
 
Comité de empresa de Pontevedra da Universidade de Vigo    

 
 
Reunidos no Edificio Fundición o día 27 de xaneiro de 2016, ás 

10:00 horas, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1.       Aprobación, se procede da acta do 11.1.206 

2.        Informe do presidente. 

3.        Nomeamento dos membros das Comisión de Acción Social, 
Emprego, Prevención, Intercambio e Formación 

 4.       Estudo e aplicación da Sentencia do T.S. Sala de lo Social. Recurso 
de casación 14/2015. 

5. Rolda libre de intervencións. 

 

 

1.       Aprobación, se procede da acta do 11.1.2016 

Apróbase a acta do 11.01.2016.  

2.        Informe do presidente. 

Informa en primeiro lugar da delegación de voto de Alfonso Bascoy e Eduardo 
Calzado. 

Seguidamente informa dos documentos presentados á xerencia, que son os 
seguindes: 

-Novos contratos asinados. 

-Comunicación á xerencia dos membros do Comité de Empresa. 

-Recepción das actas relativas a Funcionarización e RPT. 

-Recepción a título informativo dun recurso de reposición relativo á 
convocatoria Erasmus-Pas. 

 

3.        Nomeamento dos membros das Comisión de Acción Social, 
Emprego, Prevención, Intercambio e Formación 

A S I S T E N T E S  .  
 

CC.OO 
Marcos Estévez Orge 
Margarita Turnes Negreira 
Manuel Marcos García 
Jose Estevez Vazquez 
Marisa Magaz Ledo 
 
C.I.G. 
Carlos Mollinedo Lois 
Luciano Otero Caminha  
Carlos Román Lago 
Federico Fernández Fernández 
Roberto Otero Ledo 
 
 
U.G.T. 
Pablo Alvarez Rodríguez 
 
 

D E L E G A N  V O T O   

Alfonso Bascoy en Marcos 
Estévez   
Eduardo Calzado Diaz en Carlos 
Mollinedo 
 

A U S E N T E S         
 

Alfonso Bascoy Fernández.  
Eduardo Calzado Díaz 
 
 
 
*DS- Delegado Sindical 
 
A  Mª B d  B d  
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Debátese sobre se as comisións poden quedar coa mesma composición  ou se 
haberá cambios. En espera de falar co Comité de Empresa de Ourense, as 
comisións quedan como segue: 

Acción Social: Pablo Álvarez, Carlos Román y Marcos Estévez. 

Emprego: Carlos Mollinedo, Pablo Álvarez y Manolo Marcos. 

Prevención: Marisa Magaz, Federico Fernandez y Pablo Álvarez. 

Formación: Luciano Otero, Pablo Álvarez y Alfonso Bascoy. 

Intercambio: Carlos Molllinedo. 

 

4.       Estudo e aplicación da Sentencia do T.S. Sala de lo Social. Recurso 
de casación 14/2015. 

Quedouse en elaborar un estudo sobre a incidencia desta cuestión nos casos 
concretos dos postos de traballo que poidan resultar afectados. 

 

5. Rolda libre de intervencións. 

Federico Fernández solicita a contratación dunha persoa para o antigo edificio 
do Cacti en quenda de mañá. 

Pablo Álvarez expón para a súa consideración na problemática relativa ás 
convocatorias Erasmus-Pas e Stella-Pas. Pide ao noso representante na 
comisión dos programas Erasmus y STella que vixie a non discriminación dos 
grupos 3, 4 e 5 e promova o cambio dos requisitos de valoración de xeito que 
non só se valoren as funcións do posto, senón as aptitudes a adquirir, 
competencias lingüísticas e sociais e a futura promoción e carreira profesional 
que a universidade ten que promover por lei e non o fai. Dende UXT quérese 
lembrar que na Universidade hai persoal que varía de posto de traballo ao 
longo do ano por comisións de servizo, listas de agarda e incluso ter aprobado 
oposicións a varias categoría debéndose valorar non só a praza ocupada neste 
momento exclusivamente senon os postos aos que pode acceder e súa utilidade 
futura de caraq á promoción. Por outra banda, UXT considera que os trámites 
debería seguir levándoos a ORI como fai co resto dos Erasmus, e non entende 
por que os do PAS teñen pasado a depender de persoal, momento no que 
comezaron os problemas, polo que insta ao comité a intentar devolver á ORI 
estes trámites. 

Ana Bande informa dun conflicto entre traballadores no Servizo do Deportes 
que coñeceu trala visita dun traballador que solicitaba axuda urxente. Solicítase 
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do Comité que pida información á Xerencia das actuacións levadas a cabo 
neste asunto. 

Roberto Otero solicita a especificación das funcións dos ATSX  con ocasión 
dos actos protocolarios que se levan a cabo nos centros. 

Luciano Otero solicita que se lle achegen ideas e suxestións sobre o Plan de 
Formación (elaboración, execución...) para presentar na próxima reunión. 
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