
Reunidos de maneira extraordinaria o día 23 de abril de 
2021, de modo semipresencial na aula 1 do edificio 
Miralles, e aula virtual 37, ás  10:00 horas coa seguinte: 

ORDE DO DÍA: 

1) PUNTO ÚNICO: Sentido do informe do Comité de empresa de Pontevedra
sobre a modificación puntual da RPT. 

O presidente do comité informa sobre a proposta de modificación parcial da 
RPT de PAS laboral presentada pola xerencia  e propón que se emita un 
informe positivo da mesma. Alega que no próximo Consello de Goberno 
intervirá sobre as modificacións puntuais e necesidades existentes. 

Carlos Mollinedo non está de acordo con dar un voto a favorable a toda a 
modificación da RPT, senón que o informe se debería establecer para cada 
punto da mesma, e manifesta a súa negativa a eliminar os pluses de 
responsabilidade para técnicos de laboratorio e informáticos sen una 
negociación previa ou data prevista para a súa implantación. 

Marcos Estévez considera que o informe débese facer sobre o conxunto, pero 
se debe manifestar a necesidade de negociar as responsabilidades nun futuro. 
Esta modificación da RPT regulariza, entre outras cousas,  os complementos 
de dispoñibilidade horaria dos ATID e non pecha ningunha negociación 
posterior. Opina que o mellor é facer un informe positivo para eliminar as 
trabas ó concursos de traslados e ás tomas de posesión dos compañeiros que 
veñen de superar os procesos selectivos. 

Eduardo Calzado manifesta a exixencia de negociar una nova RPT se a 
Xerencia non está de acordo con esta. 

Procédese a votación e se toma o acordo de emitir un informe positivo a 
modificación parcial da RPT por 7 votos a favor, 5 en contra e unha abstención. 

E sen máis asuntos que tratar levántase a sesión as 10: 46 horas. 
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