
 

 

Reunidos no Edificio Fundición o día 6 de abril de 2017, 
ás 10:30 horas, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede da Acta do Comité de Empresa de 
Pontevedra, ordinario do 16 de febreiro. 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do Comité de Empresa de Pontevedra 
nas distintas comisións. 

4. Composición da Comisión de Acción social. 

5. Rolda libre de intervencións. 

 
 

1. Aprobación, se procede, da Acta do Comité de Empresa de 
Pontevedra, Ordinario de 6/04/2017 
 

Apróbase a acta.  
 

2. Informe do Presidente. 
 

Informa, en primeiro lugar da delegación de voto de José Estevez  en 
Marcos Estévez y de Roberto Ledo en Federico Fernández. 

 
Entrega os novos contratos e o documento do recurso presentado 
contra a RPT. 

 
Dá conta do envío das respostas da xerencia aos escritos sobre as 
cámaras de videovixilancia e do cesamento do vicexerente. 

 
Recibiuse un escrito sobre a representación do comité na comisión de 
seguridade e saúde  

 
Recibiuse o borrador para a solicitude da roupa de traballo. 
 
Recibiuse un escrito sobre recomendacións sobre conciliación da vida 
laboral e familiar elaborado polo Tribunal de Garantías. 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

Marcos Estévez Orge 
Margarita Turnes Negreira 
Alfonso Bascoy  
Manolo Marcos 
Marisa Magaz 
 

C.I.G. 

Luciano Otero Caminha  
Carlos Mollinedo 
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 

Roberto Ledo delega en 
Federico Fernández 

José Lopez delega en Marcos 
Estevez 

 

                

 

  

 

 

 

 

 



Recibimos unha proposta para a composición da Comisión de Acción 
social. 
 
Recibimos un escrito dos técnicos de laboratorio, sobre a prioridade 
para recibir cursos. 

 

3. Informe dos membros do Comité de Empresa de Pontevedra nas 
distintas comisións: 

Intercambio de vacacións 

Carlos Mollinedo informa de que hoxe ten reunión coa xunta de persoal para 
falar do tema do intercambio e afirma que de non  acadar un acordo con eles 
para que designen unha persoa responsable, seria e con ganas de traballar 
neste tema, el cumpriría cos compromisos adquiridos coas outras 
universidades e faría o intercambio deste verán, pero a partir de aí dimitiría e 
delegaría a organización do intercambio na Comisión  de Acción Social ou ao 
servizo que corresponda. 

Acción Social 

Carlos Román expón os motivos polos que se aceptaron ou rexeitaron as 
legación feitas na convocatoria do ano pasado, e informa das dificultades para 
considerar o que é unha unidade familiar, polo que pide unha se reflexione 
sobre o tema coa finalidade de levar unha proposta á Comisión. 

Pablo Álvarez quere deixar constancia da actitude belixerante da xerencia 
respecto do seu sindicato, motivado polas diferentes demandas xudiciais 
interpostas contra as actuacións da Universidade. 

O xerente informa á Comisión de Acción Social de que están gastando 
300.000€, máis do que corresponde ao 1,5 % da masa salarial e como ten que 
afrontar os gastos que supoñen as matrículas dos empregados ou familiares da 
Universidade de Vigo que decidan facer un segundo grao ten que facer unha 
redistribución do gasto, non estamos de acordo con eses números e cando 
teñamos os datos reais faremos un estudio das cantidades gastadas en acción 
social. 

Manolo Marcos fai unha reflexión sobre os datos que se desprenden da táboa 
de salarios do PAS que nos deu a xerencia. Desta táboa  despréndese que a 
relación funcionario/interino é 10/2 e a relación  laboral/ laboral fixo/interino 
é 7/3 o que nos indica a pouca estabilidade que ten o persoal laboral. 

Conforme á renda, só se distribúen 179.000€ dos 1.600.000 €. Si hai que 
modificar deberíase ver esa parte e tamén as indemnizacións por altos cargos, 
por exemplo. 

 

 



Programa Erasmus e Stella 

Rematado o proceso só houbo unha reclamación que se resolveu sen 
problemas. 

Feita a solicitude de nomeamento dos membros do Comité para a Comisión de 
Seguridade e saúde, proponse que sexan Pablo Álvarez,  Federico Fernández e 
Marisa Magaz. 

4. Composición da comisión de Acción Social. 

Hai un conflito constante coas asistencias ás reunións sobre todo co PDI, o que 
se traduce nun problema na toma de decisións. 

Tratamos da proposta de composición que nos mandou a xerencia para 
aprobala. 

Federico Fernandez cuestionou na Comisión que si a comisión é paritaria en 
representación  parte  social, xerencia e pdi, para haber quórum ¿cómo se 
computa?.  

Por outra parte quixo que se aclarase como se entende o papel do suplente, 
enténdese que cada vez que non poida ir o titular vai o suplente ou enténdese 
que si a unha reunión non pode ir o titular a partir dese momento vai sempre o 
suplente. 

Despois que nos aclarasen as cuestións anteriores achegamos a proposta ao 
Comité de empresa para a súa aprobación ou non. 

Votamos a proposta  

Votos a favor   12 

Votos en contra  1 

5. Rolda libre de intervencións 

Recomendacións do Tribunal de Garantías. Carlos Mollinedo di que este tema 
xa o tiñamos tratado no comité e chegaramos a un acordo pero que debemos 
volver a tratalo no próximo comité. 

Carlos Román explica as excepcionais circunstancias da súa exclusión no 
concurso de méritos. Así mesmo, solicita que se lle pida esta vez ao Reitor os 
dereitos recoñecidos das parellas de feito dado que despois de ter pedido  
reiteradamente este dato á xerencia, esta segue sen contestar. 

Federico Fernandez informa de que as persoas que ocupan postos de Libre 
Designación están publicados na páxina da Universidade pero non se anunciou 
no correo e que se debería polo menos publicar nun taboleiro de anuncios. 



En canto a roupa de traballo, di que o requisito do uso da roupa non ten que 
estar na solicitude, xa está contemplado no convenio e a solicitude non é o 
lugar adecuado para poñelo. 

Marisa Magaz pide a inclusión de forro polar para a o persoal de conserxerías. 

Federico Fernandez solicita unha copia da demanda do contencioso e informa 
do anuncio do DOG por se alguén de forma particular se quere adherir á 
demanda 

Referente ao Escrito enviado polos  técnicos de laboratorio, solicitando unha 
certa preferencia á hora de acceder a algúns cursos de formación, os 
integrantes da comisión de formación cren lembrar que na reunión tratouse 
ese tema e que non se podía dar prioridade ós técnicos destinados en bioloxía 
e en cc do mar.  

Marga Turnes informará aos compañeiros que nos fan a consulta sobre esta 
cuestión referida á formación. 

Alfonso Bascoy comenta sobre as dietas que se está a aplicar a lexislación, pero 
ten constatado que outras administracións chegan a acordos para compensar 
as diferenzas nos distintos grupos considera que debemos estudar unha 
proposta sobre este tema. 

Sen máis asuntos que tratar levántase a sesión. 

 

 


