
 

 

Reunidos no Edificio Fundición o día 8 de novembro de 
2018, ás 10 horas, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede da Acta do Comité ordinario do 20 de 
setembro de 2018 

2. Informe da Presidenta 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

4. A carreira profesional. Presentación á Xerencia. 

5. Homologación salarial do grupo IV do persoal laboral co posto 
base de funcionarios C1 

6. Solicitar plus de responsabilidade para os TESX 

7. Solicitar a execución da adicional novena do Convenio Colectivo 

8. Solicitar á Xerencia unha reunión para tratar tódolos temas 
pendentes de negociación 

9. Escritos de persoal 

.De un traballador da área ATIC 

.De  un traballador do Servizo de Deportes 

.De un traballador do CACTI 

.De un traballador da área de Servizos Xerais 

.De un traballador da área de Biblioteca 

10. Solicitar prórroga do Convenio Colectivo 

11. Rolda libre de intervencións 

 

 

1. Aprobación, se procede da Acta do Comité Ordinario de 20/09/2018 

Feitas as correccións suxeridas por diferentes membros do Comité, 
apróbase a acta. 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

Marisa Magaz 
Margarita Turnes Negreira 
Alfonso Bascoy  
Manolo Marcos 
José Estévez 
C.I.G. 

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

Pablo Álvarez Rodríguez 

E L E G A N  V O T O 

Marcos Esatévez delega en 
Marisa Magaz 
 

A U S E N T E S         

Marcos Estévez 
 

 

 

 

 

 



2. Informe do presidente 
.Entrega de contratos firmados en persoal. Revisáronse  e comprobouse 
a existencia de un contrato na área ATIC bastante irregular polo que 
acordamos volver a pedir por enésima vez que se reúna a Comisión de 
Política de Emprego e preguntar por este tema e polo informe  
xustificativo de esta contratación. É nesta comisión onde se deben 
tratar estes temas e para iso é necesario que se reúna a comisión máis 
a miúdo. 
 
.Saíu a convocatoria de roupa de traballo. 
 
.O xoves 18 de outubro estiven en Xerencia nunha reunión  co xefe de 
deportes, o xefe de extensión universitaria, o vicexerente de persoal e 
a xerenta por petición dun traballador do Servizo de Deportes por unha 
situación de acoso.  
 
.O Servizo de Prevención de Riscos Laborais solicitou colaboración ó 
Comité para participar como observadores no plan de autoprotección  
no edificio de Ciencias Experimentais, colaborando Marga Turnes. 
Volve a solicitar colaboración para outro simulacro no Cacti. 
 
. O venres 26 de outubro o Vicexerente de Persoal faloume da 
posibilidade de contratar un TSTIC en xornada partida. 
 
.Recordeille ó Vicexerente de persoal que ten que enviar ó DOG a 
convocatoria de concurso de traslados para TESX, así como a 
convocatoria de acción social. 
 
.Houbo unha reunión coa Xerencia o 31 de outubro para acordar 
convocatorias das listas de agarda de ATSX, T.E. Química, TETD, e TEAE. 
 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

Comisión intercambio vacacións 

Carlos informounos de que xa houbo  unha reunión da comisión de 
intercambio en León, e  estanse a negociar as prazas para o Nadal. 

Vigo presentou candidatura para levar a secretaría de esta Comisión. 

Non se reuniu ningunha outra comisión. 

4. A carreira profesional. Presentación á Xerencia. 

Acordouse mandar por rexistro á Xerencia a proposta do Comité, e ó 
mesmo tempo pedir unha reunión coa Xerencia na que temos que facerlle 
entender  o discriminatorio que é a evolución nesta Universidade  do 
persoal funcionario fronte ó persoal laboral. 



Pablo pide que se faga unha introdución ó documento expresando que 
isto é preciso para equilibrar a carreira profesional do persoal laboral coa 
que xa ten o persoal funcionario. 

5. Homologación salarial do grupo IV do persoal laboral co posto base 
de funcionarios C1 

Para que haxa unha homologación real entre laborais e funcionarios 
consideramos que os ATSX teñen que estar equiparados laboral  e 
economicamente ó nivel mínimo que hai na Universidade de Vigo en 
funcionarios. 

6. Solicitar o plus de responsabilidade para os TESX 

Este é un dos compromisos electorais do Reitor polo que só temos que 
recordarlle a Xerencia que está pendente e que queremos  executalo  xa. 

7. Solicitar a execución da adicional novena do Convenio Colectivo 

Este é outro dos compromisos electorais do Reitor polo que tamén 
pediremos da Xerencia a súa inmediata execución. 

