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Reunidos de forma semipresencial, na sala 4 do edificio 
Miralles, e aula virtual 36 o día 23 de setembro de 2020, 
ás  11:00 horas en primeira convocatoria e ás 11:30 horas 
en segunda convocatoria, coa seguinte:  

 

ORDE DO DÍA: 

1. Aprobación, se procede, da acta da reunión ordinaria do 09/07/2020 
e da acta do Comité extraordinario do 18/09/2020. 

2. Informe do presidente. 
3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións. 
4. Escritos de varios traballadores 

 Escrito de varios traballadores sobre a instrución de peche en 
agosto. 

 Enviou un escrito un compañeiro para informar sobre  
incumprimentos das medidas de prevención. 

 Escrito dunha traballadora de Ourense sobre a roupa de traballo. 
 Recibimos un escrito de un traballador informando da alegación da 

súa alta polo INSS. 
 Recibimos un escrito de un traballador solicitando o amparo do 

Comité sobre a súa situación persoal. 
5. Rolda libre de intervención 

 

 

1. Aprobación se procede da acta da reunión ordinaria celebrada o 
09/07/2020 e da acta do comité extraordinario do 18/09/2020. 

Non hai alegacións polo que se aproban as dúas actas. 

 

2. Informe do presidente. 

Carlos Román escusa a súa asistencia. 

 Enviáronse os cambios de quenda, os traslados, as modificacións 
de funcións de categoría superior, e axúntase copia dos contratos 
asinados. 

 Instrución pola que se regula o desenvolvemento do peche dos 
centros, instalacións e dependencias da Universidade de Vigo no 
período comprendido entre o 5 e o 19 de agosto. 



 Recibimos unha solicitude para nomear persoas para os tribunais 
de oposición. 

 Convocouse a comisión de acción social. 
 Recibimos o borrador da  convocatoria de roupa de traballo 2020. 
 Recibimos un borrador sobre medidas aplicables ao persoal de 

administración e servizos (PAS) da Universidade de Vigo en 
situación de vulnerabilidade ao sars-covid-2. 

 Recibimos a renuncia de Marisa Magaz Ledo como membro do 
Comité de Empresa. 

 Envióusenos unha proposta de modificación de horarios no 
pavillón de deportes de Pontevedra. 

 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións. 

 Comisión de Acción Social. 

 Recibíronse 10 incidencias, destas, 5 estaban en tempo pero non en 
 forma polo que saíu unha resolución dando prazo ata a primeira 
 semana de outubro para a súa modificación. Outras catro están 
 pendentes de informe médico que as abale e a última non cumpría 
 coas bases da convocatoria. 

 Falouse de facer cambios na convocatoria de acción social, leva moitos 
 anos case sen cambiar e quedou un pouco obsoleta. 

 Cando se remate de resolver esta convocatoria farase a convocatoria 
 do 2019. 

Comisión de intercambio de vacacións. 

Todo saíu ben, as incidencias nesta convocatoria foron mínimas, o 
único destacable é a cantidade de xente que tiña concedido 
intercambio no Pais Vasco e renunciou debido ao estado de alarma 
que presentou o propio goberno da Comunidade. 

 

4. Escritos de varios traballadores. 

Escrito de varios traballadores sobre a instrución de peche en agosto. 

Despois de recibir estes escritos Marisa falou coa Xerencia, a 
contestación foi que dada a excepcionalidade deste ano non se podía 
cambiar nada. 

O problema co que nos atopamos é que a Xerencia ten a capacidade 
de organizar o noso traballo, o Comité só pode pedir que non teñamos 



peche en agosto ou pedir compensacións polos danos ocasionados, e 
cremos que debe ter a mesma compensación o persoal que ten a 
obriga de traballar e o que ten a obriga de non vir traballar. 

Respecto aos servizos mínimos, se a Xerencia segue a querer pechar no 
mes de agosto temos que trasladarlle  a necesidade de que os servizos 
mínimos deben estar establecidos antes de que se peche o cadro de 
vacacións. 

 

Enviou  un escrito un compañeiro para informar sobre incumprimentos 
das medidas de prevención. 

