
Comité de empresa de Pontevedra da Universidade de Vigo    

 
 

 

Reunidos no Edificio Fundición o día 21 de xaneiro de 

2020, 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 25 de 
setembro e da acta do Comité Extraordinario de 22 de Outubro 
de 2019  

2. Informe do Presidente 

3. Rolda libre de intervencións 

4. Aprobación, se procede da presente acta 

 

 

1. - Aprobación, se procede de:  acta do Comité ordinario do 25 de 
setembro e da acta do Comité Extraordinario de 22 de Outubro de 2019 
Apróbase o acta ordinaria coas modificacións propostas 
Apróbase o acta extraordinaria por asentimento 

 
2. Informe do Presidente 

 
- Delegación de voto de Marisa Magaz en Marcos Estevez 
- Achega de contratos, ceses, cambios de quenda e funcións de categoría 

superior 
- Solicitude para revisar as medidas de salubridade do ambiente no 

Edificio da biblioteca de Torrecedeira 
- Recibimos unha instrución xerencial pola que se atribúen funcións 

específicas na área de conserxería de CACTI –CIMBIO 
- Recibimos unha solicitude de reunión por parte dos compañeiros ATSX 

contratados co comité de empresa relativa á OPE 2019 
- Recibimos varios escritos do TESX solicitando o abono do complemento 

retributivo derivado do acordo do Art 35 retirado tras a modificación da 
RPT 

- Recibimos dous escritos de traballadores referidos ás funcións dos ATSX 
do CACTI no que suxiren a contratación de un Técnico de Laboratorio 

- Recibimos un escrito dos traballadores do Edificio Filomena Dato 
referido a unhas obras no edificio que afectaron fisicamente aos 
traballadores 

- Recibimos un escrito da Unidade de Relacións Internacionais referida á 
dotación de persoal para esta oficina 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

Marcos Estévez 
Margarita Turnes Negreira 
Manuel Marcos  
 

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         

Jose Estévez Vazquez 
Alfonso Bascoy 
 
 

DELEGADA SINDICAL 

Rita Velasco 
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- Publicouse no DOG a OPE 2019 
- Recibimos unha relación das prazas de PAS L afectadas pola 

estabilización de emprego 
- Convocóusenos a unha reunión para revisar a estrutura das 

convocatorias de diferentes procesos selectivos 
- Asinamos a prórroga da Ultraactividade do II Convenio, ata a publicación 

no DOGA do III Convenio colectivo 
- Publicouse a Instrución do Calendario laboral, vacacións e permisos para 

o ano 2020 
- Recibimos un escrito de unha traballadora sobre a actuación do Servizo 

de prevención, a Xerencia e o responsable da área de conserxería polos 
problemas xenerados nas obras do edificio Filomena Dato. 
 
 

 
3.  Rolda libre de intervencións 

 
Carlos Mollinedo solicita que se lle pida á xerencia un informe sobre o 
período de peche de verán. 
O Comité non presentou ningunha alegación á Instrución de vacacións, 
cousa que si fixeron as Seccións sindicais, e está en desacordo, dado que 
o documento ten que ser negociado, dado que se cambian as condicións 
pactadas dos traballadores. 
Carlos Román di que é tan restritivo dos dereitos dos traballadores 
recollidos en convenio, obrigarnos a traballar nun período como 
obrigarnos a ter vacacións, polo que dende o comité se debería pedir que 
todos os traballadores teñan a mesma compensación. 
 
 
 
4. Apróbase a acta. 

 

 

 

 


