
 

 

Reunidos de forma semipresencial na Sala  1 do edificio 

Miralles e Sala de representación sindical 2 do edificio 

Miralles, o día 3 de novembro de 2021, ás 10:30 horas en 

primeira convocatoria e 11:00 horas en segunda convocatoria, 

coa seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede de: 

                -  Acta do Comité ordinario  da reunión  do 24  de setembro de 
2021 

2. Informe do Presidente 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

4.  Situación no Edificio Redeiras 

5.  Prórroga do ATSX  CACTI-CINBIO 

6.  OEP 2021 

7. Escritos enviados polos compañeiros 
 
- Sobre unha posible situación de acoso 

8.  Rolda libre de intervencións 

 

 

1. Aprobación, se procede de: 

- Acta do Comité ordinario do 24 de setembro de 2021. 

 Unha vez feitas as correccións apróbase a acta. 

 
2. Informe do presidente 

 

 Delegación de voto de Alejandra Álvarez e Manuel Marcos en 
Marcos Estévez. 

 Enviáronse os cambios de quenda, os traslados, as 
modificacións de funcións de categoría superior, e xubilación e 
axuntase copia dos contratos asinados 

 Recibimos a Orde de Servizo para o  Inicio de actividades 
administrativas no edificio institucional Redeiras do Berbés. 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

Marcos Estévez 
María Rodríguez 
José Estévez 
 
 

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 

Alejandra Álvarez e Manuel 
Marcos en Marcos Estévez 
 

A U S E N T E S  

Alfonso Bascoy 
Alejandra Álvarez 
Manuel Marcos 
 

Delegados sindicáis 

Rita Velasco 
 



 Mantivemos unha reunión coa Xerencia para a elaboración das    
convocatorias de procesos selectivos 

 Rexeitamos o acordo coa clínica Hollenbak 

 Aprobouse no Consello de Goberno o acordo de 
funcionarización 

 Resolveuse o Concurso de traslados 
 

 
3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

 
Intercambio de vacacións 

Carlos Mollinedo infórmanos que o 21 de outubro houbo unha reunión 
da comisión de intercambio de aloxamentos universitarios a nivel 
estatal. 
Acordouse nomear á Universidade de Vigo como a coordinadora do 
intercambio a nivel nacional. 
Aceptouse o compromiso de buscar novas universidades que se queiran 
incorporar e volver a incluír outras moitas que coa pandemia decidiran 
non participar no intercambio de vacacións. 
O comité de empresa enviará unha petición á Xunta de persoal para que 
elixan a unha persoa que lle axude a Carlos Mollinedo. 
Antonio Manuel Rodríguez ofrécese a axudar a Carlos Mollinedo coa 
comisión de intercambio. 
 
 

 

4.  Situación no Edificio Redeiras 

Rita Velasco di que a primeiros de outubro informouse a través dunha 
resolución reitoral que o ATSX que ocupaba a quenda de tarde no 
edificio Ernestina Otero pasa provisionalmente para a quenda de mañá 
quedando pechado o edificio Ernestina Otero na quenda de tarde, e que 
o edificio Redeiras incluíase no ámbito de servizos centrais,  tendo o   
persoal de mañá de este ámbito  cubrir o posto de ATSX na quenda de 
mañá do edificio Redeiras. 
Non entende porqué non se informou a este comité do peche do edificio 
Ernestina Otero, e do porqué se abre o edificio Redeiras sen dotación 
de persoal para a conserxería. 
Este comité enviará un escrito á Xerencia para que nos digan o porqué 
de pechar Ernestina Otero na quenda de tarde e cal é o motivo de que  
non se dote de persoal a conserxería do edificio Redeiras. 
 

 

Luciano Otero incorporase neste punto ao pleno do comité. 

5. Prórroga do ATSX  CACTI-CINBIO 

 Este comité vólvese a atopar coa terceira renovación de  contrato do 
ATSX que axuda en funcións de asistencia aos laboratorios no tema dos 
gases no CACTI-CINBIO, e o que era unha situación provisional estase a 
manter nos anos. 



Este comité volve a insistir na súa proposta inicial de que se contrate a 
un técnico de laboratorio para que se encargue de este traballo, e 
retomará este asunto na próxima reunión da comisión de política de 
emprego 
 

6. OEP 2021 

Neste mes vaise celebrar  a primeira reunión da oferta de emprego 
público da universidade para o 2021, a Xerencia porá enriba da mesa cal 
é a súa proposta e este comité a analizará. 

 

7. Escritos enviados polos compañeiros 

 Sobre unha posible situación de acoso 

O comité recibiu un escrito dunha compañeira que nos da a coñecer 
unha posible situación de acoso laboral. 

O comité preguntará ao CIRC (comisión de resolución de conflitos) se 
teñen constancia desta situación e si hai algún procedemento iniciado 
con esta traballador, se non é así  se lles pedirá que se interesen polo 
asunto. 

O Presidente do comité intentarase poñerse en contacto co traballador 
afectada para interesarse pola súa situación. 

8. Rolda libre de intervencións 

Marcos Estévez intervén para dicir que un traballador solicitou unha 
adaptación do seu posto de traballo, e que a Xerencia adoptou o 
compromiso para facer efectiva a súa adaptación. 

Rita Velasco entende que hai que pedir un regulamento do 
funcionamento dos ATSX apoia campus, e que si agora estamos a 
funcionar como ámbitos tamén ve a necesidade de que se regule como 
teñen que funcionar. 

Carlos Mollinedo fai referencia a un problema que xurdiu no campus de 
Pontevedra co uso do aparcadoiro do edificio de Ciencias Sociais que 
excluía a certos traballadores do PAS Laboral para usalo, e que o 
problema foi arranxado satisfactoriamente. 

 

 

 

Non habendo máis temas que tratar levántase a sesión as 13:00  horas 

 


