
 

 

Reunidos no Edificio Fundición o día 18 de xullo de 2019, 
ás 9:30 horas en primeira convocatoria e 10:00 horas en 
segunda convocatoria, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede de:  acta do Comité ordinario do 6 de 
xuño de 2019, actas dos Comités Extraordinarios do 20 de xuño 
de 2019,  e acta do Comité extraordinario do 4 de xullo de 2019 

2. Informe do Presidente 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

4. Informe preceptivo do Comité de Empresa sobre a proposta de 
modificación parcial da RPT. 

5. Escritos TSTIC sobre as vacacións 

6. Escritos de varios traballadores 

• Dos TETIC sobre a adicional novena 
• Problemas polo peche de agosto na ORI 
• Da reserva por discapacidade nas OPE 

7. Rolda libre de intervencións 

 

 

1. Aprobación, se procede de: acta do Comité Ordinario do 
06/06/2019, actas dos Comités extraordinarios do 20/06/2019, e 
acta do Comité extraordinario do 04/07/2019. 

Despois de facer as correccións conforme as alegacións presentadas, 
apróbanse as actas. 

2. Informe do presidente 
 

1- Delegación de voto de Eduardo Calzado en Federico Fernández e José 
Estévez, Marisa Magaz e Alfonso Bascoy delegan voto en Marcos 
Estévez. 

2- Achega de contratos, ceses, cambios de quenda e funcións de 
categoría superior do persoal. 

3- Recibimos o informe  sobre o índice de siniestralidade  
4- Recibimos contestación de Xerencia sobre a solicitude de 

contabilización do Servizo Militar. 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

Margarita Turnes Negreira  
Manolo Marcos 
Marcos Estévez 
C.I.G. 

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

Pablo Álvarez Rodríguez 

DE L E G A N  V O T O 

Eduardo Calzado delega en 
Federico Fernández 

Marisa Magaz, Alfonso Bascoy e 
José Estévez delegan en Marcos 
Estévez  

A U S E N T E S         

 

 

 

 

 

 



5- Recibimos o Plan de mobilidade e seguridade viaria 
6- Recibimos a instrución Xerencial sobre funcións específicas na 

Conserxería do CACTI 
7- Recibimos o cadro con prazas para estabilización PAS laboral 
8- Recibida a solicitude para a emisión de informe preceptivo sobre a 

modificación da RPT do PAS L. 

  

 
3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

Non se reuniu ningunha comisión. 

4. Informe preceptivo do comité de Empresa sobre a proposta de 
modificación parcial da RPT. 

A Xerencia convocounos a unha reunión para propoñernos dúas 
modificacións puntuais da RPT respecto ao tema do plus de 
responsabilidade dos TESX e para a creación dunha oficina para 
proxectos europeos OPI.  

Como norma xeral non estamos de acordo coas modificacións puntuais 
da RPT, pero consideramos que este plus forma parte dos 
compromisos adquiridos polo Reitor na súa campaña electoral. 

Visto que este plus para os TESX  elimina o plus de homologación 
funcionarial, cremos que temos que renegociar os pluses do persoal 
laboral e non homologalos, polo que acordamos pedir unha 
actualización dos pluses do persoal laboral. 

Procedemos á votación do informe aos pluses dos TESX. 

Por unanimidade acordamos emitir un informe positivo. 

Pasamos a debater a segunda modificación da RPT. Podemos 
entender que a Universidade queira crear a OPI, o que non está tan 
claro é como vai ser de efectivo este trasvase de persoal, eliminamos 
persoal das oficina de I+D e da ORI para levalas a unha nova 
oficina.¿qué pasa co exceso de carga de  traballo que van ter estas 
oficinas?. 

Podemos entender a urxencia desta oficina, pero o que se propón non 
é unha modificación parcial da RPT xa que afecta a tres oficinas. É 
momento de empezar a negociar unha  RPT global nova. 

Acordamos emitir un informe negativo. 

 

5. Escritos de TSTIC sobre as vacacións. 

Nos seus escritos solicitan a intervención do Comité polos 
despropósitos que se están levando a cabo coas vacacións nos 
servizos informáticos. 