Comprobaremos se se seguen incumprindo estas normas e de ser así 
falarase coa Universidade para que interveña; contestaráselle a este 
traballador dando conta das medidas tomadas. 

 

Escrito dunha traballadora de Ourense pola roupa de traballo. 

Entendemos que o  problema desta compañeira debía ser atendido 
polo comité de Ourense, non entendemos o que puido pasar, máximo 
este ano no que, polo que nós sabemos, foron atendidas todas as 
reclamacións. 

En todo caso entendemos que é unha compañeira e como tal 
poñerémonos en contacto con ela e trataremos de resolver o seu caso. 

Volvemos a falar da calidade da roupa de traballo, é cara e de mala 
calidade, xa temos pedido que se tomen medidas ao respecto que 
esperamos que saian adiante. 

 

Recibimos un escrito de un traballador informando da alegación da súa 
alta polo INSS. 

Na última revisión foi dado de alta, e como non está de acordo con 
esta decisión, fai unha alegación en contra e quere que o Comité estea 
informado. 

 

Recibimos un escrito de un traballador solicitando o amparo do Comité 
sobre a súa situación persoal. 

A este traballador fixo da Universidade de Vigo estando de baixa, un 
tribunal médico sen reunirse sequera deulle unha invalidez, isto supón 



para el unha redución nas súas retribucións do 50%, dada a 
insostibilidade da situación, solicita da Universidade un traballo nun 
posto diferente do que lle creou a invalidez. 

Debido a un cambio normativo que houbo no ano 2008, a Comisión 
Paritaria anulou nesa data a adicional 5 do convenio colectivo polo que 
resulta complicado ofertarlle un posto de traballo, tería que ser a 
Universidade a que lle ofertara unha praza. Segundo o estatuto dos 
traballadores nesta situación só hai obriga de reservar a praza  durante 
2 anos. Rita pide que cando se produza un cambio normativo ou 
acordo da Comisión Paritaria apareza na web, neste momento é 
imposible atopar nada. 

Dirémoslle a este compañeiro que imos a intentar que a Universidade 
lle busque algún posto no que poida traballar e trataremos de buscar 
un acordo baseado na lexislación para que neste caso particular e 
noutros que poidan aparecer máis adiante o persoal poida 
reincorporarse parcialmente ata completar o seu salario. 

Acordouse pedir unha convocatoria da Comisión Paritaria para volver a 
reinterpretar esta adicional do que tamén informaremos a este 
compañeiro. 

 

5. Rolda libre de intervencións. 

Carlos Mollinedo pídelle ao presidente que lle devolva as chamadas. 

Carlos Mollinedo quere darlle as grazas a Marisa Magaz Ledo por todos 
os anos de esforzo e dedicación aos traballadores da Universidade de 
Vigo e pide que desde o Comité se lle envíe á anterior presidenta do 
Comité un escrito neste sentido. 

Tamén Carlos informa ao Comité de que no Consello de Goberno da 
Uvigo se creou unha comisión covid. Tamén informa que había unha 
solicitude dirixida ás centrais sindicais para pedir un par de 
colaboradores pero aínda non nos chegou. 

En canto á instrución de Xerencia sobre o covid non entende de onde 
saen os criterios que usa a Universidade para valorar ao persoal. No 
listado que mandou a Xerencia de vulnerables hai moi poucos laborais. 

Acordouse informar aos compañeiros laborais que poden solicitar 
adaptación ou teletraballo polas medidas covid, e solicitar á 
Universidade os criterios polos que acepta ou denega unha solicitude.  

Marcos Estévez aborda o tema da proposta de cambio de horarios no 
pavillón de Pontevedra, para poder tomar unha decisión ao respecto 



Marcos e Carlos irán a Pontevedra a informarse de como é a situación 
que se está a producir e levaremos  na orde do día da próxima reunión 
do Comité a discusión de este tema. 

Rita Velasco recorda que queda pendente de reunións anteriores o 
tema da conserxería do Cacti que en breve hai que solucionar. 

Carlos Mollinedo pide que se consulte á Xerencia sobre a recollida nas 
conserxerías das mostras para as probas do COVID. 

E non habendo máis temas que tratar levántase a sesión as 12:46 
horas. 

 

 

 

 


