
 

Reunidos no Edificio Fundición o día 10 de marzo de 
2020, ás 9:30 horas en primeira convocatoria, e as 10:00 en 
segunda convocatoria, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

 

1. Aprobación, se procede da acta do comité celebrado o 04/02/2020 
2. Informe do presidente 
3. Informe dos membros do comité nas distintas comisión 
4. Roupa de traballo 
5. Escritos de varios traballadores 

 De una compañeira sobre o Área de emprego 
 De un TESX solicitando o aboamento dos gastos de locomoción 
 De un traballador solicitando a avaliación dos postos de traballo do 

Edificio Olimpia Valencia 
6. Rolda libre de intervención 

 

1. Aprobación se procede da acta do comité celebrado o 04/02/2020. 

Apróbase a acta. 

2. Informe do presidente. 

-          Delegación de voto de Marisa Magaz en Marcos Estévez 
 
-          Reunímonos cos compañeiros ATSX 
 
-          Recibimos o informe de absentismo laboral 
 
-          Recibimos resposta ao recurso de reposición 
 
-          Convocouse á Comisión de Seguimento do Acordo para a Xestión       
de listas de agarda 
 
-           Asinamos un acordo para a equivalencia de categorías 
adaptandoas á RPT 2016   

 

 

 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

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

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

Pablo Álvarez Rodríguez 

Antonio Manuel Rodríguez 

D E L E G A N  V O T O 

Marisa Magaz delega en 
Marcos Estévez 
 

A U S E N T E S         

Mariza Magaz 
 
DELEGADOS SINDICAIS 

Rita Velasco 
J 

 



 

Hai que pedir as equivalencias entre as prazas da  RPT actual coas da 
RPT derrogada.  

Una vez recoñecida a equivalencia,  xa se pode establecer a 
antigüidade e desta forma  pódese  contabilizar a experiencia do 
persoal en futuras convocatorias.   

 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisión. 

Non houbo reunión en ningunha comisión. 

Carlos Mollinedo informou de que a aplicación do intercambio está a 
ter algún problema. 

 

4. Roupa de traballo. 

Temos que reclamar a roupa de traballo, ten que saír a convocatoria 
no primeiro trimestre e aínda non sabemos nada dela, xa houbo algún 
ano que se saltaron a convocatoria e non pode ser. 

Tamén é necesario protestar pola calidade da roupa , este ano non 
houbo control de tallas, non se recolleron as prendas que non servían, 
os problemas solucionáronse comprando prendas novas polo que 
esiximos que o Comité estea presente na negociación  do contrato 
para poder supervisalo. 

 

5. Escritos de varios traballadores. 

De unha compañeira sobre o Área de emprego. 

Esta compañeira fai referencia a organización na Área de Emprego, 
pide varias cousas que están fora do alcance do Comité. 

Acordamos facer un escrito para Xerencia e contestarlle a compañeira. 

De un TESX solicitando o aboamento dos gastos de locomoción. 

Acordamos dar contestación a ese escrito informándoo de que se 
necesita desprazarse por motivos de traballo debe solicitar ao xefe de 
servizo de transporte e distribución un coche da Universidade e 
coordinar  con el as súas necesidades. 



No caso de que non se lle puidera subministrar un coche, débeselle 
autorizar o gasto correspondente. 

De un traballador solicitando a avaliación dos postos de traballo do 
Edificio Olimpia Valencia. 

Acordamos facer un escrito solicitando a avaliación deste posto de 
traballo. 

 

6. Rolda libre de intervencións. 

Pablo fai referencia a que na acta que aprobamos hoxe, dicía que os 
sindicatos traerían por escrito o que consideraban causa de forza 
maior para poder delegar o voto. Como non está na orden do día da 
reunión,  o presidente propón, e se acorda por unanimidade dos 
membros do Comité, que se manden as aportacións por correo 
electrónico.   

Tamén suxire  a importancia de tratar coa Xerencia o tema do 
coronavirus respecto a: atención al público, medidas de protección 
etc… Acordamos facer un “unha reunión extraordinaria do Comité” 
para tratar este tema coa profundidade necesaria. 

Rita pregunta se houbo algunha resposta aos escritos presentados por 
rexistro a Xerencia  polo Comité, non tivemos ningunha contestación. 

Rita infórmanos tamén da petición dun compañeiro sobre 
impugnación da convocatoria á praza de T.S. do medio Mariño polo 
curso de buzo, sería necesario que se exima deste curso aos 
compañeiros que se presenten por promoción interna e se aproba que 
faga o curso. 

José aborda o tema da xubilación anticipada e dinos que deberíamos 
ver e valorar o documento firmado na Universidade de Santiago, 
tamén  deberíamos estudar  a redución de xornada por idade, isto xa 
se está negociando noutros colectivos. 

Peche Semana Santa e Verán. 

Consideramos que existe unha discriminación cos traballadores 
contratados  que  por necesidades de servizo teñen que estar no posto 
de traballo durante os peches. 

Todos os compañeiros que teñen que traballar durante o peche  teñen 
que ter unha compensación, o peche non debe repercutir  nos 
traballadores polo que se debe negociar  as compensacións que debe 
ter este persoal. 



Outro tema a tratar é o que se considera teletraballo para os  servizos 
informáticos,  non se debe facer teletraballo mentres non estea 
regulado. Os servizos mínimos non deben ser só para o persoal de 
Vigo.  

A posición  do Comité de Pontevedra nestes temas é: 

 O traballo debe que ser presencial  
 Os servizos mínimos deben propoñerse a todo o persoal, non 

só o  de Vigo. 
 O peche da Universidade non ten que ir a costa do persoal 

contratado. 
 Estudar  compensación aos traballadores. 

 

E non habendo máis temas que tratar levántase a sesión as 11:50 
horas. 

 

 

 


