
Reunidos no Edificio Fundición o día 30 de Maio de 2018, ás 

10:30 horas, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede, da Acta do Comité Ordinario do 11  de 
Abril de 2018 e das actas extraordinarias do 19 de Abril de 
2018 e do 24 de Abril de 2018 

2. Informe da Presidenta 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

4. Temas a tratar coa nova Xerencia 

5. Escritos do Persoal 

-Escrito de dous traballadores solicitando o recoñecemento de 
antigüidade pola prestación do servizo militar  
-Escrito de 31 traballadores das categorías ATSX e ATID 

6. Rolda libre de intervencións 

 
 

 

 

1. Aprobación, se procede da Acta do Comité Ordinario de 11/4/2018 e 

das actas extraordinarias do 19/4/2018 e do 24/4/2018 

 

Apróbanse as tres  actas. 

 

2. Informe da Presidenta 

 

 Delegación  de voto de Federico Fernández en Carlos Mollinedo 

 Delegación de voto de Roberto Ledo en Carlos Mollinedo 

 Delegación de voto de Marcos Estévez en Marisa Magaz 

 Entrega de contratos firmados en persoal 

 Recibimos un correo electrónico coas estatísticas de absentismo e 

horas extras. 

 Enviouse ó Servizo de PAS a nova composición do comité de empresa e 

actualizouse na páxina web. 

 Enviouse ó servizo de retribucións o novo membro da comisión de 

acción social. 

 Enviouse á xerencia os escritos acordados na reunión anterior. 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

Marisa Magaz Ledo 
Margarita Turnes Negreira 
Alfonso Bascoy  
José Estévez 

Manolo Marcos 

C.I.G. 

Luciano Otero Caminha  
Carlos Mollinedo 
Carlos Román 
Eduardo Calzado 

U.G.T. 

Pablo Álvarez Rodríguez 

 
D E L E G A N  V O T O 

Federico Fernández  

Marcos Estévez 

A U S E N T E S         

Roberto Otero Ledo 

 

 

 

 



 Recibimos contestación da denuncia interposta 10/07/2017 na 

Inspección de Traballo. 

 Recibimos un escrito de dous traballadores sobre a prestación do 

servizo militar a efectos de cómputo de antigüidade na Universidade 

de Vigo. 

 Recibimos un escrito de 31 traballadores das categorías de ATSX e 

ATID. 

 O servizo de PAS solicitou a participación na selección de persoal nas 

probas ABAU. 

 Acudín en representación do comité á selección do persoal para as 

ABAU 

 

 

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións 

Acción Social 

Houbo unha reunión fai aproximadamente 15 días e tratouse da 

documentación a presentar nas diferentes casuísticas que se presentan. 

Retiráronse as axudas por fillos maiores de 25 anos que dependen 

economicamente do traballador, pero seguen manténdose as axudas para 

familiares de ata 2º grado de consanguinidade, o cal non parece lóxico. Hai que 

comprobar se isto é verídico e se é así tratalo na comisión para cambialo. 

Eliminouse a axuda para a vacina da hepatite. 

Non se reuniu ningunha outra comisión. 

4. Temas a tratar coa nova Xerencia 

Debatemos  cales dos compromisos que o novo Reitor adquiriu co PAS laboral  

serían prioritarios para tratalos na reunión que esperamos ter, a non moito 

tardar, coa nova Xerencia. Consideramos prioritario recuperar os dereitos 

perdidos coa crise e que están recollidos no Convenio Colectivo e temas 

relacionados coa OEP. O Comité considera necesario abordar os temas 

seguintes:  

1- Aplicación do artigo 24 do noso convenio, polo que se regula a 

redución horaria nos meses de xullo e agosto e os períodos non 

lectivos de Nadal e Semana Santa, que será de 25 horas semanais. 

 

2- Recuperación da xornada de 35 horas semanais 

 

3- Recuperación de 3 días de vacacións no período de Nadal e Semana 

Santa. 

 



4- Aplicación do artigo 23.5 do noso convenio onde se regula que o 

persoal  ten a obriga de traballar ata 15 sábados ao ano cando sexa 

preciso para atención ao público ou por necesidades derivadas do 

funcionamento dos servizos universitarios. “As horas efectivamente 

traballadas os sábados pola mañá compensaranse, por elección do 

persoal, en descanso, a razón de 1,5 por hora traballada, sempre que 

as necesidades do servizo o permitan e que, en ningún caso, poderán 

acumularse ás vacacións, ou retribuídas a razón de 1,25 por hora 

traballada”. 

 

5- Dentro da política social, recuperar o dereito recollido no noso 

convenio no artigo 55.4, onde di que cando un traballador esté de 

baixa por ILT  a universidade completará as percepcións do traballador 

ata o 100% das súas retribucións. 

 

6- Convocar listas de agarda  de ATSX , Técnico E. de Laboratorio de 

Química e Técnico E. de Transporte e Distribución. 

 

7- Recoñecemento da antigüidade pola prestación do servizo militar e a 

prestación social substitutiva a efectos de trienios. 

 

8- Convocar o concurso de traslados. 

 

9- Convocar os procesos selectivos da OEP do 2016 e 2017. 

 

10- Negociación da OEP de 2018 

 

11- Negociación dunha nova RPT 

 

12- Elaboración de un plan de  promoción para o PAS LABORAL 

 

13- Cumprimento da  adicional novena do noso convenio 

 

14- A funcionarización do Pas Laboral 

 

15- Pedir para os TESX a equiparación salarial coa súa responsabilidade 

 

16- Promoción do grupo IV para equiparalo co nivel máis baixo de 

funcionario nesta Universidade  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Escritos do persoal 
 
-De dous traballadores solicitando o recoñecemento da antigüidade pola 
prestación do servizo militar 
 

Dos traballadores que fixeron esta solicitude, varios xa están a recibir 

contestación. Esperaremos uns días por se hai máis respostas e a semana que 

ven facemos un escrito á nova Xerencia solicitando este dereito que xa está 

recoñecido na Xunta de Galicia e por Sentencia Xudicial. 

-De 31 traballadores das categorías ATSX e ATID 

Debatemos sobre o documento e acordamos contestarlle no senso de que 

somos sensibles ás súas reivindicacions e que cando tratemos coa Xerencia de 

calquera dos temas do documento teremos en conta as súas peticións. 

6. Rolda libre de intervencións 

Carlos Román di  que lle gustaría traballar nunha estrutura para o persoal 

laboral de promoción tanto vertical como horizontal e levala á Xerencia nas 

primeiras reunións. Proponse facer un grupo de traballo composto por Alfonso 

Bascoy, Carlos Román e Pablo Álvarez  para este tema.  

Non habendo máis cousas que tratar ás 12:00 levántase a sesión. 

 


