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Reunidos de forma semipresencial, na sala 4 do edificio 
Miralles, e aula virtual 36 o día 29 de outubro 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 da reunión ordinaria do 23/09/2020. 
2. Informe do presidente. 
3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións. 
4. Proposta de OEP. 
5. Negociación da funcionarización. 
6. Escritos de varios traballadores. 

 Escrito dun traballador solicitando a convocatoria dunha lista de 
agarda de I+D. 

 Enviou un escrito unha compañeira sobre a xestión das listas de 
agarda e os chamamentos. 

 Recibimos un correo electrónico dunha compañeira, solicitando 
información sobre o permiso de maternidade. 

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

 Recibimos un escrito dunha traballadora en relación coas prazas de 
I+D. 

 Recibimos a solicitude dunha compañeira para coñecer os códigos 
das prazas da RPT. 

7. Rolda libre de intervención 
 

 

1. Aprobación se procede da acta da reunión ordinaria celebrada o 
23/09/2020. 

Non hai alegacións polo que se aproba a acta. 

 

2. Informe do presidente. 
 Enviáronse os cambios de quenda, os traslados, as modificacións 

de funcións de categoría superior, e achégase copia dos contratos 
asinados. 

 Enviáronse as comunicacións de xubilacións. 
 Enviáronse as solicitudes de traballo non presencial concedidas. 



 Recibimos a aclaración sobre o protocolo de recollida de mostras 
PCR. 

 Recibimos información sobre os criterios de concesión de 
teletraballo. 

 Enviamos os nomeamentos das persoas que participarán nos 
tribunais das probas selectivas convocadas. 

 Recibimos a solicitude por parte da Xerencia para o nomeamento 
dos membros para a Comisión tripartita de funcionarización e a 
convocatoria da mesma. 

 Envióusenos unha proposta para a OEP do ano 2020. 

 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións. 

 Comisión de Acción Social. 

 A Comisión de Acción Social reuniuse o 15 de Outubro logo de rematar 
 o prazo de reposición das solicitudes que non cumprían coa normativa. 
 Desestimáronse aquelas que non presentaron o informe médico 
 correspondente, tamén foi desestimada unha solicitude que para 
 xustificar a falta de ingresos tiña que presentar un certificado de 
 facenda e non foi presentado. As outras solicitudes quedaron  
 pendentes de pago. 

 Na reunión anterior acordouse que todas as partes desta comisión 
 elaboraran un borrador para mellorar o tipo de axudas que se 
 concedían. Nesta reunión a Xerencia pregunta se hai alegacións e, 
 como non houbo, informa que a convocatoria do ano que ven farase 
 igual que ata o de agora.  

 Acordamos que cada sección sindical faga una compilación das 
 convocatorias anteriores e as de outras Universidades para traer 
 algunha idea ao Comité de Decembro e, se chegamos a algún acordo, 
 presentarllo á Xerencia. 

 

4. Proposta de OEP. 

 Nesta primeira reunión a Xerencia presentou a súa proposta para a 
 OEP do 2020 na que contempla a convocatoria de  4 prazas para o 
 persoal laboral, dúas por promoción interna e dúas por acceso libre.
 Parece unha proposta  razoable pero o Comité considera que nos 
 falta información para  poder facer  unha proposta alternativa  como 
 por exemplo dar saída  nesta convocatoria a unha parte da 
 promoción da  adicional  IX. 



 Acordamos solicitar da Xerencia un listado de todas as prazas que 
 están vacantes neste momento, e logo de ter a información convocar 
 un comité extraordinario para elaborar unha contraproposta. 

 

5. Negociación da funcionarización. 

 O Comité de Empresa de Pontevedra nomea para formar parte da 
 comisión de funcionarización as seguintes persoas: 

Por CCOO:    Marcos Estévez 

    Alfonso Bascoy 

Por GIG:        Carlos Mollinedo 

    Carlos Román 

Por UXT:      Pablo Álvarez 

Consideramos que este documento está falto de moita información, 
faltan números concretos, falta todo o relacionado coa parte social que 
figura no convenio, etc. 

Debemos ter entre outras cousas información sobre: 

 Como queda a RPT final para facer contas. 
  A posibilidade de que os ATSX se homologuen co nivel máis 

baixo de funcionarios.  
 A promoción tanto horizontal como vertical.   
 ¿qué vai pasar cos trienios?. 
 As garantías por escrito para que calquera goberno da 

Universidade respecte as condicións acadadas. 
 Que pasa co persoal que non se funcionarice ¿está suxeito ao 

1º convenio colectivo da Uvigo? 
  Estas e outras moitas cuestións son as que nos preocupan e 

quedamos de levar á comisión negociadora todas as ideas 
que se lles ocorran aos distintos membros do Comité para 
empezar a traballar co documento que por fin temos enriba 
da mesa. 

 

6. Escritos de varios traballadores. 

 Escrito dun traballador solicitando a convocatoria dunha lista de 
 agarda de I+D. 



