
 

 

Reunidos no Edificio Fundición o día 6 de xullo de 2017, ás 

10:30 horas, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede da Acta do Comité ordinario do 9 de xuño 
de 2017 

2. Informe do Presidente 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

4. Execución da RPT 

5. Escritos de persoal 

.Sobre a execución da RPT (Biblioteca Belas Artes, ATSX) 

.Sobre o exceso de tempos de traballo no Servizo de Deportes e 
compensacións 

6. Rolda libre de intervencións 

 
 

 

1. Aprobación, se procede da Acta do Comité Ordinario de 9/07/2017 

Apróbase a acta 

2. Informe do presidente 

Reenvío de novos contratos,  da modificación das aperturas nocturnas 

e da aplicación da RPT 

Informa da visita realizada ó Servizo de PAS e que debido o cambio do 

persoal que atende o Servizo non se puido obter a información 

solicitada. 

Informa  que tamén foi ver ó Xerente como quedamos na reunión  

anterior pero o Xerente non estaba e tampouco houbo con quen falar. 

Volverá subir a semana que ven. 

Seguimos sen ter información da dependencia dos  apoia campus. 

 

 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

Non houbo ningunha reunión. 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

Marcos Estévez Orge 
Margarita Turnes Negreira 
Alfonso Bascoy  
Marisa Magaz 

C.I.G. 

Carlos Mollinedo 
Federico Fernández Fernández 
Carlos Román Lago 
Eduardo Calzado 
Roberto Ledo 

U.G.T. 

Pablo Álvarez Rodríguez 

E L E G A N  V O T O 

Luciano Otero Caminha delega 
en Federico Fernández 
José Estévez delega en Marcos 
Estévez 
 

A U S E N T E S         

Manolo Marcos 
 

 

 

 

 

 



4. Execución da RPT. 

Consultadas as asesorías, os avogados recomendan as demandas se 

fagan individualmente alegando modificación substancial das 

condicións de traballo.  A presentación da demanda ten un prazo 

de 20 días hábiles dende a execución da RPT. 

Para poder facer unha demanda por conflito colectivo habería que 

ter polo menos 30 persoas que fixeran a denuncia. 

Tamén nos informan de que por incumprimento do deber de 

información podemos pór unha denuncia na inspección de traballo. 

O Comité decide interpor esa denuncia. 

Discutimos sobre os distintos casos que se están dando na 

execución da RPT e da falta de información que teñen os 

traballadores, acordamos pedir unha entrevista cos Xefes de 

Servizo. Ante a falta de información sobre onde e qué teñen que 

facer os traballadores, recomendamos que se pidan as instrucións 

por escrito. 

Se decide enviar un correo á lista de PAS para informar que todo 

traballador que queira interpor unha demanda contra a 

Universidade ten un prazo de 20 días hábiles a partires da 

execución da RPT, tamén se lles informará de que sería necesario 

que 30 traballadores demandaran para poder interpor unha 

demanda de conflito colectivo. 

5. Escritos de Persoal 

Execución RPT  

Xa está falado no punto anterior decidindo falar cos Xefes dos     

Servizos correspondentes. 

Acordamos que os correos que chegan ó comité que sexan    

informais poderá contestalos Marcos como presidente do Comité 

de Empresa. 

Exceso de tempos de traballo na Área de Benestar Saúde e Deportes 

Os TEAD E ATID da Área de Benestar, Saúde e Deporte 

desprázanse por  España e Portugal para asistir os diferentes 

eventos deportivos o acompañando a os alumnos que representan a 

Universidade de Vigo en eventos como os Campionatos de España 

Universitarios, os Xogos Galaico-Durienses etc…  Estes traballos 

realízanse con dedicación total as actividades programadas en días 

de semana, fins de semana e festivos. 



Por outra banda os TEAD E ATID fan tamén labores de apoio a 

eventos programados en festivos e fins de semana como carreira 

dos 10 KM, partidos do Equipo Universitario de Rugby, carreiras 

de Orientación etc… 

Ata o de agora esta dedicación compensábase con días. En xuño de 

2017 o Director Técnico da Área (Javier Rial Boubeta) infórmalles 

de  que  a partires de agora non vai a haber ningún tipo de 

compensación. 

O persoal afectado  solicita  ó Director  Técnico de Área que faga  

unha reunión cos traballadores,  este fai convocatorias por 

colectivos dando en cada  reunión unha versión distinta da 

situación. 

Observamos que este é un tema a tratar  polo Comité de Empresa 

dado que no artigo 34 do noso Convenio Colectivo está 

contemplada esta situación. 

Acordamos mandar un escrito á Xerencia, ó Director Técnico de 

Área de Deportes e ó Servizo de Nóminas esixindo o cumprimento 

do artigo 34 do Convenio Colectivo e solicitar unha instrución 

xerencial de como é a aplicación do citado artigo nestes casos. 

Tamén se decide contestar ós traballadores informándolles que non 

están obrigados a acudir a eses eventos e que deben exixir a 

aplicación do seu convenio. 

Tamén hai un descontento xeral porque o Directos Técnico de Área 

solicitou a aperturadas instalacións deportivas e da sala de 

musculación a derradeira semana do mes de agosto pola tarde, 

acadando permiso para abrir unha semana. Non se entende moi ben 

cal é o motivo desa apertura sabendo que no mes de agosto non hai 

practicamente demanda das instalacións deportivas e xa están 

aberta toda a mañá.  Ademais  co agravante que no mes de agosto 

non hai monitores contratados polo que calquera problema que 

ocorra a sala queda sen atención. 

Acordamos facer outro escrito a Xerencia e a Deportes 

preguntando cales son os motivos para a apertura en período   

vacacional e nestas condicións. 

6. Rolda libre de intervencións 

Roberto coméntanos a consulta dunha compañeira ó respecto do 

punto 5 da instrución xerencial do calendario de vacacións xa que 

semella que no cómputo de xornada realizada en sábados e 

domingos nos meses de xullo e agosto e na Semana Santa non se 



está aplicando ben o baremo. Decidimos consultar con nóminas a 

aplicación deste baremo e se non se axusta á instrución exixir a súa 

correcta aplicación. 

Carlos Mollinedo di que non está de acordo coa contestación que 

lle deu Marcos respecto a custodia e distribución dos documentos 

que chegan ó Comité polo que solicita que  publique a normativa á 

que se refire na súa contestación. 

Pablo volve a lembrar que os informes sobre a saúde dos 

traballadores non cumpren a normativa de protección de datos. 

Carlos Román comenta a decisión de trasladar a unha persoa 

contratada de grupo III como apoio, entre outros, a unha xubilación 

do grupo I que se producirá proximamente. Non se entende esa 

decisión sabendo que hai listas de agarda do grupo I,  polo que o 

adecuado será contratar a alguén desa lista. 

 

Non habendo máis asuntos que tratar rematamos a reunión 


