
 
 

Reunidos de forma semipresencial, na sala 1 do edificio 
Miralles, e aula virtual 36 o día 21 de decembro 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 29/10/2020. 
- Acta da reunión extraordinaria do 06/11/2020. 

2) Informe do presidente. 
3) Informe dos membros do comité nas distintas comisións. 
4) Proceso de Funcionarización. 
5) Modificación do acordo sobre as estruturas das probas selectivas e os 

temarios xerais das Oposicións. 
6) Escritos de varios traballadores. 

 Escrito dun traballador solicitando o posicionamento do Comité 
sobre a convocatoria de técnico/a superior de actividades do medio 
mariño por promoción interna. 

 Escrito de un compañeiro solicitando a posición do Comité trala 
sentenza contra o proceso TSA Deportiva, na que se ditamina 
titulación específica. 

7) Rolda libre de intervención 
 
O Presidente do Comité informa que ten unha reunión ás 13:00 na 
Xerencia. 

 

1. Aprobación, se procede, da: 
-  acta da reunión ordinaria celebrada o 29/10/2020. 

Logo de atender as alegacións presentadas,  apróbase a acta. 

- Acta da reunión extraordinaria do 06/11/2020. 

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. 

A S I S T E N T E S  .  

CC.OO 

Marcos Estévez 
Margarita Turnes Negreira 
Alfonso Bascoy  
Alejandra Álvarez 
María Rodríguez 
 
C.I.G. 

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

Pablo Álvarez 
Antonio M. Rodríguez 
 

D E L E G A N  V O T O 

José Estévez en Margarita 
Turnes 

A U S E N T E S  

José Estévez 
 

Delegados sindicáis 

Rita Velasco 
J 



 Informouse sobre a reunión dos Presidentes dos  Órganos de 
representación sobre a solicitude de teletraballo do persoal da Área 
ATIC. 

 Publicouse unha resolución xerencial sobre a solicitude de traballo 
dende a casa e por quendas. 

 Recibimos o listado de vacantes do persoal laboral e funcionario. 
 Recibimos a solicitude dunha compañeira para que todas as prazas 

da OEP de TEB saian por acceso xeral libre . 
 Recibimos escritos da Delegada de Prevención, Alejandra Álvarez 

Silva sobre a situación da Conserxería do ECIMAT e os vestiarios do 
Pavillón deportivo. 

 Mantiven unha reunión coa Xerencia e cos Técnicos Especialistas de 
Belas Artes sobre un problema de docencia no seu centro. 

 Tivemos unha reunión sobre a OPE 2020. 
 Mantivemos reunións sobre a funcionarización do PAS Laboral. 
 Publicouse o Calendario laboral para o ano 2021. 

O presidente do Comité informa de que despois da reunión que mantivo 
coa Xerencia e os Técnicos de Belas Artes, a Xerencia ía reunirse coa 
equipa decanal  e estamos en espera de resolución. 

 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións. 

 Non se reuniu ningunha comisión. 

 Si houbo unha reunión sobre o calendario laboral, vacacións, permisos 
 e licencias. O borrador era igual que o do ano anterior e dende o 
 Comité  vólvese solicitar que os días de compensación polo peche de 
 agosto  sexan iguais para o persoal que ten a obriga de  traballar 
 durante o peche e para o que ten a obriga de non traballar no peche, 
 consideramos que o agravio é o mesmo para ambos colectivos. 

A Xerencia fai a mesma argumentación que o ano pasado e 
 pechouse en banda, o Presidente do Comité de Ourense o o Presidente 
da Xunta de Persoal apoian esta decisión co argumento de que os 
acordos acadados son inamovibles. 

 Cremos que é necesario cambiar este acordo ou , se é o caso, cambiar 
 o concepto polo que se compensa o peche.  Convocarase unha reunión  
 para estudar este tema antes de que saia unha nova instrución que 
 intentaremos  sexa  igual para todos. 

 

 



4. Proceso de funcionarización. 

  A comisión de funcionarización formada por membros do Comité de 
 empresa de Pontevedra, do Comité de empresa de Ourense e da Xunta 
 de persoal fixeron varias reunións para elaborar unha contraproposta á 
 proposta presentada pola Xerencia. 

 Por primeira vez os tres sindicatos e os órganos de representación 
 acadan un documento común que xa está case rematado, falta perfilar 
 algúns detalles. Cando a comisión de funcionarización teña o 
 documento definitivo listo levarase aos Comités e a Xunta de persoal 
 para aprobar o texto definitivo e logo presentarase á Xerencia e aos 
 traballadores. 

