
 

 

Reunidos de forma semipresencial na Sala  1 do edificio 

Miralles e Sala de representación sindical 2 do edificio 

Miralles, o día 2 de xullo de 2021, ás 11:30 horas en primeira 

convocatoria e 12:00 horas en segunda convocatoria, coa 

seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede de:  acta do Comité ordinario  da reunión  
do 28 de maio de 2021. 

2. Informe do Presidente 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

4. Información do Acordo de funcionarización 

5. Concurso de traslados 

6. Cualificacións dos procesos selectivos 

7. Escritos de varios traballadores: 

- Sobre o recoñecemento de un complemento de 
responsabilidade. 
-   Sobre situacións na área de deportes. 

8. Rolda libre de intervencións 

 

 

1. Aprobación, se procede de: acta do Comité ordinario do 28 de maio 

de 2021. 

Unha vez feitas as correccións conforme as alegacións presentadas, 

apróbase a acta. 

2. Informe do presidente 

 

1- Delegación de voto de Alfonso Bascoy  en Marcos Estévez, Carlos 
Román e Luciano Otero en Carlos Mollinedo. 
 

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

 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

Marcos Estévez 
Alejandra Álvarez 
María Rodríguez 
José Estévez 
Manuel Marcos 
 

C.I.G. 

Carlos Mollinedo 
Eduardo Calzado 
Roberto Otero Ledo 
 

U.G.T. 

Pablo Álvarez Rodríguez 
Antonio Manuel Rodríguez 
 

D E L E G A N  V O T O 

Alfonso Bascoy en Marcos 
Estévez 
Luciano Otero Caminha e 
Carlos Román Lago en Carlos 
Mollinedo 

A U S E N T E S  

Alfonso Bascoy 
Luciano Otero Caminha 
Carlos Román Lago 
 

Delegados sindicáis 

Rita Velasco 
 



3- Publicouse o concurso de traslados do PAS laboral 

 
4- Resolvéronse os procesos selectivos de TS Emprendemento, TS 

Teledocencia, TS I+D, TS TIC, TS Igualdade. 
 

5- Recibimos unha solicitude de documentación da Valedora Universitaria 

sobre un expediente que ten aberto na súa oficina. 

 

6- Recibimos as propostas dos temarios para as oposicións derivadas da 

OEP 2018 

 
 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

Comisión do Comité de Seguridade e Saúde 

Alejandra Alvarez interven para informar do que se falou na reunión do  do 30 de 

xuño do Comité de Seguridade e Saúde. 

 

Informouse: 

 Do novo servizo de prevención 
 Do abono “ Bonus do 2018” 
 Dos novos procedementos de coordinación de actividades 

empresariais. 
 Das medicións de radón, estase á espera das medicións oficiais do 

Laboratorio de Radón de Galicia 
 

Solicitouse por parte dos representantes dos traballadores da universidade: 

 
 Fichas de seguridade dos produtos químicos cando se traballe nas 

estancias nas que tamén haxa traballadores da universidade para 
poñer a súa disposición si se necesitaran, 

  A  recollida da roupa de traballo para a súa limpeza para aqueles 
traballadores que manexan produtos canceríxenos ou axentes 
biolóxicos.. 

 
Pablo Álvarez fai mención  de que as medicións de radón en Ourense seguen 

cuns valores por riba dos límites ,e que  tamén  estase  estudiar o edificio de 

Fundición por estar situada enriba dunha roca,  e que están a espera das 

medicións do Laboratorio de Radón de Galicia. 

 
 

4. Votación  do preacordo de funcionarización 

Eduardo Calzado di que non ten o documento do preacordo de funcionarización 

polo que entende que  non procede a votación. 

Marcos Estévez lamenta que as centrais sindicais que forman parte da Comisión 

tripartita non achegaran o preacordo a todos os membros do comité.. 



Carlos Mollinedo puntualiza que, como membro da comisión da funcionarización, 

entende que non sería importante aprobalo agora xa que é un preacordo entre 

as seccións sindicais e a Xerencia, e quere mostrar o seu descontendo polas 

filtracións do preacordo antes de asinalo a comisión. 

Acordase non facer a votación neste pleno do comité e que solo se informe aos 

membros  sobre o preacordo. 

Antonio Manuel Rodríguez pide que conste na acta que este preacordo de 

funcionarización debería votarse no  comité de empresa. 

5. Concurso de traslados 

Na reunión coa Xerencia pediuse que as prazas se identificaran. 

Antonio Manuel  Rodríguez recorda que acordárase impugnar o concurso e 

pregunta si se vai a cumprir o acordo ao que se chegou. 

Pablo Álvarez  e Marcos Estévez informan de   que  están á espera de que lles 

respondan das  Asesorías Xurídicas dos sindicatos da viabilidade de interpoñer 

recurso. 

Acordase esperar á resposta das Asesoría Xurídicas. 

 

  
6. Cualificacións dos procesos 

Tal como se quedou na anterior reunión do comité (acta 28/05/2021) realizouse 

consulta legal sobre este tema  para ver a posibilidade que deixa aberto o noso 

Convenio Colectivo para poder modificar o baremo da fase de concurso en 

convocatorias especificas. A resposta por parte da Asesoría Xurídica foi que o 

convenio contempla esta posibilidade na Adicional Terceira.  

Procédese a votar se os membros do comité están a favor o en contra de solicitar 

a modificación de dito baremo:  

Votos a favor: 7 

Votos  en contra: Ningún 

Abstencións: 6 

Apróbase  por maioría absoluta   

 

 

7. Escritos enviados polos compañeiros 

 

 Sobre o recoñecemento dun complemento de responsabilidade 

Unha compañeira consúltanos polo  complemento de responsabilidade que ten 

solicitado. 



Marcos Estévez considera que ese complemento de responsabilidade 

correspondese coas funcións que desenvolve. 

Carlos Mollinedo opina que se o comité xa emitiu informe favorable sobre a 

modificación puntual da RPT onde se eliminaban as responsabilidades non cabe 

agora dende o comité apoiar esta solicitude de responsabilidade, agora toca 

esperar a que se negocien os pluses na RPT. 

Eduardo Calzado di que as responsabilidades xa foron modificadas na RPT. 

Acórdase ter en conta esta petición cando volva a haber unha negociación das 

responsabilidades. 

 Sobre situacións na área de deportes 

Un compañeiro da área de deportes pon en coñecemento deste comité  da 

contratación dun  ATID que está a realizar funcións de TEAD . 

Que non se contratou un TEAD porque a lista de agarda está agotada e que 

tampouco se lle ofreceu a un ATID un contrato de categoría superior   

Dende o comité decídese facer un escrito  á Xerencia e decirlle para estas 

situacións pódeselle ofrecer a posibilidade aos ATID dunha contratación para 

realizar funcións de categoría superior, tal e como se recolle no convenio coletivo 

no artigo 14.2   e se  esta opción non fora aceptada por un ATID, recordar a 

posibilidade de  ir ao Servizo de Emprego Público a solicitar un TEAD. 

Tamén nos fai referencia a  da obrigatoriedade de solicitar as vacacións ao 

incorporarse dunha ILT. 

 Este comité entende que é un dereito do traballador  solicitar as vacacións cando 

o considere e a lexislación vixente o permita. 

 

8.  Rolda libre de intervencións. 

Non habendo máis temas que tratar levántase a sesión as 13:20 horas 

 


