
 

 

Reunidos no Edificio Fundición o día 9 de xuño de 2017, 
ás 11 horas, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede da Acta do Comité ordinario do 6 de 
abril de 2017 

2. Informe do Presidente 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

4. Execución da RPT 

5. Recomendacións do Tribunal de Garantías sobre conciliación 

6. Rolda libre de intervencións 

 
 

 

 

 

1. Aprobación, se procede da Acta do Comité Ordinario de 6/04/2017 
Apróbase a acta 
 

2. Informe do Presidente 

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

Dá conta do envío da resposta da Xerencia sobre as parellas de feito 

Información sobre simulacro no campus de Pontevedra do Servizo de 
Prevención. 

Recibíronse as estatísticas referentes ás IT e Horas Extra. 

Recibimos a solicitude para nomear ós Delegados de Prevención. 

Se nos informou das reducións dos abonos da Universidade na 
seguridade social grazas ós Bonus FREMAP por baixa sinistralidade. 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

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

C.I.G. 

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

Pablo Álvarez Rodríguez 

 
D E L E G A N  V O T O 

 

A U S E N T E S         

 

 

 

 

 

 



Recibimos a solicitude para nomear os substitutos para a Comisión de 
Acción social 

Recibimos a solicitude para o nomeamento dunha persoa para a 
Comisión de selección das PAAU 

Recibimos un escrito de Jose Luis Pita 

Carlos Mollinedo fai constar que non está de acordo coa forma na que se 
envía a documentación ós membros do comité. Considera que soamente 
o presidente e a secretaria deben custodiala e enviala ós demais membros 
do comité, e non unha delegada sindical, tamén se queixa de que os 
documentos que chegan ó comité tardan moito en chegar ó resto dos 
representantes sindicais. 

Marcos contéstalle que segundo o Estatuto dos Traballadores e  
Convenio Colectivo os delegados sindicais teñen os mesmos dereitos e 
garantías que os membros electos do comité e que é prerrogativa do 
presidente decidir quen, cando e como se recibe e se difunde a 
información e que pode non gustar pero está dentro da normativa 
aplicable. 

 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

Comité de Seguridade e Hixiene 

Pediuse  unha reunión do Comité de Seguridade e Hixiene por rexistro e,  
despois de 4 anos sen reunirse, houbo unha reunión o día 23 de Maio, 
Marisa Magaz, informa que  nesa comisión houbo elección de novo 
secretario: Benedicta Expósito 

Designáronse novos membros para este Comité e para a Comisión de 
Resolución de Conflitos. 

Así mesmo modificáronse os procedementos do plan de prevención de 
riscos quedando en: 

Dixitalizar a coordinación de actividades empresariais,   

Vixilancia da saúde: información das citas 

Adaptación en cambios de posto por razóns de protección da 
saúde e de protección da maternidade. 

Deuse información sobre as actuacións realizadas en materia de 
prevención de riscos. 

En materia de formación exponse a necesidade dun protocolo de acollida 
para novas incorporacións máis áxil que o actual, debe haber un manual 



informando dos diferentes riscos que existen no posto a ocupar, e as 
medidas preventivas e de protección para o traballador de nova 
incorporación. 

Contratouse un estudio de contaminación por radón nos edificios da 
Universidade 

 No Servizo de Prevención na parte de Servizo Externo na especialidade 
de Hixiene Industrial hai contratados dous Técnicos Superiores de apoio 
técnico a media xornada, isto suscita unha serie de cuestión, ¿por qué no 
se solicita un Técnico Superior a xornada completa para o Servizo 
propio? ¿quérese privatizar o Servizo? ¿por qué non se fomenta o 
emprego dentro da Universidade? ¿se son necesarios por qué non se 
inclúen na RPT? 

A comisión comprométese a facer reunións cada 3 meses 

Intercambio de vacacións 

O representante do Comité informa que mantivo unha reunión coa Xunta 
de persoal pero que non estaban todos os membros deste órgano, motivo 
polo cal, fixo un escrito que enviou a cada un deles solicitando un 
funcionario co que contar para a organización do intercambio, a día de 
hoxe non tivo resposta. 

Este escrito foi tamén enviado aos Comité de empresa de Pontevedra e 
Ourense. 

O intercambio de verán  está rematado e soamente queda pendente das 
posibles renuncias de última hora. 

Como consecuencia da problemática  que hai en acción social, pídese ó 
responsable do intercambio de vacacións o custe do intercambio 
disgregado en custe do persoal laboral e custe do persoal funcionario. 

Acción Social 

Dende o último comité houbo 2 reunións  

Ratifícanse os nomeamentos dos membros da comisión. 

Estudáronse as dificultades que apareceron nesta convocatoria e en todos 
os casos tomouse a decisión de cumprir estritamente co que di a 
convocatoria. Acordouse matizar máis algunhas cousas na próxima 
convocatoria.        

Xerencia di que gastamos en acción social máis do 1,5% polo que hai 
qué ver onde imos recortar. 

Na nova composición da comisión hai que aprobar un regulamento e 
piden unha proposta, nesta proposta é importante ver como contan as 
minorías. 



 

 

                     

Persoal para a Avalicaicón de Bacharelato para o acceso á 
Universidade 

Á reunión asistiu Marcos, aplicouse o criterio, aprobouse e non houbo 
ningún problema. 

