
 
 

Reunidos de forma semipresencial, na sala 2 do edificio 
Miralles, e aula virtual 37 o día 5 de febreiro de 2021, 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 21/12/2020. 

2) Informe do presidente. 
3) Informe dos membros do comité nas distintas comisións. 
4) Proceso de Funcionarización. 
5) Inventario da Universidade. 
6) Escritos de varios traballadores. 

• Escrito dun traballador solicitando a modificación do calendario de 
vacacións no que se refire ao persoal que ten que traballar no 
período de peche. 

• Escrito da Conserxería de Ciencias sobre o inventario. 
• Escrito da Conserxería de Ciencias Xurídicas sobre a dotación  de 

persoal. 
7) Rolda libre de intervencións 

 

 

1. Aprobación, se procede, da: 
-  acta da reunión ordinaria celebrada o 5/12/2020. 

Logo de atender as alegacións presentadas,  apróbase 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. 

• Informe  do Presidente do Comité de Pontevedra sobre a reunión 
que mantivo cos Técnicos de Belas Artes e a Xerencia. 

• Publicouse a prórroga da orde Xerencial sobre as condicións 
laborais provocadas pola pandemia. 

• Os presidentes dos Comités mantivemos unha reunión coa Xerencia 
sobre a intención de facer o inventario da Universidade por parte 
do PAS. 

• Recibimos escritos da Delegada de Prevención Alejandra Álvarez 
sobre a situación da Conserxería do ECIMAT. 
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Dado que que na última reunión quedou pendente o informe do 
Presidente respecto á reunión cos Técnicos de Belas Artes, pasa a 
informarnos: o problema que se plantexa é de asignación de  
competencias ou de organización docente pola desaparición dos 
chamados Mestres de taller con funcións docentes no uso de equipos 
perigosos e técnicas básicas e ser substituídos por Técnicos de 
Laboratorio que non teñen  función docente. Esta situación crea un 
baleiro de formación que debe solucionarse e no que non hai acordo na  
forma de resolvelo. 

Os traballadores afectados e o Presidente do Comité discrepan no 
ocorrido na reunión e din que non se sentiron respaldados por el. 

Neste momento estamos á espera de resposta por parte do Decanato 
para abordar a solución. 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións. 

 Comisión de seguridade e saúde. 

 Alejandra Álvarez informa de que o día 18 de xaneiro reuniuse o 
 comité se seguridade e saúde e tratáronse os temas seguintes. 

• Concurso dos servizos de prevención alleo 

 En outubro do ano 2020 quedou deserto o concurso polo que se 
 volveu solicitar un novo concurso ao que se presentaron 3 empresas e 
 está pendente de resolución. 

 Realizouse unha petición á Xerencia de que os informes médicos 
 persoais se puidesen consultar dentro da secretaría virtual (dereito do 
 paciente de acceso a todo o seu historial), e tamén o acceso a outros 
 servizos como a petición de cita desde esta plataforma. Asemade 
 suxeriuse que existira o traspaso de datos entre empresas se existen 
 cambios na adxudicataria tras o concurso. 

• Evolución dos casos de Covid-19. 

 Describiuse e explicouse de maneira gráfica a evolución dos casos, 
 existindo unha tendencia á alta. 

• Solicitudes de vulnerabilidade ata o 31 de decembro. 

 Ata o día 31 de decembro de 2020 fixéronse 488 solicitudes de 
 vulnerabilidade das que 414 foron aceptadas. 

• Resumo das actuacións do SPRL do ano anterior. 

 Fíxose un resumo das actuacións do SPRL no ano 2020, a memoria 
 das actuacións enviarase unha vez que estea lista. 



 Fíxose unha consulta en relación cos accidentes de traballo, respecto a 
 onde se produciran exactamente e solicitouse que se nos remitira esa 
 información. 

 Solicitouse que se enviaran tódalas actas do Comité Covid a tódolos 
 membros do Comité de Seguridade e Saúde. 

• Actuacións e recomendacións co Radon na biblioteca de Ourense. 

 Indicáronse as actuacións adoptadas e os datos das medidas de radon 
 recollidas tras as mesmas. As medidas de concentración de radon 
 baixaron aínda que quedan algúns lugares nas que a medida supera 
 o valor límite. Farase unha comprobación dos datos a través de 
 equipos homologados repetindo as medidas durante varias semanas. 

