
 

 

Reunidos no Edificio Fundición o día 20 de marzo de 2019, 

ás 10 horas, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

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

2. Informe da Presidenta 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

4. Petición de reunión coa Xerencia 

5. Convocatoria ERASMUS-PAS 

6. Escrito dunhas traballadoras de biblioteca 

7. Rolda libre de intervencións 

 

 

1. Aprobación, se procede da Acta do Comité Ordinario de 01/02/2019 

Apróbase a acta. 

2. Informe do presidente 

 

-Delegación de voto de marcos Estévez en Marisa Magaz 

-Achega de contratos de persoal 

- Houbo dúas xuntanzas coa xerencia para negociar as instruccións do    

calendario laboral,vacacións e libre disposición para o ano 2019 e a  

reordenación de horarios 

Saeu a instrucción do calendario laboral e a de reordenación de 

horarios 

-A Xerencia enviou o borrador de Acción Social 

-Saeu  a convocatoria de intercambio PAS para semana santa 

-Problemas do VAPEL para computar os días de vacacións e libre 

disposición para os traballadores de fin de semana no servizo de 

deportes 

 

 

Acordouse facer un escrito dende o comité para preguntarlle á Xerencia 

as razóns polas que non aparecen no VAPEL os 2 ou 3 días que nos 

corresponden de vacacións como compensación polo peche de Agosto. 

Queremos que tamén aparezan no VAPEL  os días correspondentes ás 
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compensacións horarias, o xefe do servizo sería o encargado de 

contabilizalas e de notificalo a Recursos Humanos. 

 

 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

Comisión de formación 

Reuniuse a comisión para rematar o que quedou pendente da reunión 
anterior, acabouse coa programación dos cursos que se ofertarán no ano 
2019 e estudáronse  os seus custes. 

Nesta reunión debateuse moito sobre o tema da formación e 
consideramos que debe facerse un cambio profundo na súa estrutura. 
Cremos que a formación debe ser abordada de dúas formas 

1.  formación no posto 
2.  formación específica  con vistas a promoción 

O comité considera que a formación debe estar aberta a todo o persoal. 
Se nun curso sobran prazas, aínda que o tema do curso non sexa 
específico para o posto de traballo que o traballador está desenvolvendo 
nese momento, se o traballador ten interese nel, débeselle deixar 
participar. Logo pódese debater como se pode compensar o tempo 
dedicado ao curso. 

Decidimos facer un escrito a Xerencia dando conta desto. 

Comisión intercambio vacacións 

Na última reunión nacional que houbo do intercambio apareceu por alí o 
representante dos  funcionarios da Universidade de Vigo, que non 
estaba informado de nada e non puido nin dicirlle á comisión que prazas  
ofertaba a nosa Universidade. 

O representante ne Universidade de Vigo do persoal laboral tivo unha 
reunión coa Xerencia para explicarlle como foi esta reunión. 

Se as cousas seguen igual que ata o de agora dimite da comisión 

Comisión de Acción Social 

Recibimos o borrador da convocatoria para o ano 2019, a comisión 
reúnese mañá. 

Acordamos levar a esta reunión o noso descontento porque no borrador 
enviado pola Xerencia na base 2ª da convocatoria onde fala das persoas 
beneficiadas, no apartado  c) di: “fillos menores de 25 anos ou maiores 
cando se trate de persoas con discapacidade. ” e no apartado  d) “toda 
persoa ata segundo grao de consanguinidade que conviva no domicilio”, 
non indicando limitación na idade. Queremos que para os fillos tampouco 
apareza limitada a idade independentemente da discapacidade. 

Tamén se tratará este ano o tema das axudas Psicopedagóxicas. 

Tomamos o acordo de que, aínda que os representantes do comité nas 
diferentes comisións teñen clara cal é a postura do órgano ó que 
representan, a partir de agora, cando unha comisión estea convocada a 
unha reunión, previamente os membros desa comisión, a presidenta 



e/ou a secretaria  do comité e todos os membros do comité que queiran 
participar terán unha reunión para tratar os temas específicos para os 
que está convocada a comisión. 

4. Petición de reunión coa Xerencia. 

Hai moitos temas que tratar e pensamos que isto vai moi amodo. A 

presidenta do Comité xa falou co Vicexerente de persoal que pide máis 

tempo; cremos que xa esperamos dabondo, que hai temas que non 

deben ser tan complicados; a adicional novena do Convenio é un 

compromiso do Reitor e leva esperando dende o 2007, o plus dos 

conserxes non debería ser ningún problema e o tema do servizo militar 

necesita polo menos unha contestación por parte de Universidade. 

Acordamos facerlle un recordatorio a Xerencia de todo isto, é incrible que 

non lle dedicaran tempo a ningún dos temas que lles prantexamos. 

Acordamos darlle unha semana e media para contestar e logo faremos 

público o noso malestar pola falta de compromiso por parte da Xerencia. 

Nin sequera nos sentamos a negociar, queremos sentarnos coa 

Xerencia para abordar polo menos os 5 puntos que consideramos (e así 

llo informamos) que eran os máis importantes. 

