
 

 

Reunidos no Edificio Fundición o día 6 de setembro de 
2016, ás 10:00 horas, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede da acta do Comité ordinario de 
20/06/2016 e do comité extraordinario de 27/06/2016 

2. Informe do Presidente 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisión 

4. Presentación do Recurso contra a RPT de PAS Laboral 

5. Acción social e roupa de traballo 

6. Escritos recibidos no Comité 

-        Creación de unha Unidade de Medios Audiovisuais. 
-        Escrito de un traballador do CACTI referido á RPT e os 
pluses de responsabilidade. 
-        Área de servicios Xerais con responsabilidades no MIT. 
-        Resposta ao Recurso de reposición sobre a matrícula en 
estudos oficiais. 

7. Rolda libre de intervencións 
 

 

1. Aprobación, se procede da Acta do Comité Ordinario de 20/06/2016 
e do comité extraordinario de 27/06/2016 

Quedan aprobadas as dúas actas 
2. Informe do Presidente 

Informa en primeiro lugar da delegación de voto de Marisa 
Magaz 

Entrega dos novos contratos, e as modificacións contractuais 
por cambios de quenda e función 

Recepción da proposta definitiva de RPT por parte da Xerencia, 
así como a esixencia de presentar o Informe preceptivo por parte do 
Comité de empresa. 

Recepción do Borrador coa convocatoria de Acción Social, coa 
petición de modificacións ata o 8 de setembro, adiado ata o día 15 tras 
a petición dos sindicatos 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

Marcos Estévez Orge 

Margarita Turnes Negreira 
Manuel Marcos García 
Alfonso Bascoy  
 

C.I.G. 

Luciano Otero Caminha  

Carlos Román Lago 

Federico Fernández Fernández 

Roberto Otero Ledo 

Carlos Román Lago 

Eduardo Calzado 

 

 

U.G.T. 

Pablo Álvarez Rodríguez 

 
 

            

  

    
 

 

                

 

    

 

 

 

 

 



Solicitude do Comité de Ourense para manter unha reunión 
sobre a Acción social 

Solicitude do Administrador do campus de Pontevedra de un 
Gabinete Técnico de medios Audiovisuais 

Resposta da Xerencia sobre reduccións de Xornada 
Desestimación do Recurso de Reposición sobre a gratuidade 

completa dos estudios nos Centros Adscritos 
Escrito coas sinaturas dos traballadores de rexeitamento da 

RPT 
  

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisión 

Carlos Mollinedo, solicita que se pida a Xunta de persoal unha persoa que se 
dedique ao intercambio de non ser a  ser así abandona a comisión de 
Intercambio. 

As persoas nomeadas non se implican e deixan todo nas mans do membro do 
PAS L e xa non pode continuar así. 

Executouse a Acción social de 2015 e recibimos a nova proposta para 2016, 
que constatamos é idéntica a anterior, ante as peticións de modificacións e 
aportacións ata o 8 de setembro, solicitamos que se ampliase o prazo. 

 
4. Presentación do Recurso contra a RPT de PAS Laboral 

Unha vez acordada na Comisión permanente a presentación dun recurso 
contra a RPT e despois da publicación o 11 de agosto no DOGA procedemos a 
elaborar e presentar o recurso de reposición e acordamos a presentación de 
un contencioso administrativo no caso de que o primeiro sexa rexeitado, e 
explorar tamén a posibilidade da vía Laboral. 

5. Acción social e roupa de traballo 

Fai tempo que constatamos que a Acción social ten unha deriva coa que a 
maioría de nos non estamos de acordo, a actual convocatoria de Acción social 
é excluínte e só e válida para un perfil específico do persoal da Universidade, 
así mesmo seguimos a ter moitas dúbidas de que se estea a cumprir a 
porcentaxe correspondente ao 1,5% da masa salarial, e por iso que decidimos 
convocar aos outros membros da comisión do PAS L e PAS F a unha reunión co 
fin de aportar novas ideas e cambiar aquilo co que non estamos de acordo. 

Recibimos por parte da Xerencia unha proposta para a Convocatoria de 
solicitude de roupa de traballo, propoñemos que se dea a opción para os TEB´s 
de solicitar forros polares ou chaquetas en vez de Batas e para os ATSX que se 
poida optar entre camisas e polos ou camisetas, que son máis operativas, así 
mesmo transmitimos a necesidade de mellorar a calidade do material e de 



contar con un stock de roupa para substituír o deteriorado ou dotar aos novos 
compañeiros 

6. Escritos recibidos no Comité 

Creación de un Gabinete técnico de Medios Audiovisuais 

Recibimos un escrito asinado polo Administrador de Campus de Pontevedra, 
con data 29/07/16, no que se propón a posibilidade de crear un Gabinete 
Técnico de Medios Audiovisuais. 

O Comité de Empresa de Pontevedra, na súa proposta de RPT contemplaba a 
estruturación e o aumento da dotación do servizo de Medios Audiovisuais, e 
lamentamos que o importante apoio que tería este escrito na negociación non 
tivera chegado antes, así mesmo agardamos que como parte da Xerencia, o 
Administrador de Campus teña máis fortuna ca nos para mellorar este e outros 
servizos do Campus do que é responsable. 

Escrito de un traballador do CACTI referido á RPT e os pluses de 
responsabilidade 

Este escrito, lamentablemente traspapelouse, dado que foi 
enviado no mes de maio, e ata agora non se tratou, polo que 
pedimos desculpas ao compañeiro. Reponderemos a todas as 
cuestión que nos plantea 

Área de servicios Xerais con responsabilidades no MTI 

A xerencia da Universidade varía de forma provisional a 
responsbilidades do Conserxe de Industriais, facendo que asuma o 
MTI 

Resposta ao Recurso de reposición sobre estudos oficiais en centros adscritos 

Recibimos a desesestimación de un recurso presentado polo 
comité referido á matrícula gratuíta nos centros adscritos da 
Universidade de Vigo, o Comité pensa que non ten máis recorrido 
esta solicitude, pero anima a calquera compañeiro que vexa 
danados os seus dereitos que continúe pola vía xudicial 
 

7. Rolda libre de intervencións 

Margarita Turnes traslada a pregunta que fan todos os compañeiros, ¿Como se 
vai a executar a RPT? 

Carlos Román solicita que a Universidade emita unha resolución na que se 
expliquen as condicións que ten que reunir unha parella e a documentación 
xustificativa, para acceder aos permisos do Convenio, segundo o grado de 
afinidade. 



Luciano Otero, explica o problema do desfrute de días por matrimonio, e como 
se impide o desfrute de este dereito ao noso xuízo sen xustificación legal que o 
permita. 

Federico Fernández solicita que se lle pida a Xerencia a correspondencia entre 
os códigos das prazas da RPT presentadas no consello de Goberno e a proposta 
da Xerencia presentada aos Órganos de representación que non tiñan tales 
códigos. 

Así mesmo solicita que se lle pida á Universidade que se absteña de publicitar 
instrucións xerencias no mes de agosto, e máis cando conteñen prazos 
limitados para acceder a dereitos perfectamente recoñecidos para o persoal 
como as reducións de xornada 