 Convocarase unha reunión cos traballadores do centro para informalos 
 da situación. 

 

 Intercambio de vacacións. 

 Dada a situación creada polo Covid-19 na que as medidas sanitarias de 
 cada Comunidade Autónoma son distintas e contemplando a 
 problemática que esta situación pode crear na Universidade de Vigo, 
 cremos que unha opción é eliminar o intercambio este ano, pero a non 
 participación da Universidade de Vigo no intercambio pode ser motivo 
 de sanción por parte da comisión. Temos que tomar unha decisión 
 antes de finalizar este mes. 

 

4. Proceso de funcionarización. 

 Os membros do Comité de Empresa de Pontevedra que pertencen á 
 comisión de funcionarización fannos un resumo de como foi o proceso 
 de elaborar os dous documentos que están publicados na web e 
 agradecemos o enorme esforzo realizado polos compañeiros. 

 Logo de matizar algúns puntos do documento como a promoción , 
 dereitos sociais, algunha cousa que quedou atrás etc. piden  que se 
 vexa con calma o documento e  se aporten ideas de cara a negociación 
 coa Xerencia. 

 Informan tamén de que na reunión mantida coa Xerencia, esta quedou 
 de mandar unha contraproposta. 

Antonio Manuel Rodríguez quere que conste en acta, que non está de 
acordo coa proposta dado que non consta, como ten indicado noutras 
ocasións, ningunha proposta inicial de promoción para o grupo IV. 



 

 

5. Inventario da Universidade. 

 Discutida  a proposta de Xerencia, e tendo en conta as opinións dadas 
 polos  traballadores afectados, consideramos que esta proposta non é 
 adecuada, entre outros motivos porque o persoal de conserxería está 
 moi axustado para as funcións que ten asignadas, houbo xa un servizo 
 específico para estas funcións (actualmente desaparecido) e hai un 
 mínimo de tres grupos de funcionarios que teñen funcións de 
 inventario. Esta debería ser unha tarefa colectiva de toda a 
 comunidade universitaria agás os estudantes.  

Antonio Manuel Rodriguez presenta as funcións oficiais do grupo IV 
dicindo que o inventario non é función de este grupo senón de Servizos 
Xerais segundo consta na súa páxina web. 

 

 Acordamos: 

• Emitir un comunicado no que esiximos a paralización inmediata 
deste proceso.  

• Solicitar á Xerencia unha reunión para negociar esta instrución cos 
órganos de representación dos traballadores. 

 

6. Escritos de varios traballadores: 

Escrito da conserxería de Ciencias sobre o inventario. 

 Este tema está tratado no apartado anterior e acordamos contestar 
 aos compañeiros dando conta do decidido nese apartado. 

 Escrito da conserxería de CC xurídicas.  

 A última RPT aprobada unilateralmente pola Xerencia anterior deixou 
 falta de persoal a algunhas conserxerías, en moitas ocasións hai unha 
 soa persoa nas conserxerías de centros con docencia e non se pode dar 
 un servizo axeitado.  

 O Comité de Empresa de Pontevedra apoia totalmente as 
 reivindicacións dos compañeiros de CC Xurídicas. 

Escrito dun traballador solicitando a modificación do calendario de 
vacacións no que se refire ao persoal que ten que traballar no período de 
peche. 



 Este tema xa foi tratado en outras reunións e sempre nos atopamos 
 coa mesma dificultade, os acordos son inamovibles, temos que 
 solicitar unha reunión para atopar unha solución e modificar o  acordo 
 que tamén debe contemplar cando e en que condicións se poden 
 decretar os servizos mínimos, o noso acordo actual non inclúe este 
 tema. 

 Contestaremos ao traballador que nos poremos en contacto coa 
 Xerencia para tratar de solucionar este tema. 

 

7. Rolda libre de intervencións. 

 Rita Velasco recórdanos que a sede do Berbés está a punto de abrir e 
 hai que preguntar e estar pendente de cal vai ser a súa dotación de 
 persoal, non vaia a ocorrer como na sala de lectura do centro 
 informático que non se podían contratar ATSX porque non tiñan a
 función de controlar o acceso cando iso é xustamente unha das súas 
 funcións.  

E non habendo máis temas que tratar levántase a sesión ás 12:42 horas. 

 

 

 

 

 


