
 

 

Reunidos no Edificio Fundición o día 8 de Febreiro de 

2018, ás 11:30 horas, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede da Acta do Comité Ordinario do 25  de 

outubro de 2017. 

2. Informe do Presidente 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

4. Programa ERASMUS PAS 

5. Escritos do Persoal 

-Respecto da proposta do Comité sobre a OPE 

-Escrito de unha traballadora sobre o aboamento do plus de 

responsabilidade. 

-Escrito de un traballador para o recoñecemento do Servicio    

militar para o cálculo de trienios 

6. Rolda libre de intervencións 

 

 

 

1. Aprobación, se procede da Acta do Comité Ordinario de 25/10/2017  

 

Non habendo alegacións apróbase a acta. 

 

2. Informe do Presidente 

 

-          Os  novos contratos, foron entregados ás seccións sindicais, foron 

reenviados así mesmo as modificacións recibidas no Comité relativas a 

cambios de categoría e de quenda. 

-          Respecto da convocatoria para a promoción interna a TESX, 

Acordamos o temario, comunicamos os membros do tribunal e comunicamos 

as modificacións que consideramos para a convocatoria.                

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 
U.G.T. 

Pablo Álvarez Rodríguez 

 
D E L E G A N  V O T O 

Eduardo Calzado  

Federico Fernández 

Roberto Otero Ledo 

Carlos Román  

En Carlos Mollinedo 

 

A U S E N T E S         

 

 



-          Mantivemos senllas reunións coa Xerencia relativas á OPE 2017 e a 

funcionarización. 

-          Solicitamos a prórroga do II Convenio Colectivo. 

-          Recibimos o Calendario de Vacacións e días de libre disposición. 

-          Recibimos una comunicación dos Servizos Informáticos sobre o realoxo 

da Web do Comité de Empresa.             

-          Recibimos a comunicación da Xerencia sobre o novo aplicativo referido 

ás vacacións permisos e licencias. 

-          Recibimos a solicitude de nomeamento de un representante para a 

convocatoria Erasmus PAS. 

 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

Formación  

Alfonso informa que despois de un ano e dous meses sen que se reúna a 

Comisión de Formación,  mañá están convocados a unha reunión. 

Decídese que na reunión hai que insistir en que hai que reunirse máis a miúdo 

para resolver os problemas que van aparecendo e que estaría ben que 

contestaran ós escritos que se lle envían. 

Cando foron interrompidas as reunións estábase a tratar de cambiar o método 

de propor os cursos de formación e se estaba a facer un estudo das necesidades 

que ten o PAS en materia de formación. Os representantes do Comité nesa 

comisión quedaron de preguntar por ese estudo e tratar o tema da mellora da 

oferta de formación. 

Outro tema que está pendente de aclarar é o dos cursos de inglés, ¿qué niveles 

son financiados pola Universidade? ¿qué cursos se fan en horario laboral e en 

cal hai que recuperar as horas non traballadas?. 

 

Acción Social 

A convocatoria deste ano saíu tarde polo que os prazos quedaron bastante 

axustados. Houbo protestas porque o prazo para solicitar a Acción Social 

rematouse o 4 de xaneiro que coincidiu con datas nas que moita xente estaba 

de días. 

Tamén se tratou o inconveniente que se xera cando a comisión de Acción Social 

pide un informe que hai que solicitarlle ós médicos de cabeceira sobre 

determinados tratamentos que, pola súa tardanza no sistema sanitario galego,  

acaban facéndose de forma privada. 



Existen terapias que non están contempladas dentro do sistema sanitario 

galego, cognitiva, psicolóxicas ou de comportamento que non son prestados 

estes tratamentos polo sistema e o médico pode recomendar estes 

tratamentos, pero non pode informar sobre eles. 

 

Intercambio  

Carlos Mollinedo como representante nesta comisión do PAS laboral 

infórmanos de que sigue sen ter a ningún representante por parte da Xunta de 

Persoal. Estes alegan que isto supón unha perda de cartos que non poden 

asumir. De todas formas o presidente da Xunta de Persoal ten acceso a toda 

información relativa á negociación das prazas a través da páxina web. 

Como o traballo do intercambio está asumido totalmente polo representante 

do PAS laboral este ano váiselle dar preferencia o PAS laboral. 

Pediu permiso á Xerencia para negociar con empresas que levan residencias 

universitarias a posibilidade de facer  intercambio con elas e poder así ampliar a 

oferta de destinos ós que ir. 

 

4. Erasmus pas 

Este ano sorprendeunos o feito de que saíran dúas convocatorias, unha coma 

sempre e outra restrinxida para a ORI e para o Campus do Mar en destinos como 

China e Cabo Verde. Parécenos raro que saia unha convocatoria tan restrinxida 

cando  nos consideramos  que estas convocatorias debían ser máis abertas para 

que teñan acceso a elas  o maior número posible de PAS. Tal e como están 

plantexadas  so poden acceder a elas a mesma xente sempre. 

O representante do PAS laboral  nesta comisión vai trasladar na próxima reunión 

a postura dos comités e fará constar que non estamos de acordo coas 

convocatorias restrinxidas,  tamén trasladará a idea de que deberiamos intentar 

que non queden prazas vacantes. 

