
 

 

Reunidos no Edificio Fundición o día 6 de xuño de 2019, 
ás 9:00 horas en primeira convocatoria e 9:30 horas en 
segunda convocatoria, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede de:  acta do Comité ordinario do 20 de 
marzo de 2019, acta do Comité Extraordinario do 2 de maio de 
2019, acta do Comité extraordinario do 8 de Maio de 2019 e acta 
do Comité extraordinario do 14 de maio de 2019 

2. Informe da Presidenta 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

4. Escrito PDI 

5. Escrito TESX 

6. Escrito ATSX 

7. Rolda libre de intervencións 

 

 

1. Aprobación, se procede de: acta do Comité Ordinario do 
20/03/2019, acta do Comité extraordinario do 02/05/2019, acta do 
Comité extraordinario do 08/05/2019 e acta do Comité 
extraordinario do 14/05/2019. 

Despois de facer as correccións conforme as alegacións presentadas, 
apróbanse as actas. 

2. Informe da presidenta 
 

1- Delegación de voto de Eduardo Calzado en Federico Fernández e José 
Estévez desculpa a súa asistencia. 

2- Achega de contratos de persoal. 
3- Tivemos varias reunións coa Xerencia para negociar a estrutura dos 

procesos selectivos do grupo I e II . 
4- Aportamos alegacións aos temarios dos procesos selectivos da OPE 

2016 
5- Nomeamos aos membros designados polo comité para participar nas 

comisións  de valoración de listas de agarda de T.S. en microscopía e 
T.E. en física. 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

Marisa Magaz 
Margarita Turnes Negreira 
Alfonso Bascoy  
Manolo Marcos 
Marcos Estévez 
C.I.G. 

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

Pablo Álvarez Rodríguez 

E L E G A N  V O T O 

Eduardo Calzado delega en 
Federico Fernández 

A U S E N T E S         

José Estévez 
 

 

 

 

 

 



6- Publicouse a instrución xerencial de peche de centros do 7 ao 19 de 
agosto. 

7- Dende o SIE solicitaron unha persoa para colaborar na comisión de 
selección de persoal colaborador para as ABAU,  dixémoslle que non 
iamos  participar porque se selecciona persoal funcionario e non é 
competencia nosa. 

8- Publicouse : 
 
A convocatoria de acción social 2018. 
O programa Erasmus-Pas 2019. 
O acordo final do concurso de traslados restrinxido ós TESX. 
A resolución final do proceso selectivo de TESX. 
A resolución final da lista de agarda de ATSX. 
 

9- A Xerencia convocounos a unha reunión para negociar a creación 
dunha oficina de proxectos internacionais. O comité manifestou que 
non ía  negociar nada mentres non nos convocase para tratar os temas 
solicitados por este comité . Por deferencia á vicerreitora de 
investigación escoitamos a súa proposta sen entrar no debate. 

10- A Xerencia convocoume para informarme da súa postura con respecto 
as peticións feitas polo comité. Por unha banda está disposta a dar 
unha equiparación salarial aos TESX equivalente a un C-21. Con 
respecto ás outras cuestións a Xerencia ve como solución a 
funcionarización, e nese marco propón a promoción do grupo IV ao 
grupo III e a execución da adicional novena. 

 

 
3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

Comisión intercambio vacacións. 

 Rematou o proceso de intercambio de vacacións 

 Carlos Mollinedo informa que xa recibiu a conformidade da concesión 
de 2 días libres por traballar 1 día festivo. 

4. Escrito PDI. 

Recibiuse un escrito firmado por varios PDI, informando ao Comité de 
que no están de acordo coa denominación das prazas do CACTI na 
nova RPT. Piden que cando se negocie a  nova RPT se considere 
pedir que determinadas prazas teñan unha denominación máis 
específica debido a complexidade do traballo a realizar. 

Acordamos contestar a este escrito explicando que eses postos 
estableceunos a empresa sen acordo co Comité de empresa, e que a 
información para denominar así os postos debeu partir dos 
responsables dos servizos, do director do CACTI e directores dos 
departamentos. Este escrito deberíano  mandar ao Vicerreitor de 
Investigación xa que nos non temos capacidade para decidir isto. 

UXT opina que a denominación das prazas debe ser o máis xeral 
posible para dar opción de mobilidade aos traballadores.  



5. Escritos de TESX. 

No seu escrito os TESX expoñen os argumentos polos que deben 
recibir un plus de responsabilidade. 

En contestación a este escrito informaremos aos TESX que o Comité 
está demandando ese plus dende o ano 2015 e imos exixir o 
cumprimento das promesas electorais. Levamos demasiado tempo 
esperando e na última reunión coa Xerencia xa lle deixamos claro que 
non iamos negociar nada ata solucionar este tema e outros que 
consideramos urxentes. 

6. Escrito ATSX. 

Neste escrito os traballadores piden a homologación co nivel C21 de 
funcionarios. 

Evidentemente cando se abran as negociacións e no marco da RPT 
tentaremos chegar a unha homologación de retribucións equivalentes á 
de outros grupos con funcións equivalentes e sempre o máis alta 
posible. 

7. Rolda libre de intervencións 

Carlos Mollinedo quere que dende o Comité se pregunte á Xerencia 
que pasou co evento de Pontevedra. Non chegou contestación ó noso  
escrito pero os traballadores tiveron que pagar as multas e non ten 
explicación que se poida vir a poñer multas dentro dos terreos da 
Universidade. 

Carlos Román pregunta se nos enviaron a relación de persoas que 
cobran un complemento salarial por encima de convenio. Ata o 
momento non se recibiu ningunha contestación. Carlos pide unha copia 
do escrito.  

Alfonso Bascoy pídenos que fagamos unha reflexión da contestación 
da Xerencia respecto ó cómputo da antigüidade polo Servizo Militar. Se 
este dereito está recollido en varias sentencias, non entende que aquí 
non se aplique polo que solicita unha consulta a unha asesoría xurídica 
por ver da legalidade da medida. 

Federico Fernández pide que se reclame da Xerencia contestación por 
escrito de cómo se vai executar a sentenza do TSXG que revoga o 
concurso de responsabilidades. Antes non había sentenza, agora que 
xa a temos debemos empezar a negociar. Nos recorremos o como foi o 
proceso mais non as responsabilidades. 

Pablo Álvarez informa que detectou nalgún dos novos contratos un 
posible erro no cómputo de horas.  

E non habendo máis temas que tratar levántase a sesión ás 11:35 h. 


