
 

 

Reunidos no Edificio Fundición o día 11 de Abril de 2018, 
ás 11:00 horas, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede, da Acta do Comité Ordinario do 7  de 
Marzo de 2018 e da acta extraordinaria do 15 de Marzo de 
2018. 

2. Informe da Presidenta. 

3. Nomeamento do Vicepresidente do Comité de Empresa de 
Pontevedra. Informe dos membros do Comité nas distintas 
comisións 

4. Renuncia de Marcos Estévez como membro da comisión de 
acción social e nomeamento dun novo representante nesta 
comisión. 

5. Informe dos membros do comité nas distintas comisións. 

6. Listas de agarda. Temarios. 

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

7. Casos de lipoatrofia semicircular relacionados cos edificios. 

8. Recoñecemento do cómputo de antigüidade  do servizo militar 
a efectos de trienio. 

9. Funcións de categoría superior. 

10. Escritos do Persoal. 

-Escrito dunha traballadora sobre o desfrute de días por 
enfermidade moi grave  

11. Rolda libre de intervencións. 

 
 

 

 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

Marcos Estévez Orge 
Margarita Turnes Negreira 
Marisa Magaz 
Alfonso Bascoy  
José Estévez 

Manolo Marcos 

C.I.G. 

Luciano Otero Caminha  
Carlos Mollinedo 
Carlos Román 
Federico Fernández 
U.G.T. 

Pablo Álvarez Rodríguez 

 
D E L E G A N  V O T O 

Eduardo Calzado  

Roberto Otero Ledo 

 

 

 

A U S E N T E S         

 

 

 

 

 

 



1. Aprobación, se procede da Acta do Comité Ordinario de 7/3/2018 e 
da acta extraordinaria do 15/3/2018 
 

Apróbanse as dúas actas. 
 

2. Informe da Presidenta 

 

• Delegacións de voto : Roberto Ledo  e Eduardo Calzado en Federico 
Fernández 

• O servizo de persoal solicita a nova composición do comité. 
• Non hai contratos para firmar 
• Comunicouse unha resolución sobre funcións de categoría superior. 
• Escrito dunha traballadora sobre o desfrute do permiso por 

enfermidade moi grave dun familiar 

 

3. Nomeamento do Vicepresidente do Comité de Empresa de 
Pontevedra 

CCOO  propón como Vicepresidente a Manolo Marcos e CIG propón a Pablo 
Álvarez, os resultados da votación foron 

Proposta de CCOO    6 votos 

Proposta de CIG        7 votos 

Queda nomeado Vicepresidente do Comité de Empresa de Pontevedra Pablo 
Álvarez Rodríguez. 

4. Renuncia de Marcos Estévez como membro da Comisión de Acción 
Social e nomeamento dun novo representante nesta comisión 

CCOO propón a José Estévez, queda aprobada a proposta 

 
5. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións 

Formación  

Hoxe houbo reunión de Formación e falouse de itinerarios formativos, en 
concreto de INGLÉS. 

En breve faranse probas de nivel de inglés a todo el persoal que non teña 
acreditados coñecementos de 3 años para atrás. Unha vez feitas as avaliacións 
comezaranse  a impartir os cursos a finais de este ano ou principios do 2019. 

 

 

 



Calidade:  

Comezarán os cursos despois do verán para unidades de apoio e 
departamentos. Curso básico e avanzado, falase de que tanto o curso básico 
como o avanzado debería estar aberto a todo o PAS. 

Outro punto a tratar é a proposta de Carmen Álvarez Veleiro sobre o plan de 
formación web.  Nela  especifícase a quén debe de ir dirixido. 

Quedamos en reunirnos o próximo 24 de abril onde trataremos da calidade e 
dos cursos de informática 

Intercambio 

Fíxose o sorteo da letra pola que se asignan as prazas, este ano tocou a letra e, 
e estase empezando coa asignación das mesmas. 

