
 

 

Reunidos no Edificio Fundición o día 30 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 de constitución do Comité de 
Empresa de Pontevedra  

2. Informe do Presidente 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

4. Modificacións nas convocatorias dos procesos OPE 2017 

5. Escritos de varios traballadores. 

 De compañeiros ATSX solicitando unha reunión co Comité. 

 Dos TESX solicitando o aboamento do complemento do Art. 35. 

 De dous técnicos de laboratorio, sobre as funcións na área de 
conserxería do CACTI/CIMBIO/ECIMAT. 

 Escrito dos traballadores do Edificio Filomena Dato. 

 Escrito de unha traballadora do Edificio Filomena Dato, 
informando da actuación do Servizo de Prevención e o seu 
responsable. 

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

6. Rolda libre de intervencións 

 

1. Aprobación, se procede de: acta de constitución do Comité de 

Empresa de Pontevedra. 

Recollidas as alegacións presentadas, 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- Chegou unha convocatoria de reunión para mañán da comisión de        

política de emprego.  
 
 
  
 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

MARGARITA TURNES NEGREIRA 
ALEJANDRA ÁLVAREZ SILVA 
JOSÉ ESTÉVEZ VÁZQUEZ 
MARCOS ESTÉVEZ ORGE 
AFONSO BASCOY FRENÁNDEZ 
 
 

C.I.G. 

CARLOS MOLLINEDO LOIS 
XOSE LUCIANO OTERO CAMIÑA 
JUAN EDUARDO CALZADO DÍAZ 
ROBERTO OTERO LEDO 
CARLOS ROMÁN LAGO 
 

U.G.T. 

PABLO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ  
ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ 
 

DE L E G A N  V O T O 

MARIA LUISA MAGAZ LEDO 

 

A U S E N T E S         

MARIA LUISA MAGAZ LEDO 

 

DELEGADA SINDICAL 

Rita Velasco Graña  (CCOO) 
 
 
 

 

 

 

 



3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións. 

Están sen nomear os membros do actual Comité nas distintas 
comisións polo que na próxima reunión se procederá a nomealos. 

Comisión de formación. 

Fíxose unha avaliación  das propostas e foron aprobadas a maioría 
delas. 

Está previsto que a comisión de formación se reúna en febreiro –marzo 
para avaliar cómo está funcionando a formación. O modelo actual 
depende moito da implicación que teña o xefe de servizo na formación. 

Tamén se informou que para o colectivo  de PAS laboral  non hai outro 
incentivo para  formarse máis que o interese do traballador en adquirir 
coñecementos, e  a implantación da carreira profesional sería un 
incentivo importante. 

A universidade ten que saber cara ónde vai e entón pódese facer un 
plan de formación. 

A Xerencia abordou o tema da formación externa, este é un tema a 
tratar con xeito, se ben está funcionando cos grupos altos, parécenos 
que cos cartos de enviar un par de persoas a formarse fora se pode 
traer aquí ao profesor e reciben o curso 20 persoas. 

Abordouse tamén a necesidade de flexibilizar o número mínimo de 
participantes porque senón sempre sae prexudicada a xente da tarde. 

Proponse que dentro das Seccións sindicais se elaboren novas ideas e 
que se lles traslade aos compañeiros desta comisión. 

Comisión de intercambio de vacacións. 

Houbo reunión en Granada e hai un cambio de compañeiro na USC o 
que fai que cambien as condicións de negociación das prazas. 

Xa están conseguidas as prazas para o intercambio do verán e estase 
a poñer en marcha o intercambio de Semana Santa. 

Este ano imos ter que modificar as datas das quendas de verán por 
mor dos peches das Universidades no mes de agosto. 

4. Modificacións nas convocatorias dos procesos OPE 2017. 

A xerencia aceptou as indicacións que fixo o Comité polo que 
aprobamos o documento. 

  

5. Escritos de varios traballadores. 

Chegou a última hora un escrito dun compañeiro solicitando a 

xustificación do carácter estrutural das prazas na área de calidade. 

Se lle contestará informándoo de que son postos da RPT de PAS 

laboral e que o seu carácter estrutural emana directamente da RPT. 



 De compañeiros ATSX solicitando unha reunión co Comité. 

