
 

 

Reunidos de forma semipresencial na Sala 4 do edificio 
Miralles, e aula virtual 37 o día 28 de maio de 2021, ás 9:30 
horas en primeira convocatoria e 10:00 horas en segunda 
convocatoria, coa seguinte:  

 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede de:  acta do Comité ordinario do 7 de abril 
de 2021 e acta do Comité Extraordinario do 23 de abril de 2021 

2. Informe do Presidente 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

4. Escritos de varios traballadores 

 Sobre as prazas de I+D e a súa cobertura 
 Sobre a Conserxería do CACTI 
 Sobre  o baremo de puntuación na fase de concurso das 

oposicións 
 Sobre a obrigatoriedade de participar nas probas da 

ABAU dos ATSX e ATID 

 

5. Rolda libre de intervencións 

 
 

 

1. Aprobación, se procede de: acta do Comité ordinario do 7 de abril de 
2021 e acta do Comité Extraordinario do 23 de abril de 2021 

Apróbanse as actas. 

2. Informe do presidente 
 

1- Delegación de voto de Antonio M. Rodríguez en Pablo Álvarez e de 
Margarita Turnes en Marcos Estévez. 

2- Achega de contratos, cambios de quenda, os traslados, e funcións de 
categoría superior do persoal. 

3- Recibimos un escrito da Administradora de centros do ámbito 
tecnolóxico para a transformación de unha praza de Oficial de 
Laboratorio en técnico de laboratorio.  

4- Remitiuse ao Consello de goberno o informe sobre a modificación da 
RPT. 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

Marcos Estévez 
Alejandra Álvarez 
María Rodríguez 
José Estévez 
 
C.I.G. 

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

Pablo Álvarez Rodríguez 

 
D E L E G A N  V O T O 

Margarita Turnes Negreira 
Antonio M. Rodríguez 
 

A U S E N T E S  

Luciano Otero Caminha 
Alfonso Bascoy  
 
 

Delegados sindicáis 

Rita Velasco 
 



5- Resolvéronse os procesos selectivos de TS Emprendemento, TS 
Teledocencia, TS I+D, TS TIC, TS Igualdade 

6- Mantivéronse unha serie de reunións coa Xerencia para por en marcha 
tres procesos de ampliación de listas de agarda: TEB, TE Animalario e 
TEAD. 

7- A xerencia informou da imposibilidade de cubrir con TEBs as aperturas 
de fin de semana das bibliotecas e a acordamos que de maneira 
excepcional se cubrisen con un ATSX. 

8- Recibimos do Servizo de PAS a relación de prazas para o próximo 
concurso de traslados para o seu análise. 

9- Modificouse a Instrución sobre teletraballo. 
10- Quedou deserta a convocatoria por Promoción interna da praza de TM 

de Prevención, se convocará unha lista de agarda 
 
 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

Comisión de Acción Social. 

A Comisión de Acción Social reuniuse para aprobar as listaxes definitivas 
de solicitudes, tres foron excluídas o non cumprir os requisitos. 
 
A próxima convocatoria de Acción Social, se prevé que sairá en Xullo e 
teremos 20 días hábiles para presentar a documentación, previsiblemente 
se fará co novo programa meta 4, a ver si da tempo. 
Tamén habería que incluír as subidas salariais co novo incremento do 
IRPF, que  non se fixo nas anteriores convocatorias. 
 
Comisión de intercambio de vacacións. 
 
Aprobouse o listado de prazas adxudicadas de intercambio de verán. 

 
 

4. Escritos de varios traballadores. 
 

 Sobre as prazas de I+D e a súa cobertura. 

Se solicita que se ofrezan  as prazas de Técnico de I+D que non están cubertas 
segundo a lista de espera. 

Dado que a potestade para cubrir e ofrecer prazas e da administración, dende o 
comité se decide remitir un escrito a xerencia indicando que existen prazas de 
natureza estrutural que deberían ser cubertas a través da lista de agarda. Se 
contestará neste sentido o traballador solicitante. 

 

 Sobre a Conserxería do CACTI 

Recibimos un escrito dun compañeiro solicitando que se retiren da conserxería 
as funcións de mantemento e coidado para o bo funcionamento técnico dedicado 
a actividade científica (gases). 

O comité se mantén na súa posición de que esas non son funcións dun ATSX, e 
se debe volver a recordar a xerencia de que se debe buscar unha solución 
definitiva a esta problemática, creándose unha praza de técnico de laboratorio 
con esas funcións e outras que se necesiten. Se lle remitirá un escrito a tal fin. 



 

 Sobre o aumento do baremo na fase de concurso nas oposicións 

Recibimos a solicitude asinada de numerosos compañeiros para que cambie a 
puntuación da fase de concurso das oposicións chegando a un 40%. 

 

María Rodriguez intervén e pide se incorpore a acta: 

 

“Este punto que imos a tratar ven do escrito do colectivo de traballadores  
laborais tanto contratados como fixos que  solicitannos que nas convocatórias 
que ainda non sairon se equipare a puntuación da fase de concurso ao resto das 
universidades públicas. 

Nestes intres estanse a facer procesos de estabilizacións e consolidacions onde 
as administracions  puntuan nas súas convocatórias as fases de concurso ao 
máximo permitido pola lei. 