 

5. Modificación dos acordos sobre as estruturas das probas selectivas e 
os temarios das oposicións. 

 Revisada a proposta de Xerencia e comparada con outras oposicións 
 do grupo III tanto desta Universidade como  doutras, atopamos a 
 proposta de Xerencia excesiva. 

 A contraproposta que acordou presentar o Comité de Pontevedra é: 

 

1. A Constitución de 1978: título preliminar e título I. 

2. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas: título preliminar e títulos I, II 

3. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: título I; capítulo I 
do título III;  capítulo I do título IV; capítulo I do título V; capítulo I do título VI 

4. Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores: título I (agás os capítulos 
IV e V) e título II. 

5. II Convenio colectivo para o persoal laboral de administración e servizos da 
Universidade de Vigo. 

6. Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades: título preliminar 
e título X. 

7. Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro, polo que se aproban os Estatutos da 
Universidade de Vigo: título I, II e III 

8. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: Capítulo 
III. 



9. Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e 
garantía dos dereitos dixitais: títulos I, II, III. 

 

10. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto 
refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en 
materia de igualdade. Título preliminar; título II: capítulos. I, II, IV e V; e título 
IV: capítulos. I e II. 

 

6. Apertura de bibliotecas no fin de semana . 

 A dirección da biblioteca da Universidade de Vigo non tiña previsto 
 abrir nestas vacacións ni as fins de semana nin as noites.   

 A petición do alcalde de Vigo Abel Caballero decídese abrir as fins de 
 semana pero atópanse co problema da falta de persoal na lista de 
 agarda para cubrir todas as prazas necesarias. 

 Como solución excepcional  ofértaselle ao persoal fixo da biblioteca 
 traballar 6 fins de semana e cobralo como horas extras. 

 Por acordo entre a dirección da biblioteca e o Servizo de PAS a 
 prelación para cubrir esta apertura será: 

 Lista de agarda. 
 Os compañeiros que estean cubrindo baixas por enfermidade e se 

lles acabe o contrato. 
 Os compañeiros fixos que se apunten no listado 

independentemente  de cando se anotaran. 

 Dada a falta de xente na lista de agarda e coa oposición a punto de 
 convocarse, esta é unha situación que se vai volver repetir e o 
 problema aparecerá cando non haxa voluntarios e teñamos que ir ao 
 INEM. Hai varias listas de agarda que  están na mesma situación.  

7. Escritos de varios traballadorres: 

Escrito dun compañeiro cunha serie de preguntas. 

 O presidente do Comité fixo un escrito contestando a todas as súas 
 preguntas. 

 Escrito dun traballador solicitando o posicionamento do Comité sobre a 
convocatoria de técnico/a superior de actividades do medio mariño, polo 
sistema de promoción interna. 



 Entendemos que cada praza ten que ter unhas características 
 necesarias para realizar o traballo ao que se opta, con estas premisas o 
 Comité chega a un acordo coa Xerencia no que se establece que hai 
 que ter unha titulación que acredite ditas características; se non hai 
 compañeiros na casa que teñan esa titulación  so podemos pedir á 
 Xerencia que a Universidade imparta os cursos de formación 
 necesarios para a promoción do persoal. Non parece lóxico chegar a un 
 acordo e logo ir ao xulgado. 

 O que non entendemos moi ben é porque o persoal que non cumpre 
 os requisitos da convocatoria é admitido no proceso. 

Escrito dun compañeiro solicitando a posición do Comité tras a sentenza 
contra o proceso de TS Actividades Deportivas, na que se dita titulación 
específica. 

 Este Comité considera que as titulacións específicas non están 
 contempladas no convenio e van en contra da promoción do persoal. 

 A sentenza non é firme polo que temos que esperar á sentenza 
 definitiva, se isto está contemplado así na lei de deportes e o xuíz lle da 
 definitivamente  a razón temos que acatalo. 

O presidente do Comité se escusa e abandona a reunión. 

8. Rolda libre de intervencións. 

 Alejandra Álvarez informa que recibiu resposta respecto ás obras da 
 conserxería do ECIMAT; van reparar os freos das portas para que non 
 estean sempre abertas e están estudando  tamén poñer uns elementos 
 que pechen a unha determinada altura o espazo da conserxería para 
 evitar as correntes de aire. 

 Tamén di que temos que  abordar o tema da porcentaxe da nota final 
 que terá a fase de concurso nas oposicións. 

 Rita Velasco solicita que se convoque a comisión de acción social para 
 traballar na próxima convocatoria. 

Queda sen tratar a reunión mantida entre a Xerencia e os Técnicos de 
Belas artes, coa Xerencia e o Presidente do Comité de empresa, dado 
que este non está presente. 

E non habendo máis temas que tratar levántase a sesión ás 13:02 horas. 

 

 

 



 