 

O presidente do Comité achegarase a falar cos asinantes do escrito 

para acordar con eles as mellores datas  para celebrar a reunión. 

 

 Dos TESX solicitando o aboamento do complemento do Art. 35 

Acordouse facer un escrito à Xerencia solicitando que se faga o 

aboamento do Art. 35 aos TESX. 

Tamén acordamos esixirlle á Xerencia algunha das múltiples 

reunións que temos solicitadas para tratar, se é o caso,  este tema e 

todos os que temos pendentes. 

 De dous Técnicos de laboratorio, sobre as funcións na área de 

conserxería CACTI/CIMBIO/ECIMAT. 

O Comité chegou ao acordo de enviar un escrito á Xerencia 

recordándolle que a solución utilizada para arranxar os problemas 

na conserxería do CACTI non foi acertada, nin na cobertura do 

posto nin na forma de cubrilo. Existe un regulamento para cubrir os 

postos de traballo e debe seguirse, esta é unha solución provisional. 

Esta praza debe ser cuberta por un Técnico de laboratorio ó que se 

lle asignen as funcións específicas do posto dado que esas funcións 

non corresponden ao persoal de conserxería. 

 Escrito dos traballadores do Edificio Filomena  Dato 

Neste escrito os traballadores informan dos problemas físicos que 

tiveron por mor dos materias utilizados nunhas obras no edificio. 

Consideramos que o protocolo de actuación publicado polo Servizo 

de Prevención non foi aplicado nin pola Unidade Técnica nin polo 

Servizo de Prevención polo que acordouse facer un escrito dirixido 

á Xerencia, á Unidade Técnica e ao S. de Prevención, solicitando o 

protocolo de actuación cando nun edificio da Uvigo se realicen 

obras. 

Neste escrito tamén se pedirá, para este caso concreto, información 

de: os permisos de obra, protocolo seguido, produtos químicos 

utilizados e responsabilidades. Dicirlles tamén que a súa conduta 

non foi adecuada. 

 Recibimos un escrito da Unidade de Relacións internacionais 

referida á dotación de persoal para esta oficina. 

Se lle contestará dicíndolle  que, o mesmo que noutras oficinas, 

sabemos da súa necesidade de persoal e na negociación da 

próxima RPT tentaremos atender as súas necesidades. 

6. Rolda libre de intervencións 

Pablo Álvarez informa de que acaba de saír unha convocatoria coa 

mesma estrutura que outra que está pendente de sentencia xudicial 



definitiva por non negociar co Comité. Solicita pedir á Xerencia que 

negocie co Comité este tipo de convocatorias. 

Antonio Rodríguez pide que se solicite da Xerencia e do Servizo de 

Persoal a publicación dos criterios de contratación de todas as listas de 

agarda. 

Carlos Román di que se se solicita unha reunión coa xerencia polo plus 

do Art. 35, se solicite tamén,  ou na mesma solicitude ou noutra 

diferente, outra reunión  para negociar a adicional IX e a carreira 

profesional. 

Tamén pide que se solicite un listado de todos os postos de traballo 

que teñen un plus fora de convenio por resolución reitoral. 

Roberto Otero pregunta por qué non se puxo a afiliación de cada 

membro dos  órganos unipersoais cando se publicaron no correo. 

A razón foi que nunca se fixera 

Rita Velasco pide que se solicite ao S. de Persoal que publique os 

criterios de contratación nas listas de agarda e que se poña un acceso 

directo a eles e un enlace a páxina web do Comité de Empresa de 

Pontevedra na web da Uvigo.  

Di que hai que actualizar os nomes dos compoñentes do Comité. 

Informounos das condicións nas que se está a traballar na conserxería 

do Ecimat e que temos que esixir, dunha vez por todas, que axeiten 

esa conserxería. 

Alejandra Álvarez informa de que no rexistro tampouco hai asiento para 

o Comité que habería que solicitalo. 

Carlos Mollinedo pregunta polos informes de absentismo laborais, 

temos que comprobar de cando é o último que nos enviaron. 

Antonio Rodríguez dinos que temos que estar pendentes do Vapel, 

faltan por incluír os 3 días de compensación polas festividades que 

coinciden en sábado. 

E non habendo máis temas que tratar levántase a sesión ás 12:28 h. 


