
 

 

Reunidos no Edificio Fundición o día 27 de Outubro de 
2016, ás 11:00 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. Recurso contra a RPT de PAS Laboral 

5. Oferta de emprego 

6. Escritos recibidos no Comité 

-       Sustitución do TEAD do Campus de Pontevedra 

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 Manolo 
Marcos en Marcos Estévez 

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. 

Intervención no Consello de Goberno relativa ao Recurso 
presentado contra a RPT 

Recepción da convocatoria da Oferta de Emprego  
 
 
 
 
 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

Marcos Estévez Orge 
Margarita Turnes Negreira 
Jose Estevez Vazquez 
Alfonso Bascoy  
 

C.I.G. 

Luciano Otero Caminha  
Carlos Román Lago 
Federico Fernández Fernández 
Carlos Román Lago 
Eduardo Calzado 
U.G.T. 

Pablo Álvarez Rodríguez 

 
D E L E G A N  V O T O 

Marisa Magaz e Manolo Marcos 
en Marcos Estévez 

 

A U S E N T E S         

 

José Estévez  Vazquez 

 

 

 

 

 



3. Informe dos membros do comité nas distintas comisión 

Carlos Mollinedo informa sobre a reunión mantida por todas as 
Universidades do intercambio de aloxamentos Universitario, no Campus de 
Ourense o 21 e 20 outubro. Realizouse  unha petición de representación por 
parte da Xunta de persoal, e foi Xan Cebro 

Carlos informa que non temos apoio por parte da Xunta de persoal, e si isto 
sigue así presentara a súa dimisión como representante nesta Comisión, todos 
os compañeiros solicitan que continúe , e quere agradecer a Luis Pérez o apoio 
para facer este congreso no campus de Ourense, e a implicación da 
Universidade en realizar un homenaxe ao compañeiro da Universidade de 
Zaragoza Rafael Pérez Lacilla. 

Carlos informa que a  xunta de persoal  está a incumprir coa súa 
responsabilidade neste programa, todo o peso do Intercambio recae na 
representación do persoal laboral, e que esta situación faise insostible. 

Solicitando do comité que reclame  a xunta de persoal a Implicación e 
estabilidade do persoal que debe de representalos 

Acción social 

O día 4 de Outubro, mantivemos unha reunión respecto da nova convocatoria 
de Acción social na que se informou da execución e dos recursos presentados 
na convocatoria de 2015, así mesmo, achegamos as aportacións acordadas 
pola parte social do PAS e modificamos a convocatoria de 2016 con dous 
obxectivos, achegar as axudas a un maior número de compañeiros cambiando 
a táboa de retribucións e incorporando algunha axuda que responda as 
necesidades actuais do persoal. 

Formación 

Detectamos un problema na formación, con un curso de inglés que se está a 
impartir no centro de linguas, tras unha convocatoria do servizo de formación 
do PAS, onde para recibir o curso se precisa autorización para desenvolvelo nas 
horas de traballo, ademais de a consideración por parte da xerencia de non 
consideralo necesario para os postos de traballo do PAS Laboral e si para o PAS 
Funcionario, así como a esixencia da recuperación das horas, onde a algunhas 
persoas se lles solicita que as recuperen e a outros non. 

Dende o mes de febreiro non se reúne a comisión de formación, solicitaremos 
unha convocatoria da comisión, ademais que estamos a punto de rematar o 
ano e convén pensar no próximo plan de formación. 

 

 



 

 
4. Recurso contra a RPT de PAS Laboral 

Unha vez acordado 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. 

Como acordamos, o Presidente do Comité de empresa presentou Recurso 
contra a RPT  aprobada no Consello de goberno do 22 de xullo. 

Recibimos resposta do Consello de Goberno onde, tras un informe da Asesoría 
xurídica recoñece erros na RPT aprobada e volven a presentar a aprobación da 
RPT nun Consello de Goberno de Outubro 

Dado que o Recurso de Reposición foi interposto polo Presidente do Comité de 
Empresa de Pontevedra, é invitado a participar no punto do Consello de 
goberno onde se anula a RPT e se volve a presentar co fin de aprobala 
definitivamente, e se lee unha intervención expoñendo a situación sobre a 
falta de negociación e a imposición desta RPT sin atender ás demandas e as 
aportacións da parte social. 

