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Reunidos na sala1 do edificio Miralles o día 9 de xullo 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, da acta da reunión ordinaria do 09/06/2020 

e da acta do Comité extraordinario do 30/06/2020 

2. Informe da presidenta 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

4. Escritos de varios traballadores 

 Escrito sobre os grupos de risco derivados da pandemia provocada 

polo COVID19. 

 Escrito da xefa da área da Unidade de Emprego e Emprendemento 

cunha solicitude de información. 

 Escrito dun traballador por adaptación de posto de traballo. 

 De un traballador dos servizos informáticos polo temario da 

oposición. 

 Comunicado do Presidente da Xunta de Persoal. 

5. Rolda libre de intervención 

 

 

Antes de empezar a reunión Calos Mollinedo quere dicir que as 

reunións do Comité son a porta pechada, salvo que se invite a alguén a 

estar porque se vai debater un tema que lle afecte. Informa de que  

nalgunha pantalla apareceu por detrás alguén que non era membro do 

Comité e, por alusións, Rita Velasco informa de que foi no receso que 

pasou por alí o seu compañeiro e pide desculpas. 

 

1. Aprobación se procede da acta da reunión ordinaria celebrada o 

09/06/2020 e da acta do comité extraordinario do 30/06/2020. 

Corrixido un erro no reconto de votos da acta do 30/06/2020, 

apróbanse as dúas actas. 



 

 

2. Informe do presidente. 

 Delegación de voto de Pablo Álvarez en Antonio M. Rodríguez. 

 Recibimos o borrador de instrución relativo aos servizos de 

biblioteca e da Área de Benestar, Saúde e Deporte 

 Informóusenos da solicitude de unha adaptación de posto. 

 Recibimos a proposta para a cobertura provisional do posto de 

responsable do parque móbil. 

 O día 22/06/20 mantivemos unha reunión coa Xerencia para tratar 

as medidas aplicables ao persoal con cargas familiares ou 

pertencentes a grupos vulnerables. 

 Publicouse a instrución da Xerencia do 25 de xuño de 2020 sobre 

as medidas aplicables ao persoal con cargas familiares ou 

pertencentes a grupos vulnerables. 

 Recibimos varias resolucións de cambio de quenda e funcións de 

categoría superior. 

 Resolución pola que, de xeito provisional, dende o 1 de xullo de 

2020, se asignan as funcións de responsable da Unidade de 

Transporte e Distribución a D. Cándido Rodríguez Hernández. 

 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións. 

Comisión de intercambio de vacacións. 

Nesta convocatoria o 100% dos solicitantes acadaron un destino e 

neste momento aínda quedan prazas por asignar. 

 

4. Escritos de varios traballadores. 

Escrito sobre os grupos de risco derivados da pandemia provocada polo 

COVID19. 

Consideramos que a resposta a este escrito está feita no comunicado 

da Xerencia do 30 de xuño de 2020 en relación con este tema. 

 

Escrito da xefa da área da Unidade de Emprego e Emprendemento 

cunha solicitude de información. 



Contestaremos a esta traballadora dicíndolle  que  para informarse das 

funcións do posto ten que dirixirse ao seu xefe ou á Xerencia, que son 

os responsables da organización interna do traballo. 

 

Escrito dun traballador por adaptación de posto de traballo. 

A Presidenta do Comité informa de que este traballador ten concedida 

pola Seguridade Social unha incapacidade total para realizar as 

funcións correspondentes ao seu posto, polo que este traballador 

solicita unha adaptación, que de non poder ser no seu posto, pode ser 

en outra categoría. O informe médico determinará cal serán as 

funcións que pode realizar. 

 

De un traballador dos Servizos Informáticos polo temario da oposición. 

Tratouse o escrito deste traballador e consideramos que xa non é o 

momento de modificar nada, o tribunal unha vez proclamado é 

soberano e o  Comité non pode intervir. 

 Os membros do Comité que participan nos tribunais velan polo 

cumprimento da normativa. 

Dende os Servizos Informáticos fíxose a proposta de temario que 

posteriormente se recibiu no Comité, cada sindicato aportou as súas 

alegacións e logo de negocialo e tratar de limitalo, chegouse a este 

temario. 

Noutras administracións para concretar máis os temas os diferentes 

Servizos afectados son os encargados de publicar os  seus temarios. 

Nesta administración non é o caso. 

Comunicado do presidente da Xunta de persoal.. 

Recibido este escrito consideramos que os temas relacionados co 

persoal laboral ten que tratalos e negocialos o Comité de Empresa. 

Hai outros temas como a adicional novena, carreira profesional, RPT, 

que son tan importantes como a funcionarización  e que están 

pendentes de solucionar  aínda que, en repetidas ocasións temos 

solicitado reunións coa Xerencia para abordalas; sabendo que  foron 

promesas electorais do Reitor. 

Acordouse que, se dende Xerencia se nos convoca para tratar este 

tema, o Comité de Empresa de Pontevedra manterá unha reunión 

previa para decidir a postura a tomar. 



 

5. Rolda libre de intervencións. 

Roberto Otero Pregunta cal é a normativa aplicada no tema da 

adaptación de posto. 

A presidenta contesta que na Lei 31/95 de Prevención de Riscos 

Laborais e na adicional V do Convenio Colectivo. 

Se un posto de traballo non é posible adaptalo, hai que buscar outro 

posto que pode ser unha vacante ou unha ausencia longa. Vai ser unha 

adscrición provisional, e cada ano hai que revisala. 

José Estévez pregunta se a adaptación ten que ser nun posto do 

mesmo grupo e a resposta é que non. 

Carlos Román fai referencia ao comunicado de Xerencia do 30 de xuño 

de 2020 ao respecto dos niveis de risco dos grupos vulnerables. 

No último parágrafo da a entender que todo o persoal vulnerable  ten 

que continuar coa súa actividade laboral habitual, isto contradí ao 

publicado só uns días antes na instrución do 25 de xuño. 

Acordouse facer un escrito á Xerencia para que aclare este tema. 

Carlos Mollinedo expresou o seu desacordo coa forma de actuar de 

Marisa Magaz por dar a coñecer na lista de comunidade o voto emitido 

polo seu sindicato nunha proposta feita nunha reunión dos Órganos de 

representación do PAS coa Xerencia. Afirma que o voto é secreto. 

Eduardo Calzado fai as seguintes preguntas: 

Por que esta reunión é presencial dadas as circunstancias actuais? 

É teimudez?, é que hai xente que ten problemas coa tecnoloxía? 

Que sentido ten que teña que meterme no coche con un compañeiro e 

poñelo en perigo?  

Nas reunións virtuais se regula mellor a quenda de palabra e son máis 

prácticas. 

Roga outra vez que poñamos os medios tecnolóxicos necesarios para 

poder facer estas reunións de modo virtual. 

Se alguén ten problemas técnicos dende o Comité debería resolverse. 

Antonio Manuel Rodríguez contesta que considera que se se pode vir 

traballar tamén se pode vir a unha reunión, ademais el vive no rural 

polo que non ten sinal de internet. 



Pódese solucionar este tema facendo unha reunión mixta, uns 

conectados vía virtual e outros de forma presencial. 

Marisa Magaz aclara que fixo a convocatoria presencial pola petición 

de varios compañeiros que tiveran moitos problemas de conexión na 

última reunión. 

E non habendo máis temas que tratar levántase a sesión as 12:04 

horas. 

 

 

 

 


