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Reunidos no Edificio Fundición o día 20 de xuño de 2016, ás 

10:00 horas, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede da acta do 18/04/2016 

2. Informe do presidente. 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

4. Negociación da RPT. Análise da proposta da xerencia 

5. Modificacións dos criterios para concorrer a exames, permiso 
de lactación e matrícula gratuíta 

6. Proposta da Xerencia sobre a Cotización á Seguridade Social 

7. Rolda libre de intervencións 

 

1.       Aprobación, se procede da acta do 18/04/2016 

Apróbase a acta do 18/04/2016.  

2.        Informe do presidente. 

Informa en primeiro lugar da delegación de voto de Carlos Mollinedo  e 
Eduardo Calzado. 

Seguidamente informa de:  

-Novos contratos asinados e cambios de quenda 

-Correo de xerencia para que os delegados de prevención firmaran o bonus 
fremap. 

-Escritos de xerencia respecto a 

Procesos selectivos na Deputación 

Permiso por lactación 

Matrícula gratuíta 

Permiso para concorrer a exames. 

A S I S T E N T E S  .  
 

CC.OO 
Marcos Estévez Orge 
Margarita Turnes Negreira 
Manuel Marcos García 
Alfonso Bascoy  
Marisa Magaz Ledo 
 
C.I.G. 
Luciano Otero Caminha  
Carlos Román Lago 
Federico Fernández Fernández 
Roberto Otero Ledo 
 
 
U.G.T. 
Pablo Álvarez Rodríguez 
 
 

D E L E G A N  V O T O   

Carlos Mollinedo en Federico 
Fernández   
Eduardo Calzado Díaz en 
Federico Fernández  
 

A U S E N T E S         
 

José Estévez  Vazquez 
Carlos Mollinedo Lois 
Eduardo Calzado Díaz 
 
 
 
*DS- Delegado Sindical 
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Cotización a Seguridade Social 

-Acción social 

-Marcha dos procesos de ampliación de listas de agarda dos TIC e dos TMTIC 

-Probas de acceso a Universidade 

-Nova web do Comité 

3.       Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

Acción Social 

Resolvéronse os recursos presentados e se se pode pagarase este mes. 

Cambia la normativa respecto a las facturas 

Quedouse en estudar ideas para cambiar a acción social e presentalas nunha 
xuntanza na primeira ou segunda semana se setembro,  quedouse tamén de 
enviar escritos o respecto a Xunta de Persoal e o Comité de Ourense. 

Formación 

Alfonso Bascoy  informa de que o curso: O ACCESO ABERTO NA UNIVERSIDADE DE 
VIGO . non debería ser tal, senon unha acción formativa,   TODO o persoal da 
biblioteca incluidos os TEBS deberian acceder a esa "acción formativa", xa que se  
trata de unha materia directamente relacionada cos seus postos de traballo 
 

4.       Negociación da RPT. Análise da proposta da xerencia 

Analízase a proposta da Xerencia e acordamos que a postura do comité na 
reunión de mañán vai ser rexeitar esta proposta se non se achega mais as 
peticións do comité. 

5. Modificacións dos criterios para concorrer a exames, permiso de 
lactación e matrícula gratuíta 

Criterios para concorrer a exames 

Acordamos enviar un escrito a xerencia solicitando a modificación da proposta 
que nos mandou  xa que  no artigo 28.B do segundo convenio colectivo e tal 
como queda reflectido na acta da comisión paritaria do 11/12/2008 establécese 
que o permiso tamén se extende os exames liberatorios e os de aptitude 

Permiso de lactación 

Quedamos en mandar outro escrito a xerencia non aceptando a súa proposta de 
20 días e remitirnos a  proposta para o III convenio colectivo tanto pola 
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xerencia como pola parte social de 22 días e recordarlle que según 
xurisprudencia a este tipo de peticións nos afecta o tipo de xornada 

Matrícula gratuíta 

Acordamos interpoñer un Recurso de Reposición para que a matrícula sexa 
gratuíta sen limitacións 

6. Proposta de Xerencia sobre a cotización á Seguridade Social 

Outro escrito a xerencia para que nos aclare a provisionalidade da  medida 

7.  Rolda libre de intervencións. 

Manolo Marcos informa dunha reunión que houbo do Vicexerente de persoal 
cos xefes dos servizos do CACTI e do CINBIO para tratar o tema dos manuais 
de funcións, o Vicexerente aportou a reunión un resumo do manual de funcións 
de Santiago e tamén o estudio realizado no ano 2008 por INDRA 

Alfonso Bascoy pide que se lle mande un escrito a xerencia recordándolle que 
levamos dous anos de retraso na roupa de traballo e que se está a incumplir o 
convenio neste tema 

Roberto Ledo fai constar a súa protesta polo protocolo necesario para acudir a 
outras administracións como membros dos tribunais, parécelle que está pouco 
publicitado, encargóuselle ó presidente do comité informarse de como era o 
protocolo para logo  publicalo,  tamén se lle encargou ó presidente que 
solicitara información sobre o programa de pedidos 

 

 

 


