
 

 

 

Reunidos no Edificio Fundición o día 20 de Setembro de 

2018, ás 10:00 horas, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede, da Acta do Comité Ordinario do 30  de 
Maio de 2018  

2. Informe da Presidenta 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

4. A carreira profesional 

5. Modificación da RPT 

6. Solicitar á Xerencia a aplicación do artigo 23.5 do convenio 
referente a compensación de sábados traballados 

7. Escritos do Persoal 

-Escrito de 26 técnicos de laboratorio solicitando a aplicación da 
adicional novena do convenio.  
-Escrito dunha traballadora da área de bibliotecas, solicitando 
información sobre el cómputo de antigüidade como laboral en 
postos equivalentes de funcionarios. 
-Escrito de un traballador solicitando información sobre a 
contratación de tres TM na ORI 
-Escrito de un traballador solicitando información sobre 
irregularidades na contratación de TS en I+D 
-Escrito de un traballador manifestando a súa disconformidade 
sobre a xestión do programa Erasmus PAS. 
-Escrito da delegada sindical de CCOO, Ana Bande, que remite 
copia do escrito dirixido á Xerencia solicitando o 
recoñecemento da antigüidade dos servizos prestados na 
administración militar. 
-Escrito de 4 traballadores solicitando o recoñecemento da 
antigüidade dos servizos prestados na administración militar. 

 
 

8. Rolda libre de intervencións 

 

 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

Marisa Magaz Ledo 
Margarita Turnes Negreira  
Marcos Estévez 
José Estévez 

Manolo Marcos 

C.I.G. 

Luciano Otero Caminha  
Carlos Mollinedo 
Carlos Román 
Eduardo Calzado 
Federico Fenández 
Roberto Otero Ledo 

U.G.T. 

Pablo Álvarez Rodríguez 

 
D E L E G A N  V O T O 

  

A U S E N T E S         

Alfonso Bascoy 

 

 

 

 



1. Aprobación, se procede da Acta do Comité Ordinario de 30/5/2018   

Carlos Mollinedo pide que non pase tanto tempo dende que se fai a 

reunión ata que se  envía a acta . 

Apróbase a acta 

 

2. Informe da Presidenta 

 

 Entrega de contratos firmados en persoal 

 Recibimos un correo electrónico coas estatísticas de absentismo e 

horas extras. 

 A presidenta do comité tivo unha reunión co Vicexerente de persoal 

por varios temas urxentes: 

Roupa de traballo 

Concurso de traslados dos TESX 

Compensacións dos traballos en sábado 

 Recibidos escritos de varios traballadores. 

Carlos Mollinedo di que para o Comité existen outros asuntos máis 

urxentes que os tratados co Vicexerente. Para o Comité existen outros 

temas máis urxentes que xa foron discutidos na reunión anterior  polo que 

debemos facer chegar a Xerencia a urxencia en abordalos. 

 

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións 

Acción Social 

Houbo unha reunión na que se tratou o tema das axudas  por tratamentos 

psicolóxicos e dado que houbo diferenza de criterios acordouse volver a 

pensalo. 

Non se reuniu ningunha outra comisión. 

4. A carreira profesional 

Na reunión anterior falamos de abordar este tema e visto que o Sergas 

aprobou este verán  un plan de carreira profesional e na Xunta tamén se está 

estudando este tema consideramos que é un bo momento para plantexalo. 

Carlos Román trouxo unha proposta de carreira profesional fundamentada 

xuridicamente na Lei da función pública e no Estatuto do empregado público. 

Logo de debater as achegas dos distintos membros do Comité, Carlos quedou 

de elaborar un novo documento que conteña todos os acordos aos que 

chegamos, documento que irá adxunto a esta acta. 



5. Modificación da RPT 

Este tema non vai ser abordado de inmediato, o Reitor pediu 6 meses para 

estudar a RPT actual. 

Nos temos que estudar as consecuencias que trouxo a execución da nosa 

RPT, tratar de darlle solución aos problemas máis urxentes, ter claro qué 

cousas son irrenunciables e o mesmo tempo elaborar unha proposta nova 

de RPT. 

A problemática que afecta a máis traballadores  é a da limitación por 

mobilidade debida, en parte, a indefinición dos postos de traballo nesta 

RPT. Cando un traballador concursa ten que saber a que posto está 

optando, non pode ser que  sexa o xefe do servizo o que decida. 

Acordamos facer un escrito á Xerencia informando dos problemas que 

foron aparecendo como consecuencia  da execución da RPT, e dos que nos 

foron informando os compañeiros cos seus escritos ó Comité. 

6. Solicitar á Xerencia a aplicación do artigo 23.5 do Convenio referente 

á compensación de sábados traballados. 

A presidenta do Comité de Empresa de Pontevedra reuniuse co 

Vicexerente de persoal para comentar este tema e non parece que neste 

asunto poida aparecer ningún atranco. O Vicexerente pediu que os 

Comités de Pontevedra e Ourense se puxeran de acordo e enviaran un 

escrito facendo a solicitude. 

7. Escritos do persoal 
 
-De 26 técnicos de laboratorio solicitando a aplicación da adicional novena do 
Convenio. 
 
Existe un compromiso claro do Reitor de solucionar este tema pois os  
compañeiros levan máis de 10 anos reclamando o cumplimento da adicional 
novena. O Comité está totalmente de acordo con eles e asume a súa proposta 
polo que se acordou enviar un escrito á Xerencia reclamando a aplicación da 
adicional novena. 
 

