
 

 

Reunidos no Edificio Fundición o día 25 de Outubro de 
2017, ás 10:30 horas, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede da Acta do Comité ordinario do 15  de 
setembro de 2017, e as actas extraordinarias do 25 de setembro 
e o 3 de outubro 

2. Informe do Presidente 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

4. Desestimación do Recurso contra a RPT 

5. Compensación de horarios por exceso de xornada 

6. Actuación de UVIGO nos casos de emerxencia en relación co 
PAS 

7. Oferta de Emprego Público 

8. Escritos de Persoal 

-Escrito da responsable de Xardinería 
-Escrito sobre os cursos de Inglés 
-Proposta para a conciliación da vida laboral e familiar 
-Promoción ao grupo III dos oficiais de laboratorio 
-Escrito dunha compañeira de Biblioteca 

9. Rolda libre de intervencións 

 
 

 

1. Aprobación, se procede da Acta do Comité Ordinario de 15/09/2017  
 

Apróbanse as actas despois de facer as correccións suxeridas. 
 
Carlos Mollinedo pregunta por qué non está para a súa 

aprobación a acta do comité extraordinario do día 11 de outubro, xa que 
desta reunión sae a proposta de oferta de emprego público que o 
Comité de Pontevedra lle presenta á Xerencia e parece importante que 
quede reflectido nunha acta. 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

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

C.I.G. 

Luciano Otero Caminha  
Carlos Mollinedo 
Roberto Otero Ledo 
Carlos Román Lago 
Federico Fernández Fernández 
Eduardo Calzado 
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         

 

 

 

 

 

 



O presidente do comité da conta dun contrato que firmou  e que se lle 
fai a unha auxiliar administrativa como persoal laboral por mor da denuncia 
presentada cando rematou o seu contrato cun  docente. Semella que hai máis 
casos e dende o comité preguntámonos  qué responsabilidade asume o docente 
que fai a contratación.  Parece que existe un seguro para as posibles 
indemnizacións.  

Atopamos  tamén unha prórroga dun contrato dunha praza que non 
existe na RPT actual. Quedamos en comprobar se esta persoa está contratada  
polo ministerio. 

     Por outra banda temos a concesión de dúas funcións de categoría 
superior que non foron tratadas na Comisión de Política de Emprego, e aínda 
que nós non temos   capacidade de decidir polo menos deben informarnos 
antes. 

 
2. Informe do Presidente 

 

-          Os  novos contratos, foron entregados ás seccións sindicais, foron 
reenviados así mismo as modificacións recibidas no Comité relativas a cambios 
de categoría e de quenda. 

-          Recibimos o borrador da convocatoria de Acción social para o ano 
2017                

-          Recibimos as estatísticas de Absentismos e horas extra, do 2º e o 3º 
trimestre 

-          Foi enviada á Inspección de traballo a relación de traballadores 
afectados pola modificación da RPT; así como a información que temos sobre 
as persoas que presentaron demanda. 

-          Recibimos a desestimación do Recurso presentado contra a RPT. 

-          Emitimos un comunicado conxunto coa Xunta de persoal, relativa á 
actuación da Universidade respecto do PAS nos casos de emerxencia, como 
neste caso foi a vaga de incendios.             

-          Recibimos o escrito de dos técnicos de deportes referidos á variación na 
compensación horaria por traballos e acompañamentos prestados no seu 
servizo. 

-          Recibimos da Xerencia a proposta para a Compensación do traballo 
realizado a maiores na área de deportes. 

-          Enviouse ao Comité de Ourense e á Xerencia a proposta de OPE para 
2017 



-          Enviouse ao Comité de Ourense e á Xerencia a proposta de temario para 
as prazas de TESX 

 
3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

Acción Social 

A convocatoria de esta reunión era para  o luns 16 de outubro, e dado que ese 
día foi anulada a actividade académica por mor dos incendios do domingo 
anterior e debido a confusión creada, a reunión foi constituída,  anulada e 
aprazada. 

Debátense as diferentes posturas sobre se as propostas de modificación da 
convocatoria debe facelas o sindicato ou o Órgano ó que están representando. 
Decídese que para que os sindicatos que non teñen representación na comisión 
podan ter voz é máis acaído que as propostas  sexan a través do Órgano ó que 
se representa. 

Comisión de Prevención 

 Deron conta dos Bonos  de prevención 2015-2016 

Informouse do novo sistema utilizado para a revisión médica que agora vai ser 
por vía telemática. 

