
 

 

Reunidos no Edificio Fundición o día25 de setembro de 
2019, ás 9:30 horas en primeira convocatoria e ás 10:00 
horas en segunda convocatoria, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede de:  acta do Comité ordinario do 18 de 
xullo de 2019  

2. Informe do Presidente 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

4. Escrito de varios traballadores 

 Solicitude dos TEBs referida a equiparación salarial, sistema de 
carreira profesional e formación 

 Xestións das listas de agarda. Sentenza xudicial 

5. Rolda libre de intervencións 

 

1. Aprobación, se procede de: acta do Comité Ordinario do 18/07/2019. 

Apróbase a acta. 

2. Informe do presidente 

1- Delegación de voto, Marisa Magaz delega voto en Marcos Estévez. 
2- Achega de contratos, ceses, cambios de quenda e funcións de   
categoría superior do persoal. 
3- Recibimos unha solicitude para revisar de oficio as bases dos   
procesos selectivos, no que se refire á experiencia. 
4- Recibimos unha pregunta sobre o baremo nas prazas de discapacidade 
5- Informouse sobre o cambio na Presidencia do Comité de empresa 
6- Recibimos un informe e unha solicitude dos TEBS 
7- Recibimos unha solicitude de un compañeiro relativa á contratación   
na área ORI 
8- Recibimos a Convocatoria para a Comisión de Acción social 
 

Decídese mandar un escrito á Xerencia para que nos aclare os motivos polos 
que  se prorrogan as funcións de categoría superior aos TSTIC. Está convocado 
un proceso selectivo para cubrir as vacantes existentes neste grupo polo que 
non entendemos esta prórroga ata o 22 de outubro de 2020. 

En todo caso o Convenio Colectivo di que as funcións de categoría superior non 
deberían prorrogarse máis dun ano. 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

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

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

Pablo Álvarez Rodríguez 

E L E G A N  V O T O 

Marisa Magaz en Marcos 
Estévez 

A U S E N T E S         

Manolo Marcos 
Marisa Magaz 
 

 

 



Tampouco se nos informou do que pasou coas vacacións de agosto no servizo 
ATIC, polo que mandaremos un escrito solicitando información de cal foi o 
proceso de cobertura e de porqué non se informou ao Comité. Sempre que hai 
un cambio de xornada hai que informar ao Comité. 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións. 

Comisión de Acción Social. 

Resolvéronse as incidencias producidas na convocatoria anterior. 

Debatemos sobre a necesidade de cambiar profundamente o regulamento 
de acción social. Desta partida saen moitos epígrafes  e cremos que é 
necesaria unha redistribución deses cartos. 

Acordamos que un grupo de traballo do que deben formar parte os membros 
do Comité que pertencen a esa comisión, elaboren unha proposta, que será 
consensuada no Comité e seguidamente se solicitará unha reunión coa 
Xerencia para presentarlle a nosa proposta. 

Comisión de seguimento do acordo de xestión de listas de agarda. 

A Xerencia tiña dúas propostas: 

1. Toda persoa que se presente a un proceso selectivo e aprobe o primeiro 
exame, estará de oficio nas listas de agarda. 

Xa estaba acordado polo que se aceptou. 

2. Que a toda persoa con un contrato de larga duración de máis de 6 
meses, non se lle poida ofrecer outro contrato. 

Os representantes do Comité nesa reunión consideraron que non se pode 
retraer os dereitos dos traballadores, o método actual leva anos funcionando 
sen problemas e se nalgún momento se chegase a unha situación límite 
sempre queda o recurso de convocar un concurso de traslados. Non se 
atoparon razóns para modificar esta normativa, polo que a proposta foi 
rexeitada. 

A xerencia puxo enriba da mesa a proposta de que o persoal poida restrinxir 
os seus movementos a determinados ámbitos, sobre todo por dar cabida ao 
persoal que ten problemas de desprazamentos por algún tipo de 
discapacidade. 

