
 

 

Reunidos de forma semipresencial, na sala 1 do edificio 
Miralles, e aula virtual 37 o día 7 de abril de 2021, ás 10:00 
horas en primeira convocatoria e ás 10:30 horas en segunda 
convocatoria, coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede, da  acta  da reunión ordinaria celebrada 
o 10/03/2021 . 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións. 

4. Proposta de modificación da RPT. 

5. Ampliación das listas de agarda para a biblioteca. 

6. Rolda libre de intervencións. 

 

1. Aprobación, se procede, da acta da reunión ordinaria celebrada o 
10/03/2021..  

Atendidas as alegacións presentadas apróbase a acta. 

 

2. Informe do presidente 

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

2- Informa da delegación de voto de Alfonso Bascoy. 
3- Enviouse a petición para unha conversa coa Xunta de Persoal sobre as 

sentenzas sobre os salarios deixados de percibir, co gallo de adoptar 
unha posición común 

4- O presidente do Comité mantivo unha reunión coa Xerencia sobre a 
cobertura do novo edificio do Berbés. 

5- Mantivemos unha reunión coa Xerencia sobre a modificación da RPT. 
6- A Xerencia informou sobre a suspensión cautelar do proceso de 

selección de TS de Actividades Deportivas por orde xudicial. 
 
 Esta sentenza, de acabar sendo definitiva, pode sentar un precedente 

moi perigoso polo que poida afectar as outras prazas de grupo I da 
RPT, e tamén afectaría a promoción do persoal. 

 
 Mentres a sentenza non sexa definitiva xuridicamente non se pode 

facer nada  pero iremos estudando solucións como anular a 
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convocatoria e volver a convocala cambiándolle de nome a praza; outra 
solución sería facer unha estrutura máis coherente no Servizo de 
deportes eliminando a praza de grupo I e xerando dúas de grupo II, 
solucionando así as necesidades neste Servizo que solicitan os 
compañeiros .   

 
  

 

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións.  
  

Comisión de funcionarización. 

Marcos Estévez  informa aos membros do Comité das reunións que 
mantivo esta comisión para estudar a proposta da Xerencia e das 
achegas enviadas  polos sindicatos para, nunha reunión final a próxima 
semana,  elaborar a proposta definitiva. 

 

4. Proposta de modificación da RPT. 

 Este tema foi debatido exhaustivamente debido ás implicacións que 
pode ter no concurso de traslados e na incorporación como persoal fixo 
dos compañeiros que están rematando os seus procesos selectivos. 

 Pablo Álvarez fai constar en acta que UXT defende que os centros 
deben ter un técnico xa que o único responsable do centro é o TESX. 
Que non podemos esperar que un técnico de un edificio que nos envía 
un mes si e outro tamén comunicacions dos problemas da súa 
conserxería e da súa gran carga de traballos “atípicos” se faga cargo 
tamén doutra a 8 km da súa. Polo que na modificación de RPT hai que 
solicitar un TESX en Toralla aínda que este substitúa ao auxiliar e o 
mesmo para o Berbés. Pode haber soamente un técnico nun edificio 
pero  non soamente un auxiliar  según as funcións. 

 Isto ademáis permite a promoción do persoal. 

María Rodríguez fai constar en acta que xa que a Xerencia non vai a 
incluír a nova praza do Berbés en RPT, que contrate persoal ata que  
esta praza non sexa incorporada á RPT, tal e como se procedeu en 
Ourense. 

O Comité de empresa acorda propor as seguintes modificacións: 

• O mesmo argumento que se da para repoñer unha praza de 
ATSX eliminada no Campus de Ourense coa RPT de 2016, 
pódese aplicar ás prazas eliminadas no Campus de Vigo e no 
Campus de Pontevedra. Tendo en conta ademais que, en Vigo 
vaise a abrir no Berbés un novo edificio, o Comité de empresa 
de Pontevedra propón que na modificación da RPT se inclúa 
unha praza de ATSX para Vigo e outra para Pontevedra. 

• Respecto á eliminación de responsabilidades en varios postos 
da RPT e co fin de que se poida convocar un concurso de 
traslados e tamén para que os compañeiros que están a 



rematar os procesos selectivos poidan tomar posesión e 
adquirir a condición de persoal laboral fixo, o Comité de 
empresa de Pontevedra é favorable a esta modificación 
sempre que a Xerencia unha vez finalizado o concurso de 
traslados se comprometa a retomar a negociación sobre as 
responsabilidades do PAS laboral. 

 

 

5. Ampliación das listas de agarda para a biblioteca. 

Esta lista de agarda está extinguida, as prazas vacantes saíron na OPE 
do 2019 polo que case seguro non se vai convocar a oposición ata o 
2022. No pasado decembro solucionouse o problema das aperturas en 
fin de semana co traballo en horas extra dos compañeiros da biblioteca 
pero case todos teñen cuberto o seu  límite de horas extra. 

Acórdase propoñerlle á Xerencia unha ampliación das listas de agarda 
da biblioteca cunha convocatoria interna vía exprés con un baremo de 
méritos que negociemos. 

Antonio Rodríguez di que hai outras listas esgotadas como a de física e 
que no mesmo documento pode pedirse a súa ampliación. 

 

6. Rolda libre de intervencións 

Rita Velasco expresa o seu descontento polo peche de edificios e 
pregunta se dende o Comité non se pode emitir un comunicado 
expresando a súa negativa ao peche de edificios. 

Respecto á conserxería do Berbés lembra que hai recollido no 
Convenio o procedemento  de como se ten que cubrir unha praza de 
forma temporal. 

Hai que lembrarlles que arranxar a RPT foi unha promesa electoral 
deste equipo de goberno. 

E non habendo máis temas que tratar levántase a sesión ás 11:57 h. 


