
 

 

Reunidos no Edificio Fundición o día 4 de febreiro de 
2020, ás 10:30 horas en primeira convocatoria e ás 11:00 
horas en segunda convocatoria, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede, da  acta  do Comité celebrado o 
30/01/2020. 

2. Informe do Presidente. 

3. Elección dos membros do Comité para as comisións de Política de 
Emprego, Saúde Laboral, Acción Social, Intercambio e Formación. 

4. Informe dos membros do comité nas distintas comisións. 

5. Establecemento dos criterios para o voto delegado. 

6. Reclamación da Resolución do 8 de xaneiro de 2020 pola que se 
convoca un proceso selectivo para a contratación temporal de 4 
Xestoras/es para os campus de especialización: Vigo Tecnolóxico, 
Campus Auga, Campus CREA e Centro de Investigación en 
Tecnoloxías, Enerxía e Procesos  Industriais (CINTEXC). 

7. Escritos de varios traballadores. 

 Dun compañeiro sobre o calendario de vacacións 
 Dunha compañeira para o recoñecemento da experiencia 

profesional na Universidade de Vigo. 

8. Rolda libre de intervencións. 

 

1. Aprobación, se procede, da acta de  do Comité celebrado o 
30/01/2020. 

Recollidas as alegacións presentadas, apróbase a acta. 

2. Informe do presidente 

1- Delegación de voto de Marisa Magaz en Margarita Turnes. 
2- Delegación de voto de Marcos Estévez en Alfonso Bascoy. 
 
Acordouse que a data na que nos imos reunir cos compañeiros ATSX vai ser 
o luns 10 de febreiro de 2020. 
  
 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

MARGARITA TURNES NEGREIRA 
ALEJANDRA ÁLVAREZ SILVA 
JOSÉ ESTÉVEZ VÁZQUEZ 
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 
GONZALEZ 
 

DE L E G A N  V O T O 

MARIA LUISA MAGAZ LEDO 

Marcos Estévez Orge 
 

A U S E N T E S         

MARIA LUISA MAGAZ LEDO 

Marcos Estévez Orge 
 

DELEGADA SINDICAL 

Rita Velasco Graña  (CCOO) 
 
 
 

 

 

 



3. Eleccións dos membros do Comité para as comisións de Política de 
Emprego, Saúde Laboral, Acción Social, Intercambio e Formación. 

As propostas aprobadas son: 

Política de Emprego:    Marcos Estévez Orge 

Carlos Mollinedo Lois 

Antonio Manuel Rodríguez González 

  

Saúde Laboral :  Alejandra Álvarez Silva 

Carlos Mollinedo Lois 

Pablo Álvarez Rodríguez  

 

 Acción Social:  José Estévez Vázquez 

    Carlos Román Lago 

  

Intercambio:  Carlos Mollinedo Lois 

  

Formación:  Alfonso Bascoy Fernández 

Luciano Otero Camiña 

    Pablo Álvarez Rodríguez 

 

4. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

     

Comisión de Política de Emprego. 

Esta comisión levaba un ano e tres meses sen convocarse, e nesta 
reunión aprobamos a acta da última reunión e informouse da 
contratación por riba da RPT do 2019. 

Dos aproximadamente 30 contratos asinados por riba da RPT so 4 eran 
para persoal laboral e os outros eran para funcionarios; isto ocorre 
porque no persoal laboral, ao contrario que no caso dos funcionarios, 
non existe un xefe de servizo que reclame traballadores cando hai 
exceso de traballo. 

O PAS laboral leva tempo reclamando prazas, e mesmo houbo servizos 
que tiveron que deixar de traballar para empresas externas á 
Universidade por mor do exceso de traballo existente, e aínda así están 
desbordados. Por máis que se reclamen traballadores non somos quen 



de conseguir novas contratacións, parece que non existe constancia da 
insuficiencia de persoal que existe dentro do colectivo de PAS laboral. 

Consideramos tamén que como parte social debemos facer un listado 
de prazas solicitadas e necesidades actuais, negocialas, e se a comisión 
de política de emprego tarda en convocarnos, ser nós os que solicitemos 
unha reunión. 