Consideramos que non se fixo un estudo en profundidade de como 
afectaría o peche de agosto a todos os servizos, so se veu a parte 
administrativa; isto trae consigo o despropósito de publicar 4 
instrucións  de Xerencia en poucos días. 

O Convenio di que calquera tipo de xornada irregular debe ser pactada 
co Comité, A Xerencia ten que reunir aos representantes dos 
traballadores e negociar con eles e non ir negociando con cada servizo.  

Tampouco entendemos como se identifica a cada traballador con un 
posto concreto para cubrir o peche de agosto  cando sempre se 
esforzaron en dicir que é un servizo único. 

A actuación tanto da Xerencia como do director dos servizos 
informáticos considerámola preocupante. 

Acordamos mandar un escrito ao traballador dándolle o noso apoio e 
outro á Xerencia afeándolle a súa falla de estudio de como afectaría o 
peche nos servizos e esixindo a rectificación das decisións tomadas e 
informándoa de que de ser necesario será o xulgado quen decida. 

 

6. Escrito de varios traballadores. 
• Dos TETIC sobre a adicional novena. 

Solicitan o apoio do Comité e que se solicite outra vez da Xerencia o 
cumprimento dos compromisos do programa electoral respecto da 
adicional novena. 

Acordamos contestar dándolles o noso apoio e mandar de novo un 
escrito á Xerencia. 

• Problemas polo peche en agosto na ORI 

Escrito dunha traballadora, técnica da ORI contratada con cargo a 
orzamento Erasmus, informándonos das discriminacións  que sofre 
este colectivo respecto as vacacións, conciliación etc. 

A resposta a esta traballadora irá no senso de que ten todo o noso 
apoio pero o Comité non ten competencias neste tipo de traballadores, 
tentaremos localizar un acordo firmado hai anos de condicións mínimas 
laborais a ver se por aí se pode facer algo. 

• Da reserva por discapacidade na OPE 

Unha traballadora da biblioteca pregunta como quedou o tema da 
reserva de prazas por discapacidade. 

Se lle contestará contándolle o que se decidiu coa Xerencia na reunión 
que tivemos para tratar este tema. 

• Prazas de estabilización 

Como se nos presentan algunhas dúbidas respecto aos requisitos que 
se necesitan para que unha praza poida ser considerada de 



estabilización, acordamos estudar polo miúdo cales son estes 
requisitos, publicados no artigo 19.9 dos presupostos xerais do estado 
do 2018. Como estamos pendentes dunha sentenza europea e dos 
presupostos isto non é moi urxente  pero é necesario ir recabando 
información. 

7. Rolda libre de intervencións 

Federico quere que se lle pregunte á Xerencia pola carreira profesional 
que lle propuxemos, cómo, cando, e non lle parece ben ligar a carreira 
profesional con un posible proceso de funcionarización. 

Tamén quere que se pregunte polo concurso de responsabilidades, hai 
que sacalo xa, nos non estamos en contra das responsabilidades, o 
que foi recorrido diante dos tribunais foi a forma de levar a cabo o 
proceso. 

Pablo recórdanos o tema dos contratos que falamos na reunión 
pasada, acordamos confirmar con persoal que os datos que aparezan 
nos contratos estean ben e co  soldo adecuado do persoal afectado. 

Marcos informa que dende que foron convocados os procesos 
selectivos de Técnicos Superiores, varias persoas de procesos 
distintos  chamárono para  queixarse polos temarios destes procesos. 
Segundo eles o temario non ten nada que ver co traballo que realizan e 
non se axustan ao temario doutras administracións e esixen a 
impugnación dos temarios. 

Na reunión correspondente a estas convocatorias preguntóuselle á 
Xerencia polos temarios e a contestación que deu  foi que os temarios  
foran negociados cos responsables dos servizos correspondentes. Nós 
pola nosa parte fixemos tamén unha labor de expurga de temas. 

O Comité considera que agora non é momento de impugnacións. 

E non habendo máis temas que tratar levántase a sesión ás 12:35 h. 