 

5. Escritos de persoal 

-Respecto da proposta do Comité sobre a OPE 

Daremos contestación a este escrito informando ó traballador dos límites que 

nos impón a Oferta Pública de Emprego e o Convenio Colectivo  

-Escrito dunha traballadora sobre o aboamento do plus de responsabilidade 

 O plus que lle corresponde a esta persoa non ven derivado de ningunha 

sentencia e non se lle está pagando. Resolvemos facer un escrito a Xerencia 



pedindo explicacións e tamén se lle comunicará a traballadora os pasos dados 

para resolver este tema. 

 

-Escrito de un traballador para o recoñecemento do Servizo Militar para o cálculo 

de trienios 

Chegou ó Comité de Empresa de Pontevedra unha copia da solicitude que 

presentou un traballador desta Universidade reclamando que para o cómputo 

de antigüidade se teña en conta o tempo de Servizo Militar. Este é un dereito 

recoñecido xudicialmente e que se debería recoñecer ós demais  traballadores. 

6. Rolda libre de intervencións 

Carlos Mollinedo por delegación de Federico Fernández presenta as cuestións 

seguintes: 

• Quere contestar ó correo enviado por Marga Turnes respostando á 

proposta para aprobar a acta do 11 de outubro, esta di: 

“Los asistentes a esa reunión del comité no son los que están en el acta, los que 

si asistieron a esa reunión fueron aquellos componentes del comité a los que 

dejamos anular una decisión tomada en una reunión anterior legalmente 

constituida de ese mismo comité. Saludos Marga” 

Quen convocou esa nova reunión do Comité foi quen ten a Presidencia e máis a 

secretaría do órgano. Calquera dúbida ou explicación deberá pedirlla ao 

Presidente do Comité. Será que había algo que non estaba ben. 

• ¿Qué pasou finalmente coa convocatoria de TESX?. ¿Qué lle contestou 

o Comité á Xerencia? 

• Pedir a estatística do 4º trimestre de 2017 de baixas e absentismos 

Sempre chegan con algo de retraso, supoñemos que están a chegar e se tardan 

pedímolas. 

• ¿Qué se sabe da resolución para compensación de horario na área de 

Benestar Físico, Saúde e Deporte? 

Hai unha instrución de Xerencia co tema da compensación horaria para os 

Técnicos. Para os Auxiliares non hai nada escrito, a Xerencia non quere facer 

ningunha instrución ao respecto. 

• ¿Que se vai facer para que se executen as OPE de 2016 e 2017?. 

Calendario de actuacións. 

Non se decidiu nada 

• ¿Qué se sabe da roupa de traballo de 2017?. Pedir a de 2018 



A roupa de 2017 non chegou. Acordamos escribir á Xerencia lembrándolle que 

está sen entregar a roupa de traballo de 2017 e que por convenio no primeiro 

trimestre de cada ano ten que saír a convocatoria para pedila. 

• O da aplicación VAPEL está comunicado ós traballadores?. Dende o 1 de 

febreiro xa é obrigado pedir días por esa aplicación e non sabemos se 

está operativa. Creo que non, polo menos hai casos en que os/as 

administradores/as non deron de alta ao persoal e este non sabe nada 

da aplicación. 

Parece que en cada centro a situación é diferente, pero os administradores 

empezan a informar ó persoal o seu cargo. 

• ¿Qué se sabe sobre as denuncias dos traballadores contra a 

Universidade? 

Os membros do Comité a título persoal, porque os traballadores falaron con 

eles, coñecen dalgunha sentencia pero de forma oficial non se sabe nada. 

Mollinedo dinos que a desaparición da Biblioteca de Belas Artes  aconteceu por 

falta de apoios, entre outros do Comité. 

• Como nos últimos anos nos enredaron varias cousas, o persoal foi 

avellentando e a súa vez foi perdendo poder adquisitivo, e non 

acadando dereitos sociais que foron adquirindo outras universidades 

galegas; o comité debería estudar as posibilidades de poder reclamar 

estas e poder sondear a posibilidade de realizar contratos relevo no 

persoal laboral 

Parece que o persoal bota en falla traballo e ideas por parte do comité no senso 

de conseguir tempo para facer exercicio, contratos de relevo, prexubilacións etc. 

Pablo en nome do traballador afectado danos a coñecer unha denuncia 

interposta na que se lle reclama á Universidade Responsabilidade Patrimonial, 

esta denuncia foi resolta no Consello Consultivo da Xunta de Galiza que falla a 

favor do traballador. O traballador solicita consello a este Comité. Dende o 

Comité se lle anima a que continúe a defender os seus dereitos. 

Marisa di que debemos esixirlle á Xerencia a actualización das listas de agarda. 

Hai varias esgotadas e non se substitúe ó persoal. 

Afondando nos problemas de saúde do persoal, Marisa cre que de cara a previr 

problemas de lombo, ombreiros, estrés etc podiamos solicitar que nos permitan 

a posibilidade de usar as instalacións deportivas da Universidade en horario 

laboral aínda que sexa con compensación horaria. Isto repercutiría  na saúde 

dos traballadores e habería menos absentismo. Quedou Marisa en elaborar un 

documento para presentar no Servizo de Prevención. 



Alfonso pide que se envíe á Xerencia un escrito preguntando qué pasa coa roupa 

de traballo deste ano que aínda non chegou, que se saltou un ano e que xa 

deberían estar mandando a convocatoria deste ano. 

Alfonso pregunta se o aplicativo VAPEL tamén é para os xefes e os docentes. 

Non habendo máis temas que tratar levántase a sesión ás 13:30  


