
 

 

Reunidos de forma semipresencial na Sala  1 do edificio 

Miralles e Sala de representación sindical 2 do edificio 

Miralles, o día 24 de setembro 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 extraordinario  da reunión  do 2 de xullo de 2021. 

       -  Acta do Comité ordinario  da reunión  do 2 de xullo de 2021 

2. Informe do Presidente 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

4. Escritos de varios traballadores: 

        - Sobre o recoñecemento como PAS laboral indefinido. 
        -   Sobre a apertura dos novos laboratorios no edificio MTI. 

5. Rolda libre de intervencións 

 

 

1. Aprobación, se procede de:  

- Acta do Comité extraordinario do 2 de Xullo de 2021. 

- Acta do Comité ordinario do 2 de Xullo de 2021. 

 Non habendo alegacións apróbanse as actas 

 
2. Informe do presidente 

 

1- Delegación de voto de José Estévez en Marcos Estévez. 

2- Enviáronse os cambios de quenda, os traslados, as modificación de 

funcións de categoría superior, e xubilación e axuntase copia dos 

contratos asinados. 

3- Recibimos resposta das Asesorías Xurídicas desaconsellando a 

impugnación do Concurso de traslados, en base á lexislación vixente. 

4- Os sindicatos membros da Comisión tripartita de funcionarización 

asinaron o acordo de funcionarización do PAS laboral coa Universidade. 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

Marcos Estévez 
María Rodríguez 
Manuel Marcos 
Alejandra Álvarez 
 

C.I.G. 

Carlos Mollinedo 
Eduardo Calzado 
Luciano Otero 
Roberto Otero  
Carlos Román 
 

U.G.T. 

Pablo Álvarez Rodríguez 
Antonio Manuel Rodríguez 
 

D E L E G A N  V O T O 

José Estévez en Marcos Estévez 
 

A U S E N T E S  

Alfonso Bascoy 
José Estévez 
 

Delegados sindicáis 

Rita Velasco 
 



5- Enviouse ao Comité de empresa de Ourense o acordo do Comité sobre 

a modificación do baremo de méritos de cara ás próximas convocatorias 

de oposicións 

6- Convocouse unha asemblea de traballadores sobre o Acordo de 

funcionarización. 

7-  Realizouse unha votación entre o PAS laboral sobre o acordo de 

funcionarización, que recibiu o apoio maioritario dos compañeiros 

8-  Recibimos actas de diferentes reunións coa xerencia para a súa revisión 

e sinatura antes da súa publicación 

9- Recibimos a proposta de un convenio cunha Clínica dental para ofertar 

aos PAS Laboral. 
 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 
 
Concurso de traslados 

Marcos Estévez informa que o 23 de setembro houbo unha  reunión do                       
concurso de traslados  na que se comunica  que  a data de execución  
está prevista para  o 21 de outubro. 
 
Intercambio de vacacións 

Carlos Mollinedo di que o proceso do intercambio de vacacións foi un 
éxito , fallou pouca xente. Infórmanos que haberá unha reunión da 
comisión de intercambio o próximo 20 de Outubro en Santiago de 
Compostela. 
 
 

 

4. Escritos enviados polos compañeiros 

 

   - Sobre o recoñecemento como PAS laboral indefinido. 

 

Recibimos un escrito dun compañeiro que pide que a súa praza non saia 
a  concurso e solicita ser fixo indefinido, apoiase no acordo de plan de 
choque contra a temporalidade firmado polo ministro de 
administracións públicas xunto coas centrais sindicais máis 
representativas nas administracións públicas. 
 
Dende o comité recoméndaselle que acuda aos tribunais para que poida 
reclamar a súa condición de indefinido non fixo. 
 
O comité está a favor deste  acordo firmado e traballará neste sentido 
para reducir a temporalidade na universidade de Vigo e estarase 
atentos ao que saia na lei que está pendente da súa aprobación  e como 
vai a afectar aos traballadores temporais. 
 
  -   Sobre a apertura dos novos laboratorios no edificio MTI. 
 
Recibimos un escrito dun traballador que pon en coñecemento do 
comité unha serie de cambios que lle están a afectar sobre novas 
responsabilidades e pide asesoramento . 
 



Carlos Mollinedo puntualiza que coa última modificación  puntual da 
RPT foron eliminadas as  responsabilidades dos técnicos de laboratorio, 
co que non cabe que se  lle asignen novas responsabilidades. 
Luciano Otero explica que ao mudar as adscricións dos departamentos 
aos ámbitos debería aclararse en que situación van a quedar os técnicos 
de laboratorio , saber cales son as  modificacións de funcións e de quen 
pasan a depender, entende que estase nun limbo porque non se sabe 
con claridade de quen dependen funcionalmente. 
Por outro lado dende o comité vese necesario que se convoque a 
comisión de emprego xa que hai contratacións por riba da RPT. 
 

 

5.  Rolda libre de intervencións. 

 

Alejandra Álvarez solicita  que se pida información de porqué se 
contrata para unha praza de oficial de laboratorio a un técnico 
especialista de análise instrumental, e porqué o contrato solo é de 
mañá, pedir unha explicación xa que o comité non foi informado deste 
contrato. 
 
Antonio Manuel  coméntanos que chegou un correo anunciando a 
entrega de Máscaras para Alumnos e PDI e non para PAS. 
 
Carlos Mollinedo subliña que ten que convocarse a comisión de política 
de emprego e esixir que nos digan cantas prazas hai por riba da RPT  e 
cal é o fundamento dos contratos. 
 Tamén pide explicacións ao tribunal das probas para TEB de porque se 
lle da tanto tempo  si se compara con outras probas. 
 
Rita pregunta con respecto ao concurso de traslados se concursa a unha 
praza ou a un ámbito, entendendo que xera moitos conflitos. 
 

Non habendo máis temas que tratar levántase a sesión as 11:10 horas 

 