 

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

Na reunión que tivo o Comité sobre este tema o día 15 de marzo de 2018 
quedaron acordados os temarios para as listas de agarda de ATSX e de Técnico 
E. Transporte e Distribución e quedamos de darlle outra volta ó temario de 
Química. 

Hoxe discutíronse algún dos puntos do novo temario de Química e quedou 
listo. 

Acordados os 3 temarios mandaranse a Xerencia para proceder a convocatoria 
dos procesos a maior brevidade. 

 

7. Casos de lipoatrofia semicircular relacionados cos edificios 
 

A lipoatrofia semicircular é unha enfermidade nova que que se caracteriza pola 
perda de masa muscular na parte alta das pernas e  aparece en traballadores 
que teñen o seu posto de traballo en  edificios que teñen ventilación forzada  e 
nos que hai moitos cables que xeran campos electromagnéticos. Son máis 
propensas a esta enfermidade as mulleres que os homes e é sensibilizante  
polo que pode aparecer nuns traballadores si e noutros non. 

Non é perigosa pero está contemplada como enfermidade laboral. 



Na Universidade de Vigo apareceu algún caso sobre todo na Reitoría polo que 
consideramos que é necesario buscar medidas preventivas e chegamos o 
acordo de falar co Comité de Seguridade e Saúde e solicitar que se faga un 
estudo. En primeiro lugar na Reitoría e logo nos demais centros dando 
prioridade os edificios que parezan máis vulnerables. 

Na medida das súas posibilidades o/a traballador/a debe evitar a humidade, 
ter moitos cables baixo a mesa de traballo e debe ventilar o lugar. 

8. Recoñecemento do cómputo de antigüidade do servizo militar a 
efectos de trienio. 

Existe unha sentencia que recoñece para o cómputo de trienios o tempo de 
servizo militar. A Universidade de Santiago e a Xunta de Galicia xa o están a 
recoñecer pero a Universidade de Vigo di que non. 

Chegamos ao acordo de enviar un escrito a lista de PAS informando ós/ás 
traballadores/as dos pasos a seguir para solicitar o recoñecemento deste 
servizo. Se a Xerencia da Universidade de Vigo sigue negándose a recoñecer 
este dereito discutiremos as medidas a tomar, mesmo a xudicial. 

9. Funcións de categoría superior 

Debatemos sobre o documento elaborado por Carlos Román sobre un 
programa de formación enfocado á promoción profesional e que capacitaría 
ós/ás traballadores/as a exercer funcións de categoría superior. 

Trátase de definir perfís profesionais e o tipo de formación é necesaria en cada 
nivel, logo hai que debater como será a prelación. Neste momento hai 
colectivos que sen saber cómo, algúns/as traballadores/as pasan a exercer 
funcións de categoría superior e noutros colectivos isto non é posible; trátase 
de regular este tema. 

Hai que definir uns itinerarios con unha formación xeral e unha formación 
específica. 

Tamén se acordou revisar o acordo que existe para a puntuación nos procesos 
selectivos dos cursos de formación de menos de 40 horas. 

Chegamos a conclusión de que todos estes temas terémolos que tratar coa 
nova Xerencia polo que quedan en suspenso ata que teñamos interlocutor. 

10. Escrito dunha traballadora sobre o desfrute de días por enfermidade 
moi grave 

Consideramos que é un dereito que ten cada persoa individualmente 
independentemente do lugar de traballo da súa parella. 

 Dada a problemática  que se presenta cando os dous membros da parella 
traballan na mesma administración e para non dar lugar a disparidade de 



criterios a hora de aplicar este dereito, acordamos facer un escrito ou falar coa 
Xerencia para establecer unha norma que recolla isto, e si é necesario levar 
este tema á Comisión Paritaria. 

11. Rolda libre de intervencións 

Pablo trae unha proposta para debater na próxima reunión, esta é: 
complemento de homologación a la progresión profesional del PAS funcionario 

Non habendo máis cousas que tratar as 12:30 levántase a sesión. 

 