Non se chegou a ningún acordo, cada sección sindical debe estudar este 
tema e trasladar a súa postura ao Comité. 

Comisión de intercambio de vacacións 

Está convocada unha reunión no mes de outubro en Murcia. 

Este ano saíu todo moi ben e non houbo incidencias. 

 

  

4. Escritos varios traballadores. 



 

 Solicitude dos TEBS referida a equiparación salarial, sistema de 
carreira profesional e formación. 

Neste escrito os traballadores solicitan a homologación co nivel C23 de 
funcionarios, o compromiso de unha carreira profesional e planificación 
de formación actualizada. 

Respecto ao primeiro punto, evidentemente cando se abran as 
negociacións e no marco da RPT tentaremos chegar a unha 
homologación de retribucións equivalentes á de outros grupos con 
funcións equivalentes e sempre o máis alta posible. 

Con respecto ós puntos segundo e terceiro, contestaremos que apoiamos 
totalmente as súas reivindicacións, de feito  xa hai bastante tempo que o 
Comité de Empresa de Pontevedra, lle presentou á Xerencia unha 
proposta de carreira profesional vinculada a unha formación tanto xeral 
como específica para todo o colectivo PAS laboral. 

 Xestión das listas de agarda. Sentenza xudicial. 

Escrito dun traballador informando da sentenza favorable a un recurso 
xudicial presentado por el a nivel individual, á  convocatoria de prazas de 
T.S. e T.M. na Uvigo. 

Son prazas que non existen na RPT, contrátase persoal con 
financiamento externo e logo acaban consolidándose. Como esas prazas 
non existen en RPT non se negocia co Comité.  Sufrimos ademais o 
agravante de que se o persoal laboral fixo da Uvigo que está nas listas 
de agarda elaboradas especialmente para cubrir eses postos de traballo 
quere ocupar unha desas prazas a Universidade considérao unha 
excedencia polo que o traballador ten reserva de praza pero non de 
posto. Ademais a Universidade está chamando para cubrir estas prazas 
a persoas que están nas listas non oficias elaboradas cando saíu o 
proxecto aínda que este estea rematado. Ademáis o salario de estas 
prazas que se ofrecen non están de acordo coa estructura salarial do 
convenio.  

Contestarémoslle a este traballador que estamos totalmente de acordo 
coas súas reivindicacións pero mentres a sentenza non sexa firme nós 
non podemos facer nada. Cando a sentenza sexa firme enviaremos un 
escrito ao Servizo PAS, á Xerencia e ao Reitor, solicitando que se o 
persoal da casa se presenta a algunha desas prazas teña garantida a  
reserva do seu posto de traballo.    

 

 

 

 

5. Rolda libre de intervencións 



Eduardo  trasládanos o malestar que existe en Pontevedra polo 
problema creado ao non ter a Universidade un contrato con unha 
empresa encargada das fotocopias. Acordamos emitir un comunicado 
dando conta do que di o Convenio Colectivo ó respecto. 

Carlos Mollinedo informa de que o persoal de biblioteca e dos servizos 
informáticos de Pontevedra teñen sen actualizar no VAPEL un día de 
compensación polo peche de agosto. 

Tamén expresa que temos moitos problemas coa roupa de traballo, 
polas tallas, a distribución e a estandarización do método de traballo. 

Federico pide que dende o Comité de Pontevedra se faga un escrito á 
Xerencia e ao Vicerreitor de Planificación ou de Economía solicitando 
que nos  orzamentos da Uvigo do próximo ano se contemple unha 
partida para facer fronte aos temas que temos pendentes de solucionar 
tales como responsabilidades, adicional novena, RPT, carreira 
profesional, etc posto que son compromisos electorais e se non están 
contemplados nos orzamentos non van saír adiante. 

 

E non habendo máis temas que tratar levántase a sesión ás 11:50 h. 


