
 

 

Reunidos de forma semipresencial na Sala  4 do edificio 

Miralles e Sala de representación sindical 2 do campus 

virtual, o día 15 de decembro 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 da reunión  do Comité ordinario   
do 3 de novembro de 2021. 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións. 

4. Proposta para crear un regulamento para os apoia campus. 

5. Escritos enviados polos traballadores: 

-   Sobre a apertura nocturna da Biblioteca. 
-   Sobre a convocatoria de contratación para a ORI. 

6. Rolda libre de intervencións. 

 

 

1. Aprobación, se procede de: 

 Acta do Comité ordinario do 3 de novembro de 2021. 

Non habendo alegacións apróbase o acta. 

2. Informe do presidente 

 

- Delegación de voto de Manuel Marcos e José Estévez  en 

Marcos Estévez. 

- Enviáronse os cambios de quenda, os traslados, as 

modificacións de funcións de categoría superior e xubilacións, 
axuntase copia dos contratos asinados. 

- Comunicáronse as propostas de membros para os procesos 
selectivos. 

- Aprobouse a OEP 2021. 

- Comunicamos os membros para a Comisión de 

funcionarización. 

 
 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

Marcos Estévez 
Alejandra Álvarez 
María Rodríguez 
 
 

C.I.G. 

Carlos Mollinedo 
Luciano Otero 
Roberto Otero Ledo 
 

U.G.T. 

Pablo Álvarez Rodríguez 
Antonio Manuel Rodríguez 
 

D E L E G A N  V O T O 

Manuel Marcos e José Estévez 
en Marcos Estévez 
 

A U S E N T E S  

Alfonso Bascoy 
Manuel Marcos 
José Estévez 
Luciano Otero Caminha 
Carlos Román Lago 
Eduardo Calzado 
 

Delegados sindicáis 

Rita Velasco 
 



3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

Comisión do Comité de Seguridade e Saúde 

Infórmase que se celebrou a Comisión de Seguridade e Saúde o 26 de novembro 

cos seguintes puntos: 

- Informe do Servizo de Prevención de Riscos Laborais no que se pon en 
funcionamento unha experiencia piloto no CACTI para a limpeza da roupa 
de traballo dos traballadores que están en contacto con produtos químicos, 
canceríxenos, mutáxenos, tóxicos e axentes biolóxicos perigosos, e o seu 
análise vai a servir para un protocolo de limpeza de roupa de traballo para 
toda a universidade. 

- Sobre as medicións de RADÓN, no que se fixo un seguimento das 
medicións desfavorables para  

- aplicar medidas  preventivas correctoras, seguiranse a  facer medicións en 
outros edificios da universidade. 

- Na campaña da vacinación antigripal deste ano resaltan que houbo mais 
solicitudes que vacinas corresponden a universidade e se esta traballando 
en como solucionalo.  

- Habilitouse unha aplicación para a coordinación de actividades 
empresariais  externas co fin de que poidan enviar e descargar información 
nos asuntos de prevención de riscos laborais.  

- Previsión para o ano que ven de un plan de  formación de cursos para 
traballos en altura, manexo de extintores e alarma e evacuación. Tamén 
formación básica en prevención dirixido a equipos decanaies e directivos,   
e aquela formación que se vexa necesaria segundo o resultado da 
avaliación dos postos de traballo. 

- Se pon en marcha unha campaña para traballos en altura, que ademais da 
formación, comprenderá a revisión de escaleiras de man, elaboración de 
instrucións etc... 

- Comunícase que a volta do Nadal farase outro cribado do COVID. 

 
Comisión de funcionarización 

 
Xa foron presentados os membros que formarán a comisión de funcionarización. 

Estase pendente de que a Xerencia reúna aos membros para ver as propostas 

das convocatorias e para negocialas. 

 

 Membros da comisión: 

- Titular: Ana Quiroga 

- Suplente: Álvaro López Mira 

Membros da subcomisión: 

- Titular: Carlos Mollinedo 

- Suplente: José M. García Eirín 



 

4. Proposta para crear un regulamento para os apoia campus 

Rita Velasco pon  enriba da mesa a necesidade de que haxa un regulamento do 

servizo de apoia campus, están a xurdir moitos problemas pola falta de 

regulación do seu funcionamento, non está claro  como se  xestiona, ademais 

cos ámbitos se engaden máis problemas. 