Informouse tamén das sentenzas que están pendentes de execución, 
unha delas  xa é definitiva, outra non se vai a recorrer, e hai outras dúas 
pendentes de sentenza definitiva. 

No informe sobre outras situacións extraordinarias indícase que se 
reforza o animalario cunha praza co motivo da adaptación do posto de 
traballo dunha das técnicas. 

Tamén se falou de toda a normativa que había na páxina web e que  
desapareceu  na nova  web, parece que a Xerencia xa se encargou de 
facer unha reclamación a empresa encargada da páxina.  

 

5. Establecemento dos criterios para o voto delegado. 

Despois de debater amplamente que é o que se entende por causas de 
forza maior e non chegar a ningún acordo, decidimos que cada sindicato 
traia por escrito para a próxima reunión a súa proposta e procederemos 
a votar.  

 

6. Reclamación da Resolución do 8 de xaneiro de 2020 pola que se 
convoca un proceso selectivo para a contratación temporal de 4 
Xestoras/es para os campus de especialización: Vigo Tecnolóxico, 
Campus Auga, Campus CREA e Centro de Investigación en Tecnoloxías, 
Enerxía e Procesos  Industriais (CINTEXC). 

A Universidade foi denunciada con anterioridade por este tipo de 
convocatorias e xa hai unha sentenza en contra de Universidade e, aínda 
que está pendente de que se eleve a definitiva polo Tribunal Superior de 
Xustiza de Galiza, temos que denunciar esta nova convocatoria. 

Acordouse que UXT faga as alegacións apoiada por CCOO e pola CIG.  

 

 

 

 

7. Escrito de varios traballadores 
 
 Escrito de un compañeiro sobre o calendario de vacacións. 



Neste escrito o traballador solicita que os traballadores que teñan a obriga 
de vir traballar no período de peche da Universidade teñan os mesmos 
dereitos que os que teñen que ter vacacións obrigatorias.  

Pide tamén a retirada do punto 7.2 da instrución de Xerencia sobre o 
calendario de vacacións. 

Respecto ao primeiro punto xa se fixo un escrito á Xerencia solicitándoo, 
e respecto ao segundo punto acordamos mandarlle un escrito á Xerencia 
lembrándolle que a xornada laboral está recollida no convenio e tamén 
no contrato asinado polo traballador. 

 De unha compañeira para o recoñecemento da experiencia 
profesional na Universidade de Vigo. 

Esta traballadora propón un cambio na valoración da experiencia 
profesional cando un traballador  se presente a unha convocatoria da 
Universidade por promoción interna. 

Consideramos que este tema é moi complexo, a súa modificación supón 
un cambio moi importante e hai que valorar polo miúdo as consecuencias 
deste cambio. 

Hai que darlle un toque de atención ao Servizo de PAS e á Xerencia no 
sentido de que antes de dar unha información se verifique que é real. 

 

8. Rolda libre de intervencións 

Rita Velasco pide que se solicite á Xerencia que faga público os 
membros das distintas comisións tanto de Vigo como de Ourense. 

Carlos Román pregunta sobre o punto 6 da acta anterior, referido a 
solicitude de negociación da carreira profesional e adicional 9ª cómo  vai  
pedir as reunións o Comité de Empresa,  xuntas ou separadas?. 

Decídese que se as reunións non están pedidas, se solicite unha reunión 
coa Xerencia con estes tres puntos, adicional IX, carreira profesional e 
plus do art 35. 

Carlos Mollinedo traslada a queixa dos compañeiros da biblioteca polo 
salario percibido coa apertura nocturna, xa que non saben cómo se fai o 
cómputo de días/horas traballados. 

Antonio Manuel Rodríguez quere saber a razón pola que na apertura 
nocturna aos traballadores da biblioteca se lles contrata dende as 21 
horas e na conserxería dende as 22 horas se ámbolos dous  servizos 
teñen o mesmo horario. 

Acordamos pedir explicacións sobre este tema ao  Servizo de PAS. 

E non habendo máis temas que tratar levántase a sesión ás 13:15 h. 


