
 

 

Reunidos no Edificio Fundición o día 16 de Febreiro de 
2017, ás 10:00 horas, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede da Acta do Comité ordinario de 20 de 
Decembro e a do 30 de xaneiro 

2. Informe do Presidente 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

4. Presentación do recurso contra a RPT polo consello de goberno 

5. Rolda libre de intervencións 

 
 

 

1. Aprobación, se procede da Acta do Comité Ordinario de 20/12/2016 e 
do 30/01/2017 

Apróbanse as dúas actas 
 

2. Informe do Presidente 
Informa en primeiro lugar da delegación de voto de José Estevez 

e Manolo Marcos en Marcos Estévez, e de Roberto Ledo en Federico 
Fernandez 

Entrega dos novos contratos 
Recepción con acuse de recibo  das actas  de execución da RPT 

e da negociación da oferta de emprego público. 
Infórmase do documento colgado na web pola xerencia 

respecto do que se considera localidade nos permisos e licencias do PAS 
antes a consideración era respecto o posto de traballo e agora é 
respecto o domicilio. 

Carlos Mollinedo pregunta si para ir as reunións tamén se 
debería aplicar o mesmo criterio, considera que se debería ser así  e 
pregunta  cal é o criterio cando a un traballador se lle convoca e non 
está en xornada laboral.  

Carlos Mollinedo pregunta que pasou ca el acta nº 4 da reunión 
da execución de RPT ¿cómo é posible que a acta estivera asinada se a 
esa reunión so asistiu Luis Perez, Presidente do Comité de empresa de 
Ourense, dadoque o Comité de empresa de Pontevedra excusou a súa 
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asistencia en tempo e forma, polo que non había quorum para facer a 
reunión e por tanto non se pode aprobar unha acta? 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisión 

Non se reuniu ninguha comisión. 

O comité é informado de que acaban de publicarse 9 plazas para Toralla  a cargo 
de proyectos de investigación, estas plazas acaban sendo de RPT e non pasan 
pola comisión de política de emprego, temos que ver si foron publicadas coa 
publicidade adecuada e se non foi así pedir que sexa así 

Volver a solicitar unha reunión da comisión de política de emprego  

 

4. Presentación do recurso contra a RPT polo Consello de Goberno 

Os  delegados de CCOO da Universidade de Vigo levaron a delegación de 
Santiago a importancia que ten para os traballadores interpoñer este recurso, 
estamos esperando resposta. 

Os grandes problemas que o comité atopa na RPT son: 

    Reasignación de efectivos 

    Modificación de xornada 

    Cambio de denominación de categoría 

    Cambio de adscricción  

Estamos a espera da resposta do avogado. 

Con respecto as convocatorias atopamos que na de libre designación non está 
nomeado o tribunal e en xeral non se negociaron as convocatorias   e os 
procesos non son obxectivos  xa que a cualificación da defensa dunha memoria 
é subxectivos é non é un item recoñecido. 

Debatemos sobre diversos puntos das convocatorias  como ¿qué pasa si se 
presenta a este proceso  algunha persoa de Santiago ou Coruña?, funcións antes 
da segregación ¿cómo se valoran?, falamos da falta especialidade en algún 
posto como por exemplo en prevención, e valoramos  as diferencias que hai 
entre a proposta de modificación de RPT e a memoria presentada, tamén nos 
preguntamos  quen vai ter que concursar 

5. Rolda libre de intervencións 

Federico recórdanos que cando teñamos ocasión lle digamos a xerencia que non 
foi negociado o calendario laboral 



Carlos Mollinedo quere saber si o presidente do comité de empresa coñece cal 
foi o procedemento de cese do vicexerente de recursos humanos , si non é así 
pide que se pregunte en que condicións foi cesado e cal foi o custe económico 
do proceso, tamén quere saber si se fixo un despido improcedente para poder 
pedir responsabilidades. Como o vicexerente era o noso interlocutor directo cal 
vai ser a partir de agora o noso interlocutor. 

Pregunta tamén polo documento que nos enviou a xerencia  sobre o gasto 
sindical da Uvigo e que quere publicar, acordamos que pola lei de transparencia 
estes datos hai que publicalos pero non se pode publicar a quen corresponde 
cada custe pois estamos protexidos pola lei de protección de datos. 

Alfonso aborda o tema dos gardas de seguridade que están a facer  traballo que 
corresponde o persoal da Uvigo. En Pontevedra o garda de seguridade abre e 
pecha as instalación todas as fins de semana, o comité pide que as persoas 
afectadas manden un escrito o comité denunciando este feito. 

Pablo pregunta pola posibilidade de xubilación parcial, di que habería que firmar 
un convenio entre sindicatos e xerencia e quere estudar esta posibilidade. 

Sen máis asuntos que tratar levántase a sesión 

 


