
Reunidos no Edificio Fundición o día 7 de Marzo de 2018, 

ás 11:30 horas, coa seguinte: 

ORDE DO DÍA

1. Aprobación, se procede, da Acta do Comité Ordinario do 8  de 
febreiro de 2018.

2. Informe do Presidente

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións

4. Folga do 8 de Marzo

5. Listas de agarda. Temarios

-ATSX
-Técnico E. Laboratorio de Química
-Técnico E. Transporte e distribución

6. Escritos do Persoal

-Xardinería
-Escrito dunha traballadora sobre a formación polas tardes 

7. Rolda libre de intervencións

1. Aprobación, se procede da Acta do Comité Ordinario de 8/2/2018 

Incorpóranse as alegacións de Pablo Álvarez e de José Estévez 
á acta e apróbase.

2. Informe do Presidente

-              Os  novos contratos, foron entregados ás seccións sindicais, 
foron reenviados así mesmo as modificacións recibidas no Comité 
relativas a cambios de categoría e de quenda.

-              Convocóusenos a unha reunión para ampliar a lista de agarda 
de TETIC
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-              Comunicouse a apertura de un expediente a un traballador

-              Comunicouse, en cumprimento de unha sentencia xudicial a 
modificación do contrato de unha traballadora, aplicando a nova RPT

-              Solicitouse o nomeamento de membros para a  Comisión do 
Plan de Mobilidade e Seguridade Viaria

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións

Formación 

Luciano infórmanos de que a comisión de formación está reuníndose para 
preparar o plan de formación de 2018.

Dinos que hai vontade de facer itinerarios formativos de idiomas e informática. 
Estase a falar de que todo o persoal da Universidade debería ter un nivel 
mínimo de inglés e tamén se comenta que un título emitido dende fai 2 ou 3 
anos deixa de ter validez e deberíase facer un recordatorio. Na mesma 
situación estarían os cursos de informática de word, excel e acces.

En canto aos horarios, o Xerente está determinado a que as accións formativas 
se fagan en horario laboral e os cursos de formación terían que facerse “fora 
do horario  pero  dentro do horario de traballo” é dicir a costa da bolsa de 
horas.

De todas formas  estase a falar de recuperar a xornada de 35 horas polo que a 
bolsa de horas quedaría obsoleta.

Debatemos sobre que si  o persoal da Universidade debe ter unha formación 
mínima en inglés e en informática e si esta formación é necesaria ¿debe 
considerarse acción formativa?, ¿debe darse un titulo que habilite o persoal 
por x anos en esa materia? ¿exímeo de examinarse en caso de ter algunha 
proba?.

Por outra banda debatemos o problema dos cursos do persoal da quenda de  
tarde, xa que se en formación sempre sobran cartos non entendemos o por 
qué non habendo problemas orzamentarios  non se contempla a posibilidade 
de duplicar os cursos e facer un pola mañá e outro pola tarde. Tamén tratamos 
de atopar o xeito de facilitarlle a formación as persoas que están soas no seu 
servizo e  saíron ideas  como, cursos por videoconferencia, ou cursos metade 
presencial e metade por internet, incluso ter unha carpeta de cursos gravados 
como titoriais  para novos traballadores ou para consulta. 

Tamén pensamos que os cursos non deben ser tan pechados, aínda que teña 
preferencia un servizo de sobrar prazas, estas ofertaranse a outros servizos.

Coméntase que en informática sería interesante facer cursos de tradutores 
virtuais.



Na memoria xustificativa dos gastos en formación aparecen varios cursos 
bastante caros que fan unicamente algúns xefes e que habería que supervisar 
se son necesarios. 

Erasmus PAS

Na reunión desta comisión o representante do Comité protestou polas 
convocatorias de China e Cabo Verde. Explicaron que estas convocatorias 
están  baseadas en convenios firmados pola Universidade, búscase firmar estes 
convenios para que a Universidade poida subir no ranking internacional.

Pediuse que estes convenios queden reflectidos nas convocatorias 
correspondentes.

 Tamén se considera necesario que o persoal que disfruta de unha bolsa 
Erasmus, realice unha memoria xustificativa do que aportou esta estancia o 
seu posto de traballo. Os xefes do persoal que disfruta destas bolsas serán os 
encargados de esixir a citada memoria.