A RPT do PAS Laboral foi novamente aprobada no Consello de Goberno do 10 
de Outubro. 

Carlos Román intervén para indicar que segundo o seu criterio se vulneran o 
principio de mérito e capacidade, as prazas teñen que estar perfectamente 
definidas dado que as notas que teñamos definen unha posición para escoller 
unha praza. Esta RPT nos mete nun grupo que non está definida cal é a nosa 
praza. E vulnera o noso dereito de escoller unha praza concreta para un 
traballo concreto. 

5. Oferta de Emprego público 

A Xerencia da Universidade de Vigo nos convoca a unha reunión co gallo de 
aprobar unha Oferta de emprego público referida ao ano 2015. 

Explica que a tasa de reposición permitida é do 100% das prazas vacantes e 
que segundo as súas contas se limitan a 4 prazas de TEXS, que propón 
convocar para promoción interna. 

Así mesmo inclúen nesta oferta 5 prazas derivadas de sentenzas xudiciais que 
sacarían a promoción Pública 

Ademais inclúe unha praza de TSTIC da nova RPT aprobada no 2016. 



O Comité de empresa fai unha contraproposta na que consideramos que todas 
as prazas poden sair a promoción interna, e ademais queremos incluir todas 
aquelas que xa están ocupadas por persoal, dotadas orzamentariamente e que 
non atopamos xustificación para que saian nesta convocatoria de OEP 

 

6. Escritos recibidos no Comité 
 

Recibimos a comunicación de un traballador, respecto de unha substitución 
que está a facer da praza  de TEAD Pontevedra e ao importe do salario que lle 
corresponde. 

Este asunto resolveuse unha vez detectado o erro. 

 
7. Rolda libre de intervencións 

Pablo Alvarez Rodriguez. 

- Informa da instalación de unhas Cámaras nas cocheras do Parque 
móvil, solicita información sobre esta cuestión é pregunta sobre a súa 
legalidade 

- Estamos rematando o ano e habería que asinar a prórroga do convenio 
- Segundo a Lei de protección de datos non se axusta a dereito a 

necesidade de que os traballadores entreguen informes de saúde e 
queden gardados nos Servizos de PAS. 

- Respecto da proposta da Xerencia da nova OEP, lembra que a 
Adicional 9 segue no Convenio e que o feito de non chegar a un acordo 
fai uns anos non invalida a Promoción interna, que teñen recoñecida 
os técnicos de laboratorio e os tecnicos especialistas de informatica.  

- Dado que na OEP para o PAS funcionario se recoñece a promoción do 
colectivo c2  a c1 solicita que esta mesma mellora se lles recoñeza aos 
compañeiro ATSX do PAS Laboral 

- Unha vez mais lembra as diferenzas das dietas pagadas, dependendo 
do grupo profesional ao que pertenzas, o cal considera inxustificable e 
solicita que se poida “complementar” para que  todos os traballadores 
cobren o mesmo por este concepto 

- Quere chamar a atención sobre un feito relativo as suspensións das 
clases no caso de temporal, os PDI e os  alumnos non teñen que acudir 
aos seus postos de traballo pero o PAS si? 

Margarita Turnes Negreira 

- Pon de manifesto que o Servicio Médico que atende no Campus 
Lagoas marcosende ten moitas deficiencias en canto á atención ao 
compañeiros que tiveron que acudir alí. 



 

Fede 

Chegou a nova resolución sobre o MTI, pregunta se esta é provisional. 

Así mesmo cuestiona de quen dependen los apoio campus, do Conserxe da 
Reitoría, de Xerencia, dos Administradores? Esta difusión de responsabilidades 
xenera moita confusión que sería convinte clarificar. 

 


