
 

 

Reunidos no Edificio Fundición o día 22 de Novembro de 
2016, ás 11:00 horas, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede da Acta do Comité ordinario de 27 de 
Outubro e da acta Extraordinaria do 4 de Novembro 

2. Informe do Presidente 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisión 

4. RPT de PAS Laboral. Execución e presentación do Recurso 

5. Oferta de emprego público 

6. Escritos recibidos no Comité 

-       Curso de Inglés 

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 en Marcos Estévez 

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

Recepción das respostas da Xerencia respectos dos escritos 
enviados. 

Recepción da contraoferta da OEP 
  
 
 
 
 
 
 
 

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 

Formación  

Despois da solicitude do Comité de empresa reuniuse a Comisión de 
Formación o 15 de Novembro. 

Tratouse a execución do plan de formación de 2016, destaca a diferencia entre 
os cursos incluídos no Plan de formación e os 19 cursos non planificados, así 
mesmo se explica os motivos dos cursos planificados e non realizados. 

Estudiáronse as propostas presentadas para o plan de formación 2017 

Tratouse o conflito dos cursos de Inglés, e os problemas xerados e acordouse 
tratar máis en profundidade este tema na próxima reunión de 30 de 
Novembro 

4. RPT de PAS Laboral. Execución e presentación do Recurso 

O día 7 de Novembro publicouse no DOG a nova RPT do PAS Laboral, despois 
de ter sido recorrida por este Comité, e tras esixir  no Consello de Goberno que 
non se aprobara nos termos que finalmente o fixo 

O Comité de Empresa de Pontevedra considera que a RPT publicada, segue 
adoecendo de eivas graves, motivo polo cal tomamos a decisión de recorrer 
unha vez máis en primeira instancia contra a súa aprobación.  

Respecto da execución da RPT, o Comité de Empresa reitera que non vamos a 
negociar a execución de  unha RPT que temos recorrida e solicitaremos a 
Universidade que non inicie este trámite ante os graves danos que poida 
ocasionar para os traballadores afectados. 

Así mesmo, recibidas as propostas de execución da RPT temos que lembrarlle a 
Xerencia que tanto o actual convenio colectivo, como os acordos aos que 
chegou cos representantes dos traballadores noutras ocasións, establecen 
claramente como se teñen que facer as coberturas definivas ou provisionais 
dos postos o cal se alonxa moito das súas propostas.  

5. Oferta de Emprego público 

Pablo Álvarez intervén queixándose sobre a actitude do Vicexerente na que na 
reunión da OEP dado que modifica a súa posición inicial e nos dí que si non 
aceptamos o que propón nesa reunión volve a inicial. 

Carlos Mollinedo considera que no houbo tal negociación, xa que o Xerente nin 
se parou a coñecer a nosa proposta, e foi unha falta de respeto. 

Marcos Estevez expresa que a proposta do Comité foi unha proposta de 
máximos, pero que de iso se trata unha negociación dende as nosas propostas 



e as da xerencia ata un punto intermedio o que non pode ser é chegar a unha 
ameaza e a unha imposición ou aceptades isto ou non hai nada. 

Propón facer un escrito ao reitor manifestando a nosa queixa novamente pola 
maneira de negociar da xerencia, desmentindo o que di o Reitor no Consello 
de Goberno. 

 

6. Escritos recibidos no Comité 

Recibimos no Comité un escrito de un traballador sobre a situación xenerada 
pola convocatoria de un Curso de Inglés, ao que acudiu, tanto el como outros 
compañeiros do PAS L inda que o curso era prioritariamente para o PAS 
Funcionario, foi aceptado no curso dado que sobraban prazas, así mesmo tiña 
a autorización do responsable do Servizo para poder acudir, e mesmo mercara 
o material necesario para participar no curso e cando levaba unhas semanas 
acudindo lle comunican que ten que deixalo por orde da Xerencia. 

O comité de Empresa de Pontevedra acorda, preguntar á Xerencia por esta 
situación, incidindo na diferencia de trato con respecto ao PAS F, dado que a 
este colectivo se lle permite acudir ao curso en parte das horas de traballo, así 
como os compañeiros na Comisión de Formación trasladarán esta queixa e 
tratarán de buscar unha solución para que o PAS L poida acudir a estes cursos 
de formación. 

Así mesmo se lle responderá ao compañeiro de forma individual. 

7. Rolda libre de intervencións 

Federico  

- Solicitar as estatísticas de absentismo, das que non temos datos 
- Volvemos a ter problemas coa roupa de traballo, que non se axusta ao 

que os compañeiros necesitan. 

 

Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión.  