Seguridade e Saúde

O Día 27-2-18 mantiveron unha reunión onde se tratou entre outras cousas:

-Resultados do estudo de radón na uvigo. As medicións non superan os límites 
de risco na facultade de Belas Artes en Pontevedra , edificio de Ferro e 
Biblioteca Central en Ourense e facultade de Ciencias e Biblioteca central en 
Vigo.  Decidiron colocar  un sistema de ventilación nuns talleres na facultade 
de Belas Artes.

-Designación dos membros da comisión de conflitos ; pola  parte social 
designouse a Federico, Marta Cabeza e Ruth Velasco.

-Designación dos membros de mobilidade e seguridade Vial, pola parte social 
designouse a Pablo, Ana Torrado e faltan por designar 3 persoas.

José Estévez non ten problema en ser membro de esta comisión

-Aprobouse o procedemento de adaptación ou cambio de posto por razón de 
protección da saúde, no cal faranse revisións periódicas.

-Modificouse o procedemento de coordinación de actividades empresariais.

-Presentáronnos a memoria do ano 2017, quedaron en axuntar unha copia e a 
planificación para este ano.

Aínda non temos o protocolo de actuación en caso de catástrofes hai que 
pedilo



4. Folga do 8 de Marzo

O Comité de Empresa de Pontevedra apoia a folga do 8 de marzo e por iso 
hoxe enviaremos á comunidade un escrito de apoio.

5. Listas de agarda. Temarios
ATSX
Técnico E Laboratorio de Química
Técnico E Transporte e Distribución

Na reunión á que fomos convocados pola xerencia para ampliación das listas 
de agarda dos TETIC, fixemos constar a necesidade de actualizar de forma 
urxente estas outras listas de agarda. Falamos da necesidade de traballar 
nestas propostas cos temarios das últimas convocatorias e convidaremos ó 
Comité de Ourense a participar. O presidente de Comité de Pontevedra 
convocaranos a próxima semana para empezar a traballar.

Carlos Román pregunta se o Comité está a favor de ter listas de agarda ou de 
que o persoal da casa poida facer traballos de categoría superior. ¿Cal é a 
postura do comité respecto aos traballos de categoría superior?

Marcos di que dende o ano  2009 temos esta forma de traballar e que foi unha 
solución nese momento, agora 10 anos despois podemos facer esa reflexión 
dentro do comité e dentro de cada sindicato.

Consideramos que a proposta de Carlos é moi interesante, dado que se crearía 
unha bolsa de emprego cos traballadores da casa. Esta proposta terá que pasar 
pola Comisión de Emprego, polo que Carlos quedou de elaborar un documento 
que se debaterá nunha reunión a próxima semana antes de presentalo. Nesta 
reunión tamén imos debater as propostas de temario para as listas de agarda 
de ATSX, Técnico E. Laboratorio de Química e a de Técnico E. Transporte e 
distribución.

6. Rolda libre de intervencións

Carlos Mollinedo di que a Xerencia nunca nos convoca para tratar dos temas 
que lle demandamos e que debemos pedir que nos convoque para solucionar 
moitos de eses temas.

Tamén quere facer ver o seu malestar á resposta da Xerencia pola súa protesta 
sobre a roupa de traballo, reivindica que a roupa de traballo sexa cómoda e da 
talla adecuada. O funcionario responsable de pedila pode pedirlle á empresa 
que pase polos Campus para ver o que se necesita e as tallas do persoal, e o 



prezo  hai que telo en conta xa que son moitos cartos e saen da nosa nómina e 
parece que a xerencia non lle preocupa. Antes o Comité participaba 
activamente na elección da roupa, iamos os comercios e tomabamos decisións.

Federico Fernández fai constar o seu descontento porque na última reunión 
coa Xerencia tratáronse de temas  que o Comité non  tiña falado con 
anterioridade e polo tanto non había unha postura que defender. Non se debía 
ir a unha reunión coa Xerencia a dicir cada un o que lle parece,  debemos ter 
como comité unha ou varias posturas que defender.

Faise mención a un expediente aberto a un traballador da Universidade.

Alfonso tamén se queixa da roupa de traballo, co Xerente xa falou e mandoulle 
ir ao xefe do servizo, el cre que hai que falar con Xestión Económica e lanzar un 
procedemento administrativo.

Tamén recorda que está sen facer a convocatoria da roupa para este ano.

Non habendo mais cousas que tratar as 12:30 levantase a sesión.