8. Solicitar á Xerencia unha reunión para tratar tódolos temas 
pendentes de negociación 

O Comité de Pontevedra acorda pedir unha reunión coa Xerencia para 
tratar tódolos temas pendentes de negociación e para pedir a execución 
inmediata dos  temas que o Reitor se comprometeu a solucionar na súa 
campaña electoral. 

9. Escritos de Persoal 

De un traballador da área ATIC 

Este traballador pregunta pola aplicación da adicional novena, 
contestarémoslle ó traballador que este é un dos temas estamos tratando 
coa Xerencia. 

De un traballador do Servizo de Deportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

O Comité acorda comunicarlle á Xerencia o problema existente neste 
Servizo para que tome medidas oportunas e solucione este tema. 
Informaremos ó traballador das medidas adoptadas. 

De un traballador do CACTI 

Debatemos sobre a situación xerada pola nova RPT, consideramos que 
se na nova RPT hai novas categorías, deberían establecerse as 
equivalencias entre as categorías antigas e as novas, coller as listas de 
agarda xeradas polas categorías antigas e establecer qué lista corresponde 
a cada nova categoría. 



Xerencia debe elaborar este documento, trasladalo ó Comité para a súa 
revisión e ter deste modo reguladas as listas de agarda. 

Darase conta ó traballador de que se vai pedir á Xerencia un criterio para 
xestionar as listas de agarda. 

De un traballador da área de Servizos Xerais  

Acordamos responderlle ó traballador informándoo que este é un dos 
temas que imos levar á próxima reunión coa Xerencia. 

De un traballador da área de Bibliotecas 

Acordamos facer un escrito dende o Comité de Empresa de Pontevedra 
apoiando como caso excepcional a súa proposta. 

10. Solicitar prórroga do Convenio Colectivo 

Acórdase solicitar a prórroga do Convenio. A petición de Pablo vaise 
pedir que a prórroga non sexa anual,  queremos que se prorrogue ata que 
se firme un novo convenio.  

11. Rolda libre de intervencións 

Pablo pregunta se nos contestou Xerencia respecto ás contratacións da 
ORI polas que nos preguntaron e non houbo contestación polo de agora 

Pide que se reclame contestación pois parece que houbo outra 
contratación dubidosa  nunha praza que non está en RPT. 

Carlos Mollinedo di que hai problemas coa roupa de traballo, mandan 
para as mulleres tallas de homes e son moi incomodas, ninguén está 
resolvendo este tema e hai que falar co Vicexerente e intentar 
solucionalo. 

Pregunta se Xerencia contestou ó tema da compensación dos sábados e 
non hai resposta 

Alfonso di que na solicitude de roupa de traballo debería haber un 
recuadro para o forro polar en tódalas categorías. Temos o compromiso 
do Vicexerente que será así na próxima convocatoria. 

Pide que se solicite se cambien  as camisas por sudaderas para os TEAD. 

Quere que se escriba á Xerencia pedindo contestación sobre o tema da 
antigüidade por servizos prestados no servizo militar para que o persoal 
afectado  poida tomar as medidas oportunas. 

Luciano comenta un correo do Servizo de Prevención que fai referencia 
a un voluntariado nese servizo para actualizar documentación; 
entendemos que ese non é traballo propio do voluntariado, se hai traballo 
acumulado e se necesita un reforzo que se pida persoal e que se lle pague 
polo traballo realizado. 



Acordouse mandar un escrito á Xerencia.  

Federico aclara algúns puntos respecto a composición do comité de 
Seguridade e Saúde e do C.I.R.  Acordamos mandar á Xerencia  a 
ratificación da proposta que xa tiñamos. 

Federico pregunta porqué en contratos similares se piden requisitos  
diferentes. Temos que controlar isto e ter claro qué  prazas  son de RPT 
e qué prazas emanan dun convenio no que os requisitos están limitados  
polo propio convenio e o Comité non ten funcións. 

Por outro lado Federico informa das reunións que está a manter a 
Xerencia cos xefes de diferentes servizos para negocias horarios e peches 
de centros en determinadas datas. Lembremos que o persoal laboral ten 
acordado os horarios  nun convenio e que non se poden cambiar sen 
negociar co Comité. 

José coméntanos a necesidade de apurar as convocatoria das listas de 
agarda, no seu servizo falta xente e non poden nin coller os días que lles 
corresponden. 

E non habendo máis temas que tratar levántase a sesión as 12:25 h 