María Rodríguez entende que o feito de ter cubrir necesidades en calquera dos 

centros de cada campus tería que ter unha compensación económica. 

Roberto Otero entende que esa compensación económica tamén tería que 

plantexarse para o resto dos traballadores posto que moven polos centros dun 

determinado ámbito 

Carlos Mollinedo subliña que á figura de apoia campus esíxelle coñecementos  

dos diferentes centros dos campus e que aos outros traballadores non,  polo que 

se fai necesario unha normativa específica xa que son unha figura diferenciada.  

Acórdase formar un grupo de traballo para elaborar un borrador que regule o 

funcionamento dos apoia campus. 

Rita Velasco, Roberto Otero e Antonio Manuel Rodríguez  forman o grupo de 

traballo. 

5. Escritos enviados polos traballadores 

 Sobre a apertura nocturna da biblioteca 

Recibimos un escrito dunha compañeira da biblioteca afectada pola apertura  

nocturna  que se queixa do cambio de horario que se está a producir, xa que lle 

supón un cambio de quenda e un cambio no complemento de horario nocturno. 

Este comité entende que este novo horario está a afectar aos TEB tanto de 

quenda de mañá como de tarde e que este novo horario de 7 da tarde a 1 da 

madrugada non foi nin negociado nin se  informou destas modificacións de 

horario ao comité de empresa. 

Carlos Mollinedo propón que para este cambio de horario teríase que compensar 

cun complemento de xornada partida  e máis de horario nocturno, e preguntar á 

Xerencia ata que punto compensa abrir as bibliotecas os fins de semana ou no 

horario nocturno porque polo que coñece na biblioteca de Pontevedra a 

asistencia de usuarios é moi baixa.  

O comité de empresa acorda solicitar á Xerencia unha reunión para tratar estes 

cambios tanto das modificacións de horarios como de solicitar un informe do 

estudio do uso no que respecta a tipo de usuarios e número de usuarios  e  si 

paga a pena abrir a biblioteca tanto nas aperturas de fins de semana como a 

apertura nocturna. 

 Sobre a convocatoria de contratación para a ORI 

Recibimos un escrito dun traballador que nos pon en coñecemento a 

convocatoria para a contratación na ORI de Xestor de proxectos ERASMUS, 



cando xa  hai unha lista vixente creada para a contratación de persoal para a 

estas funcións. 

Marcos Estévez expón que esta oficina está infradotada de persoal laboral e 

aínda complicouse máis dende que se creou a Oficina de Proxectos 

Internacionais, ata agora  e dende hai anos contratábase  persoal  da lista de 

agarda. 

Roberto Otero entende que a lista de agarda que hai é única e a que ten que 

utilizarse para a contratación, deberíase estudar as necesidades de persoal  na 

ORI. 

Este comité entende conveniente interpoñer un recurso de reposición ante esta 

convocatoria de contratación da ORI, xa que é unha lista paralela que esquiva a 

lista de agarda que xa está creada. 

 Sobre a petición dende o Servizo de Prevención de Riscos Laborais 

Dende o servizo de prevención informan ao comité que están a solicitar máis 

prazas para o servizo de prevención de riscos laborais, xa que como marca a lei 

ten que haber un número mínimo de persoal tendo en conta o número de 

traballadores que hai actualmente na universidade e isto non se está a cumprir. 

O comité está dacordo coa súa demanda , o servizo de prevención e moi 

importante e  ten que ter unha cobertura axeitada.  

 

 

6.  Rolda libre de intervencións. 

 

Rita Velasco  fai unha petición aos membros do  Comité de Seguridade e Saúde 

para que pregunten como vai o tema da colocación dos desfibriladores nos 

centros da universidade xa que no ámbito onde traballa non chegaron a 

instalalos. 

Carlos Mollinedo fainos saber que  estase a convocar unha lista de agarda de 

xardinería e como membros do comité de empresa sinalar que é unha 

convocatoria para unha lista de agarda e non unha oposición. 

 

Non habendo máis temas que tratar levántase a sesión as 11:30 horas 

 