Infórmase no plan de mobilidade da creación dunha comisión de seguridade 
viaria para tratar dos problemas de seguridade nos tres campus. Pídense 
propostas para esta comisión que debería ser paritaria e coa menor cantidade 
de xente posible. Federico propón unha persoa por campus co requisito de que 
sexa  membro da comisión  de prevención. 

Infórmase das medidas que se fixeron de emisión de Radon na Biblioteca de 
Belas Artes, na Biblioteca Central e no Edificio Ferro, estando tódolos valores  
dentro da normalidade. Preténdense facer estas medidas en tódolos edificios  
da Universidade nun intervalo de 3-4 anos. 

Modifícase o procedemento para adaptación de posto no caso de embarazo, 
agora cando se informa dun embarazo ó Servizo de Prevención xa eles fan a 
adaptación do posto. 

Intercambio 

Carlos Mollinedo informa de que tiveron reunión a semana pasada na 
Universidade da Laguna, e que o representante da Xunta de Pas non asistiu a 
esa reunión e escusou a súa asistencia alegando que a Xerencia non lle paga o 
desprazamento. 

Explica as altas , baixas e cambios que se producen nalgunhas Universidades e 
tamén cales están pendentes de aceptación. 



Formación  

Alfonso dinos que mandou un correo o día 20 de setembro solicitando unha 
reunión da Comisión de Formación e que nin ten contestación nin se reuniu a 
comisión.  

Política de Emprego 

Esta comisión fai anos que no se xunta, a última acta é do 19 de abril do 2013. 
Acordamos que os membros desta comisión pidan unha reunión xa que hai 
moitos temas que deberían resolverse no seo da mesma e, de non  ter resposta, 
pedir dende o Comité como órgano de representación dos traballadores esa 
reunión. 

 

4. Desestimación do Recurso contra a RPT 

Debatemos as razóns polas que se desestimou o recurso contra a RPT, o feito de 
que o Comité de Ourense non se sumara ó recurso foi a causa esgrimida polo 
xuíz para non estimalo dado que o Comité de Pontevedra non representa a todo 
o persoal laboral de Universidade. Por outra banda non deixa de ser 
sorprendente que ningunha das asesorías xurídicas  dos sindicatos que foron 
consultadas non foran quen de ver este problema. 

Este feito lévanos a reflexionar que a comunicación entre comités debe  ser máis 
fluída en ámbolos dous sentidos polo menos nos temas que afectan á totalidade 
do Pas laboral da Universidade de Vigo. 

Acordamos facer un escrito nese sentido. 

 

5. Compensación de horarios por exceso de xornada 

Faise un estudo do borrador que nos presentou a Xerencia e atopamos varios 
puntos que necesitan aclaración. Mañá na reunión coa xerencia pediremos que 
nolos expliquen.  

 

6. Actuación da UVIGO nos casos de emerxencia en relación co PAS 

Vistas as últimas actuacións das autoridades universitarias nos casos de 
emerxencias e considerando que se existe algún perigo ou problemas de 
accesibilidade no campus, isto non afecta so ós alumnos senón a todo 
traballador de ese campus consideramos necesario pedir que se estableza un 
protocolo de actuación en tales casos. 

 



7. Oferta de Emprego Público 

Confirmamos a proposta de oferta de Emprego Público enviado á Xerencia 
coa opinión en contra dalgúns dos membros do comité. 

8. Escritos de persoal 

-Escrito da responsable de xardinería 

Contestaremos á traballadora informándoa de que o plus de responsabilidade 
non se lle está aplicando a ninguén e que estamos a espera de sentencia 
definitiva  

-Escrito sobre o curso de Inglés 

 Xa foi contestado polo presidente do Comité no mesmo sentido que se 
contestou a outra traballadora que xa fixera a mesma pregunta. 

-Proposta por conciliación da vida laboral e familiar 

Contestar no sentido de que todo é negociable e que a súa proposta terase en 
conta pero esixe unha profunda reflexión do comité 

-Promoción ao grupo III dos oficiais de laboratorio 

Explicaremos que o que temos agora enriba da  mesa é a OEP e nela vemos qué 
categorías teñen opción a promoción interna. No seu caso falamos dunha 
transformación de categoría, podendo propoñer a súa transformación pero nas 
mesmas condicións cos Técnicos de Laboratorio. 

-Escrito dunha compañeira de Biblioteca 

Este tema xa está en vías de solución. 

9. Rolda libre de intervencións 

Ninguén quere intervir 

Non habendo máis temas que tratar levántase a sesión ás 13:25  