 

4. Execución da RPT. 

O día 11 de Maio houbo o xuízo da demanda de conflito colectivo onde 
se  recorre o  baremo de valoración dos méritos no concurso para asignar 
responsabilidades. Antes do xuízo houbo o acto de conciliación. 

Estamos a espera de sentenza. 

Despois de intercambiar opinións sobre o que está pasando coa 
execución da RPT e a falta de que a xerencia envíe ó Comité información 
sobre este tema, decidimos que: 

Os tres sindicatos deben facer dúas preguntas as súas asesorías xurídicas  

-Se algúns dos colectivos afectados é o suficientemente numeroso 
¿pódese presentar demanda de conflito colectivo? 

-Se os traballadores firman o contrato  da   praza que  resulta da 
modificación da RPT ¿poden interpoñer de forma individual recurso 
contra esa decisión?. 

Cando as asesorías  nos contesten hai que informar ós traballadores dos 
seus dereitos. 

Dende o momento que no comité se decidiu non participar na execución 
dunha RPT que non foi negociada e a Xerencia non enviou a este comité 
ningunha información, nin do baremo, nin dos prazos, nin como se ía 
facer e tampouco do persoal afectado e dado que a execución da RPT 
comezou polos grupos altos e aí non había problemas, unicamente foi 
necesario consultar ó Servizo de Pas algunha cuestión puntual. 

 Neste momento discutimos se debemos pedir información á Xerencia, ó 
Servizo de PAS ou mesmo ó Reitor, porque estanse a facer as cousas de 
xeito incomprensible. A decisión tomada foi escribir unha carta 
directamente ó Reitor para aclarar os seguintes puntos 



Por qué neste proceso non se notificou da forma regulada que debería facerse 
con calquera notificación con efectos xurídicos, que afectan as relacións 
contractuais entre empresa e traballador. 

Por qué non se aplica a todo o colectivo afectado, nin sequera a todo o ámbito 
de afectado, a algúns traballadores non se lles notificou en tempo e forma a 
súa implicación directa no proceso coa conseguinte modificación das súas 
condicións contractuais 

Por que se modifica as condicións contractuais dos traballadores de maneira 
unilateral, obviando a esixencia do Estatuto dos traballadores de Informar ao 
Comité de empresa 

Por que varía a denominación das prazas (o que supón un problema posterior 
de valoración do traballo para oposicións ou futuros concursos), modifica 
Xornadas, modifica destinos, etc. 

Por qué algúns traballadores afectados non teñen a posibilidade de escoller 
entre as prazas vacantes, segundo temos sabido, e dende o Servizo se lles 
asigna unha praza de maneira unilateral mentres que outros da mesma 
categoría poden elixir entre a prazas vacantes.. 

Ao aplicarse un baremo nin negociado, nin informado, para establecer a 
preferencia á hora de modificar a un ou a outro traballador o seu contrato os 
resultados deste baremo non foron feitos públicos  causando destexeito unha 
total indefensión. Aínda máis acordos sobre a antigüidade en categorías de 
cara ao concurso de traslados acordados con nos para corrixir erros 
provocados pola deficiente actuación da administración estamos seguros de 
que non se aplicaron, modificando de forma sustancial o resultado. 

Ao establecer o cambio como definitivo, furta o Concurso de traslados  e 
conculca o dereito dos traballadores. 

Por enriba de todo incumpre o Convenio Colectivo e o Acordo sobre selección 
temporal, acceso interno y adscrición provisional do PAS da Universidade de 
Vigo 

5. Recomendacións do Tribunal de Garantías sobre conciliación 

Estamos de acordo coas recomendacións que en tema de conciliación nos 
fai o Tribunal de Garantías e que, como fai constar o Tribunal,  xa están 
recollidas no II Convenio Colectivo.  Por ese motivo levaremos este tema 
á  próxima reunión da  Comisión Paritaria. 

Acordamos dar contestación ao  TG  

 

 

http://comite.webs.uvigo.es/documentos/seleccion_temporal_comision_emprego.pdf
http://comite.webs.uvigo.es/documentos/seleccion_temporal_comision_emprego.pdf
http://comite.webs.uvigo.es/documentos/seleccion_temporal_comision_emprego.pdf


6. Rolda libre de intervencións 

Marisa pregunta qué pasa agora cos apoia campus, cobren ámbitos ou 
centros?, se hai problemas de persoal, quen decide onde ten que ir o 
apoia campus?.   

Decídese preguntar o Servizo de PAS 

Federico pide que se pete na porta do Xerente ou do Servizo de Persoal e 
se pregunte polo procedemento que se utilizou para decidir a nova 
ubicación do persoal, cal foron os criterios usados e como vai quedar 
finalmente distribuído. 

Roberto traslada a pregunta dun traballador sobre se  dous compañeiros 
poden intercambiar as súas prazas; contéstaselle que por normativa non, 
as prazas están numeradas e cada un ten a súa. 

Carlos Román aborda o tema da falta de fluidez na información ós 
traballadores. Decidiuse que para que esa información sexa máis 
continua o Presidente do Comité mandará periodicamente por correo 
electrónico  información das cuestións que afectan ós traballadores.  

 