 

 

5. Escritos de Persoal 

De unhas traballadoras da área de Biblioteca 

Estas traballadoras escriben con respecto  a un grave problema de 

relacións entre traballadores que teñen no seu centro. 

Comunicarémoslle a estas traballadoras que imos trasladar este tema a 

Xerencia para que interveña e darlle así solución ó problema. 

De unha traballadora da área de Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Neste escrito a traballadora quere saber cal é a posición do Comité con 

relación as prazas de biblioteca. 

Daremos contestación a traballadora por orden de preguntas. 

1. Tendo en conta que son poucos os traballadores fixos que  poidan   

promocionar ás prazas de biblioteca, o seu dereito a promoción e 

que en ningunha convocatoria anterior se cubriron todas as prazas 

por promoción interna o parecer do comité segue a ser o mesmo. 

2. A postura do comité en calquera cuestión é única e o que a nivel 

particular opine cada membro do comité non é relevante. 

3. As circunstancias de cada praza da RPT  son diferentes polo que 

non se pode aplicar a mesma solución, destacar ademais que coa 

estabilización o que se estabiliza é a praza non ó traballador. 

6. Rolda libre de intervencións 

Carlos Mollinedo pregunta se dende Xerencia se mandou ao comité 

información sobre a implantación do protocolo MANSIS; pide que se lle 

pregunte á Xerencia polo tema, como se vai a implantar e canto custa. 



Pide que se mande un escrito á Xerencia protestando pola falla de 

información a todos os niveis do uso privado dos recintos da 

Universidade. Se está prevista a realización dun acto no que se necesite 

o espazo utilizado habitualmente polo persoal para aparcar débese 

informar con tempo suficiente a necesidade de ese espazo. Non pode 

ser que a grúa entre nos terreos da Universidade e leve todos os coches 

dos traballadores que están alí aparcados, e que logo estes teñan que ir 

ó  depósito a retiralos e pagar as multas correspondentes. Neste escrito 

tamén se pide información sobre quen deu permiso para a celebración 

do acto ó que nos referimos e a quen se avisou. 

Carlos Román Lago pregunta, porqué seu escrito de 20 de febreiro de 
2019 dirixido a Presidenta deste Comité de Empresa, e a Xerenta da 
Universidade, dentro do prazo de achegas o borrador da instrución sobre 
o calendario laboral, vacacións e días libres para o curso 2019 no que 
se alega “que da reacción do precepto desprendese unha clara 
discriminación de trato, traballadores da mesma empresa, nas mesmas 
condicións, cos mesmos dereitos e mesma regulación normativa 
desfrutarán dun número de días de descanso diferentes dependendo 
onde traballen, en Vigo o en Pontevedra ou Ourense. 
Que tal medida discriminatoria non pode ser froito mais que dun erro, xa 
que: 

 Non pode estar relacionada co cómputo horario vinculado coa aplicación 
da xornada de verán, xa que as diferencias entre campus no son 
significativas a hora de aplicar un redondeo e moito menos baixo o 
principio de equidade. 

 Non pode tratarse unha compensación do día de vacacións que en 
Ourense e Pontevedra gastan mais que Vigo no período de peche xa 
que elo suporía non compensar o festivo local que gasta mais Vigo que 
Ourense e Pontevedra. 

En resumen, a instrución de horarios, sen ningunha razón explícita, 
discrimina os traballadores da Universidade dos Campus de Vigo, 
determinando que desfrutarán dun día menos de descanso que seus 
compañeiros dos Campus de Ourense e Pontevedra. 
E solicitase, a modificación do punto 7.2.1 de tal maneira que reflicta un 
trato igualitario a todo o PAS da Universidade, coa seguinte redacción: 
“O persoal do campus de Vigo terá dereito a gozar de 3 días a xestionar 
como días de libre disposición”. 
Non só non motivou ningún tipo de reacción por parte este comité senón 
que nin sequera faise mención a el dentro do orde do día desta reunión, 
como faise con calquera outro escrito enviado por calquera outro 
traballador. 

Tamén quere que se volva a mandar á Xerencia o escrito no que se 
solicita a definición de parella de feito.  

O comité debe solicitar unha relación das persoas desta Universidade 
que cobran un complemento salarial por riba de convenio,  é interesante 
sábelo en vista a negociación da nova RPT. 

Dado que xa saiu a sentenza do TSXG respecto ós pluses de 
responsabilidade, cremos que a Xerencia debería ternos chamado para 
falar do tema. 



Alfonso informa de que se fala da posibilidade de que no Servizo de 
Deportes se  cree unha xornada continua para os sábados de 12 a 17 e 
logo libraríase o luns seguinte. Con isto preténdese aforrar en 
contratación de persoal pero isto non se pode facer a costa do plus de 
dispoñibilidade horaria. 

Pola lei de protección de datos as persoas que soliciten intercambio, na 
solicitude teñen que aceptar o uso dos datos. 

E non habendo máis temas que tratar levántase a sesión ás 11:55 h 