-Dunha traballadora da área de biblioteca solicitando información sobre o 

cómputo de antigüidade como laboral en postos equivalentes de funcionarios. 

Contestaremos a esta traballadora informándoa que é dereito de cada 

administración decidir como fai as súas convocatorias e polo tanto decidir 

como computa a antigüidade 

-De un traballador solicitando información sobre a contratación de tres TM na 

ORI. 



Contestaremos a este traballador informándoo de: 

Como a RPT da ORI só contempla TS a presidenta do Comité de Empresa de 

Pontevedra non firmou eses contratos. 

Os contratos de eses traballadores están feitos a cargo dun proxecto polo que 

o Comité queda excluído da súa representación (Convenio artigo3, parágrafo 

2). 

Acordouse enviar un escrito á Xerencia pedindo información sobre se os 

proxectos polos que están contratados estes TM foron prorrogados ou se pola 

contra hai unha contratación fraudulenta e non se tira da lista de agarda dos 

TS da ORI.  

-De un traballador, solicitando información sobre irregularidades na 

contratación de TS en I+D. 

O Comité decidiu enviar un escrito á Xerencia solicitando información. 

¿Está unha persoa contratada como xestora a cargo de un proxecto facendo o 

traballo dunha compañeira TS en I+D que está de baixa?. 

¿Por qué non se chamou a ninguén da lista de agarda para cubrir esa baixa? 

Contestaremos ao compañeiro informándoo. 

-De un traballador, manifestando a súa disconformidade sobre a xestión do 

programa Erasmus Pas. 

O Comité dase por enterado, non hai ningún membro do Comité na comisión 

que elabora as convocatorias, só estamos na comisión de selección de 

candidatos. 

-Da delegada sindical de CCOO, Ana Bande, que remite copia do escrito dirixido 

á Xerencia solicitando o recoñecemento de antigüidade por servizos prestados 

na administración militar. 

Damos por recibido o escrito 

-De 4 traballadores, solicitando o recoñecemento de antigüidade dos servizos 

prestados na administración militar. 

Carlos Mollinedo fai constar o seu descontento pola tardanza en informar 

deste escrito. 

Este Comité non entende o que está a pasar con este tema, a Xerencia non 

contesta aos escritos presentados. Se noutras administracións xa se está 

aplicando e non hai ningunha ilegalidade ¿por qué non se aplica xa na 

Universidade de Vigo? 



A nivel económico esta medida pouco significa, so é adiantar uns meses o 

cobro dun trienio. 

8. Rolda libre de intervencións 

Xa temos no correo a convocatoria do concurso de traslados dos TESX para 

que vexamos se estamos de acordo e contestar á Xerencia.  

Carlos Mollinedo quere que se pregunte á Xerencia cómo se aplicou a xornada 

de verán aos traballadores que por motivos da programación académica 

anterior  non puideron facer esta xornada, ¿cómo foi compensado? ¿en 

cartos?, ¿en días? ¿cal foi o custe económico desta medida?. 

Tamén pide que o Comité pregunte por cómo se vai a aplicar a compensación 

dos sábados traballados, que se pida que contesten ós escritos recibidos polo 

tema do servizo militar e que revisen as sentencias pendentes por ver se 

nalgunha se pode negociar. 

Para tratar isto e outros temas pendentes pide que se elabore un documento e 

se pida unha reunión coa Xerenta. 

Carlos Román quere que se pida información sobre a substitución da  

compañeira da conserxería do Cacti que está de baixa ¿faise o traballo 

asociado ao plus que cobra esta compañeira? ¿ten formación para facer ese 

traballo? ¿a súa substituta cobra ese plus? ¿este plus está asociado ó posto ou 

á persoa?. 

Tamén quere que se pida información  sobre o criterio utilizado para que un 

traballador poida exercer funcións de categoría superior, ¿por qué nuns 

servizos pode asumilos  un compañeiro de outra categoría e noutros vaise a 

lista de agarda?, necesitamos un criterio único. 

Federico Fernández recórdanos que a adicional novena non afecta só aos 

técnicos de laboratorio e que non se pode facer de forma parcial. 

Da roupa de traballo quere dicir que nunca se aplica literalmente o que di o 

Convenio e non ve cal é o inconveniente para dar os forros polares. Pódese 

poñer na convocatoria que o período de solicitude sexa cada dous anos. 

Pide que se trate coa Xerencia a retirada do recurso sobre as responsabilidades 

que a Universidade ten recorrido no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,  

que negocie co Comité e desta forma podemos axilizar un pouco a revisión da 

RPT actual. 

Marisa Magaz informa de que xa falou co Vicexerente de persoal sobre a  

roupa de traballo , que pida o forro polar quen o necesite que no vai a haber 

ningún problema, que este ano sae convocatoria igual que o ano pasado  por 

falta de tempo. 



Carlos Mollinedo informa de que está a ter problemas cos gastos de 

locomoción, agora para poder cobrar os gastos ocasionados polos 

desprazamentos ten que facer previamente unha solicitude e non sabe quén 

ten que autorizala; pide que se pregunte se a presidenta do Comité é a 

responsable do gasto ocasionado cando un membro do Comité ten que 

desprazarse  a Vigo a unha reunión deste órgano. 

Non habendo máis cousas que tratar ás 12:50 levántase a sesión. 

 