 O que pasou nesta convocatoria non pode volver pasar, de 
 aproximadamente 100 presentados só aprobaron o primeiro exame 4 
 persoas. Os tribunais seguen sen entender que o primeiro exame ten 
 que dar opción a que aprobe unha porcentaxe alta de xente para que 
 quede lista de agarda. Como neste caso quedaron prazas vacantes este 
 traballador solicita que se inicie o proceso de xeración de listas de 
 agarda. O presidente do Comité fará a a solicitude para ampliación das 
 listas de agarda e mandaralla  á  Xerencia e ao Comité de Ourense. 

Enviou un escrito unha compañeira sobre a xestión das listas de agarda e 
os chamamentos. 

 Con esta compañeira seguiuse o protocolo actual, mandóuselle un 
 correo electrónico que ela non viu, e cando logo a chamaron por 
 teléfono déronlle moi pouco tempo para contestar. 

 O protocolo actual para evitar saltos nas listas de agarda é mandar un 
 correo electrónico e se non contesta chamar. 

 Acordamos enviar un correo ao Servizo de Persoal propoñendo que se 
 chamen a varias persoas ao mesmo tempo para solucionar o problema. 

Recibimos un correo electrónico dunha compañeira, solicitando 
información sobre o permiso de maternidade. 

 O presidente do Comité xa contestou a este correo, envioulle a 
 normativa e, no caso de ter dúbidas, que consulte  ao Servizo de PAS. 

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

 Informa ao Comité da alegación presentada. 

Recibimos un escrito dunha traballadora en relación coas prazas de I+D 

 Esta traballadora solicita os códigos das prazas da RPT, se lle enviou o 
 DOG do 2017 onde aparecen. 

 Tamén pregunta polo que pasa coas listas de agarda de estas prazas, 
 se nesta convocatoria non aprobou ninguén, vaise seguir chamando 
 pola lista anterior?. Informámola de que ten que preguntar no Servizo 
 de PAS. 

7. Rolda libre de intervencións. 

María Rodríguez fala no nome do persoal con contratos temporais, di  que é 
un colectivo moi grande e que están moi inquedos polos  procesos de 
OEP e de funcionarización. Noutras administracións nos  procesos 
selectivos estase valorando a experiencia ata un 40 % da nota  final, piden que 
se teña isto en conta no proceso de consolidación e  queren que se lles 



escoite e ser tratados como noutras  Universidades  sobre todo no proceso 
de funcionarización. 

Roberto Otero comenta que o persoal de grupo IV debe pasar directamente  a 
grupo III na funcionarización e debe desaparecer o grupo IV  

Rita Velasco aborda o tema do teletraballo, considera que se no mes  de 
marzo foi obrigatorio teletraballar, neste momento no que a  situación é 
peor que en marzo, o Comité debe solicitar a Xerencia que  os 
traballadores que queiran teletraballar deben ter esa opción. 

Pablo Álvarez informa dun acordo aprobado entre o goberno e as autonomías 
no que se insta ás administracións a potenciar o  teletraballo e a 
Xerencia debe ser consciente disto. 

Carlos Mollinedo di que como traballadores temos que ter alternativas  e pide 
que o Comité pregunte cantos compañeiros están  teletraballando, cantos 
son laborais, cantos son funcionarios e cantos  son vulnerables. 

Pregunta que pasou co tema do pavillón de deportes de Pontevedra e  co 
compañeiro ao que lle deron a invalidez. 

Antonio Rodríguez pide que logo da reunión de funcionarización se convoque 
una reunión do Comité para contrastar opinións. 

Marcos Estévez tendo en conta todo o exposto pedirá unha reunión  coa 
Xerencia para tratar do traballo na casa e a regulación do  teletraballo.  

Respecto ao tema da invalidez non temos noticias novas, a  Universidade 
dille que coa lexislación vixente non existe ningunha  forma de facerlle un 
contrato.  

Dende CCOO se pide a reunión da Comisión Paritaria para volver á redacción 
anterior da adicional V do Convenio Colectivo.  

Respecto ao tema do pavillón de Pontevedra, estivo falando cos compañeiros, 
e parécelles ben que se faga o escrito, e   queda sen   solucionar o 
problema das fins de semana. 

Rita Velasco pregunta pola posibilidade de facer na web do Comité un 
apartado chamado “O Comité Informa” onde informar aos  compañeiros 
sobre os temas nos que se está a traballar e os avances  acadados. 

Alexandra Álvarez informa das xestións levadas a cabo en algún  conflito 
de Prevención e Seguridade relacionado coa pandemia do  Covid 19. 

Fai un escrito á Vicexerencia respecto ás aperturas dos vestiarios deportivos, 
había un informe de Prevención dicindo que no cumpría coa normativa, os 
vestiarios non se abriron. 



Solicita un informe á Unidade Técnica e ao director do ECIMAT sobre  as 
condicións de traballo na conserxería deste edificio. O director  respondeu que 
llo ía a trasladar á Unidade Técnica e a Prevención.  Desde a Unidade 
Técnica non se recibiu resposta. 

E non habendo máis temas que tratar levántase a sesión as 13:18 horas. 

 

 

 

 