Quero decirvos  que estamos a ser unha excepción se a comparamos co resto 
de universidades galegas   ao ter un máximo dun 15% na fase de concurso e 
volvo a recordar que a lei actual permite un máximo dun 40%. 

O anexo 3 do noso convenio deixa a porta aberta a cambiar a estrutura das 
probas selectivas.  

E non olvidemos que un convenio colectivo é un acordo entre os traballadores e 
a universidade, e neste caso se ambas partes están dacordo o convenio non é 
ningún impedimento. 

Propoño  aos membros de este comité que para as vindeiras convocatorias 
solicitemos que a fase de concurso sexa o 40%. 

Pido que se adxunte ao acta o escrito assinado por 59 traballadores no que 
solicitan que a fase de concurso sexa dun 40% “. 

 

Roberto Otero considera que que isto e inxusto e atenta contra o principio de 
igualdade no acceso a función pública, ademais habería que modificar o 
convenio. 

Marcos Estévez opina que existe unha vía para cambiar a fase de concurso 
establecida no Anexo III do convenio no parágrafo “sen prexuízo das posibles 
adaptacións para convocatorias específicas”, ademais considera que non e 
xusto que o persoal que leva aquí moitos anos non signifique nada. 

Pablo Álvarez di que o tempo traballado debe puntuarse, e ademais se debería 
valorar cambiar o baremo de cada proba segundo a nota mais alta. 

Carlos Mollinedo engade que non entende a discriminación os interinos, moitos 
levan moitos anos sen posibilidade de presentarse. Deberíase pedir 
asesoramento legal e intervir primeiro a comisión paritaria para debater no 
comité intercentros. 



María Rodriguez di que existe un problema derivado de que as probas selectivas 
tardan moito en convocarse, e subliña que en todas as administracións valórase 
na fase de concurso un mínimo dun 30% da puntuación, tendo en conta o traballo 
feito polos interinos. 

Dende o comité se decide solicitar asesoría xurídica de que isto se poda levar a 
cabo, para no próximo comité votar a favor ou en contra e posteriormente, no 
seu caso,  trasladalo o comité de Ourense coas bases legais claras. Se 
contestará os traballadores asinantes neste sentido. 

CCOO quere que conste en acta o total apoio a esta modificación se existe base 
legal. 

 

 Sobre a obrigatoriedade de participar nas probas da ABAU dos 
ATSX e ATID. 

Dende o comité considerase que non existe a obrigatoriedade de traballar nas 
probas da ABAU ou CIUG. 

 

 
  5. Rolda libre de intervencións. 

 

Marcos Estévez di que tendo en conta as actividades programadas a 
realizar no edificio do Berbés, deberíase dotar de persoal para ser 
atendido convenientemente, polo que insta a dotación dunha 
conserxaría completa nesa localización. O comité subscribe esa 
petición. 

Pablo Álvarez solicita que o Comité se mostre a favor da manifestación 
en contra da Universidade privada convocada polas centrais sindicais en 
fronte da Reitoría. Dende o comité se consensúa a publicación dun 
escrito de apoio a Universidade Pública e en contra da privada.  

 Marcos comenta que para o día 3 de xuño hai outra reunión para a 
negociación do proceso de funcionarización. 

Carlos Mollinedo menciona o tema da supresión de postos de traballo 
con plus de responsabilidade e que se perden a cambio de nada no 
proceso de funcionarización. Tamén quere expresar o seu 
agradecemento a Margarita Turnes polo seu traballo estes anos como 
secretaria do Comité de Empresa de Pontevedra, o que e reitera o 
presidente do comité en nome do resto de compañeiros. 

Alejandra Álvarez manifesta que se debería recordar a xerencia a 
necesidade de dotar dun servicio de limpeza da roupa de traballo para o 
persoal que traballa con axentes biolóxicos, mutáxenos ou 
canceríxenos, tal como indica a lexislación vixente. Acordase facer un 
escrito do comité aludindo a esa obrigatoriedade. 



Rita Velasco expresa que no concurso de traslados non se establece 
con claridade a que centro pertence segundo o código da praza, polo 
que insta a que a xerencia o aclare. O comité nese sentido manifesta  
que as prazas non poden aparecer só por ámbito, e débense definir 
mellor, identificando o posto de traballo determinado. 

María Rodriguez en relación á praza de Técnico Medio de Prevención 
de Riscos manifesta que debería saír por libre, despois da creación da 
lista de agarda. 

E non habendo máis temas que tratar levántase a sesión ás 12:30 h. 



Tal e como xa trasladamos ao Comité na reunión presencial que tlvemos a principios do 2020,

Solicitamos ao Comité de Empresa de Pontevedra da Universidade de Vigo que se pronuncie a

favor de cambiar o baremo de puntuación da fase de concurso ñas convocatorias de oposicións

do persoal laboral, equiparándoa ao resto das universidades galegas (fase de oposición 60%,
fase de concurso 40%).

Así mesmo, solicitamos que no momento da negociación das vindeiras convocatorias se esixa á

Xerencia a adopción desta medida.

Asinan esta solicitude:
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