
 

 

Reunidos de forma semipresencial, na sala 2 do edificio 

Miralles, e aula virtual 37 o día 10 de marzo de 2021, ás 11:30 

horas en primeira convocatoria e ás 12:00 horas en segunda 

convocatoria, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede, da  acta  da reunión ordinaria celebrada 
o 05/02/2021 e a acta da reunión extraordinaria celebrada o 
02/03/2021. 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións. 

4. Escrito de traballadores de conserxería sobre a promoción ao 
grupo C1 e o inventario da Universidade 

5. Escritos de varios traballadores. 

 Dun traballador sobre os salarios deixados de percibir. 

 Dun traballador con achegas á proposta de funcionarización. 

6. Rolda libre de intervencións. 

 

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

05/02/2021 e a acta da reunión extraordinaria celebrada o 

02031/2021. 

 Acta a reunión ordinaria do 5 de febreiro.  

Atendidas as alegacións presentadas apróbase a acta. 

 Acta da reunión extraordinaria do 2 de marzo. 

Non habendo alegacións, apróbase a acta. 

Respecto a modificación da  acta lembrar que actas recollen os acordos 

aos que chega o Comité non as intervencións individuais, e se algún 

membro do Comité quere que  figure na acta a súa intervención debe 

comunicalo na reunión. 

2. Informe do presidente 

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

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

Marcos Estévez Orge 
Margarita Turnes Negreira 
Alejandra Álvarez Silva 
José Estévez Vazquez 
Alfonso Bascoy 
María Rodríguez 
 
 

C.I.G. 

Carlos Mollinedo Lois 
Luciano Otero Caminha 
Eduardo Calzado 
Roberto Otero Ledo 
 
 

U.G.T. 

Pablo Álvarez Rodríguez 
Antonio M. Rodríguez 
 

DE L E G A N  V O T O 

 

 

A U S E N T E S         

Carlos Román Lago 

 
 

DELEGADA SINDICAL 

Rita Velasco Graña  (CCOO) 
 
 
 

 

 



2- Publicouse a postura do Comité de Empresa sobre o procedemento do 
inventario. 
3- Recibimos o borrador de Xerencia sobre os peches de Semana Santa e 
verán. 
4- Recibimos a comunicación dos servizos mínimos para a folga do 8 de 
marzo. 
5- Invitóusenos á reunión informativa sobre a proposta de procedemento 
do inventario. 

 

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

     

Comisión de intercambio de vacacións. 

Carlos Molllinedo informa ao Comité das xestións realizadas, A reunión 
nacional vai ser a próxima semana e para poder participar no intercambio 
e poder seguir neste proceso tiña que presentar unha oferta, polo que 
solicitou permiso á Xerencia e presentou unha proposta. Este ano non 
participan as Universidades de León e Granada. 

4. Escrito de traballadores de conserxería sobre a promoción ao grupo 

C1 e o inventario da Universidade. 

Este escrito foi debatido amplamente e Rita Velasco quere que conste en 

acta a súa intervención e Carlos Mollinedo tamén quere que conste en 

acta a intervención de Rita.  

1. Non entende como un membro do Comité de Empresa asina e 

recolle sinaturas contra o propio Comité, Calquera tema que sexa 

necesario solucionar debe levarse en primeiro lugar ao Comité. 

2. Cre que o Comité actuou correctamente e está decepcionada coa 

actitude dos seus compañeiros. 

3. Pide que se responda a este escrito e que se cite a unha reunión 

aos responsables ou a todo o persoal de conserxería para 

debater con eles persoalmente o tema do inventario e o da 

funcionarización. 

4. O tema da funcionarización lévao a mesa de funcionarización 

non o Comité de Empresa deberían dirixirlle a súas dúbidas a 

eles. Mais no mes de decembro presentouse un borrador para 

que se mandasen alegacións, aportacións suxerencias etc, agora 

tres meses máis tarde  non é o momento. 

5. Por último se algún membro do Comité non está de acordo co 

que se está a falar que o diga claramente para que non haxa 

malos entendidos. 

Hai que lembrar que o tema da funcionarización está enriba da mesa por 

un compromiso político do Reitor na súa campaña electoral respecto a 

adicional IX, e a única forma de dar saída a este proceso é a 

funcionarización. 

Para elaborar o documento presentado reuníronse as seccións sindicais 

entre si, os seus representantes levaron as  propostas dos seus 

sindicatos á mesa de funcionarización, nesta mesa hai representación 



dos Comités de Ourense e Pontevedra e da Xunta de Persoal,  entre 

todos elabórase o documento final pensando en tódolos traballadores 

intentando que todos saíran gañando, nunha negociación nunca é o que 

un quere senón o que se acorda entre todos, pódese comprobar que na 

páxina 4 da proposta sindical que as prazas de ATSX están adscritas a 

dous grupos, C1/C2 igual que para o resto dos traballadores e igual que 

para os funcionarios. A única eiva que puidemos ter debido a 

precipitación que se impuxo na mesa foi non levar o documento a 

asemblea de traballadores. 

Respecto ao tema do inventario todos lembramos que na última reunión 

que tivemos tratouse este tema e a totalidade do Comité rexeitou que 

este sexa un traballo das conserxerías, é unha cuestión que afecta a 

todo o persoal da Universidade de Vigo incluídos os PDI. 

Ao saír da reunión emitiuse un comunicado, falouse coa Xerencia e 

paralizouse o proceso. Se dende Xerencia nos trasladan  que queren 

facer reunións cos traballadores para buscar información, nós non o 

podemos impedir. Nestas reunións e cando se debe opinar porque logo 

a Xerencia dinos que non hai por parte dos traballadores a oposición que 

o Comité lles fai chegar. 

Antonio Manuel solicita que conste na acta o seguinte, que pediu 

desculpas os membros do comité que non lle gustara que asinara e 

recollera firmas , e que o fixo para prestar apoio os seus compañeiros de 

traballo nas súas reclamacións. 

 

Antonio Manuel di que la adxudicación do traballo de inventariado 

o persoal laboral  incumpre a lei 2/2015 do emprego publico de Galicia  

nos artigos 22 e 26. 

5. Escrito de varios traballadores 
 
 Escrito dun traballador polos salarios deixados de percibir. 

Neste escrito o traballador pregunta cómo facer a reclamación de os 

salarios que xa solicitou  e lle foron denegados,  o Presidente do Comité 

vai reunirse co Presidente da Xunta de persoal para elaborar un 

documento xeral para a solicitude dos salarios deixados de percibir.   

 Escrito dun traballador con achegas á proposta de 

funcionarización. 

Este escrito foi reenviado a comisión de funcionarización. 

6. Rolda libre de intervencións 

Pablo Álvarez informa do rumor que circula polo Campus respecto ao 

traslado de diversas Facultades ao centro de Vigo e dos inconvenientes 

que isto suporá aos postos de traballo dos compañeiros.  

María Rodríguez pide que se pregunte pola dotación que vai ter o edificio 

da Xunta de Galicia no que se vai a impartir a nova titulación que se vai 

implantar o próximo curso en Pontevedra. 



Eduardo Calzado, en relación co que dixo María, supón que se trata do 

edifico destinado a titulación de Deseño pero parece que non é definitiva 

a implantación o Reitor di que si e a Xunta di que non. 

Antonio Manuel indica que a proposta de funcionarización pon 4 

semanas de permiso de paternidade cando a lei en vigor da 16 semanas. 

 

Pregunta tamén si quedou arranxado o dos días de compensación que 

ten Vigo polo peche en agosto 

E non habendo máis temas que tratar levántase a sesión ás 13:47 h. 


