
 

 

Reunidos de forma semipresencial na Sala  1 do Edificio 
Miralles e Sala de representación sindical 2 do campus 
virtual, o día 14 de marzo de 2022, ás 10:00 horas en primeira 
convocatoria e 10:30 horas en segunda convocatoria, coa 
seguinte:  

 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede de:  

- Acta da reunión  do Comité extraordinario   do 3 de febreiro de 
2022. 

- Acta da reunión do Comité ordinario do 3 de febreiro de 2022. 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións. 

4. Resposta á desestimación do Recurso de Reposición posto  polo  
Comité de Empresa contra o “Proceso selectivo para a 
contratación temporal de 3 xestores no cadro do proxecto 
Erasmus+ acción K013”. 

5. Postura do Comité de Empresa ante a Lei 20/2021 e a súa 
aplicación na UVigo. 

6. Funcionamento das listas de agarda tras a funcionarización. 

7. Escritos enviados polos traballadores: 

- Solicitude implantación do teletraballo. 
- Aplicación da Lei 20/2021 na OEP 2018. 
- Dubida respecto ao Acordo de funcionarización sobre as listas 

de agarda e funcións de categoría superior. 

8. Rolda libre de intervencións. 

 

 

 

 

 

A S I S T E N T E S  .  

 

CC.OO 

Marcos Estévez 
Alejandra Álvarez 
Manuel Marcos 
Rita Velasco 
 
 
C.I.G. 

Carlos Román 
Carlos Mollinedo 
Eduardo Calzado 
Luciano Otero 
Roberto Otero 
 
 
U.G.T. 

Pablo Álvarez  
Antonio Manuel Rodríguez 
 

D E L E G A N  V O T O 

Alfonso Bascoy e José Estévez 
en Marcos Estévez 
 

A U S E N T E S  

Alfonso Bascoy 
José Estévez 
 
Carlos Mollinedo 



 

1. Aprobación, se procede de: 

-  Acta do Comité extraordinario do 3 de febreiro de 2022. 

Non habendo alegacións, aprobase a Acta. 

 

- Acta do Comité ordinario do 3 de febreiro de 2022. 

Non habendo alegacións, aprobase a Acta. 

2. Informe do presidente 
 

- Delegación de voto de Alfonso Bascoy 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. 

- Publicouse no DOGA a convocatoria do proceso de 
funcionarización. 

- Mantivemos unha reunión cos traballadores co gallo da 
implantación da Lei 20/2021. 

- O Presidente do Comité foi convocado xunto ao Presidente da 
Xunta de Persoal e o Presidente do Comité de Ourense a unha 
reunión online coa Xerencia sobre a Lei 20/2021 e a súa 
aplicación na UVigo. 

- Recibimos unha citación para unha reunión na Inspección de 
Traballo. 
 
 

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións 

Comisión Intercambio de Vacacións 

- Infórmase que se celebrou unha reunión en Cartaxena 

Carlos Mollinedo informa que este ano incorporase unha nova 
Universidade, a Universidade da Coruña e caen dúas, Granada e 
León. 

Comunica tamén que este ano non haberá intercambio na semana 
santa debido o gran traballo que supón ter que estar preparando a 
convocatoria do verán xunto coa da semana santa.  

Xa case ten preparada a oferta de verán. So lle falta rematar a folla 
de solicitude e lémbranos que na paxina web do intercambio xa 
están colgados destinos e datas. 

Comisión Acción Social 

Pablo Álvarez traslada aos membros da Comisión presentes no 
Comité un caso no que se están a pedir certificados conforme 
algúns graos no se imparten xa no SUG (relativo ás axudas por  
estudos). Di que eses certificados non os emite ningunha 



Universidade en Galiza, co cal solicita que se transmita a comisión 
que non se pidan certificados que non expide  ninguén. 

Carlos Román, membro desa comisión, dille que como cre que non 
son casos que aparezan con moita frecuencia, estudiaríanse caso 
a caso. 

Comisión de Seguridade e Saúde 

Rita Velasco informa aos delegados de prevención da Comisión de 
Seguridade e Saúde presentes no Comité de Empresa que dende 
a Inspección de Traballo, se lles solicita que pidan na Comisión un 
documento sobre as funcións que corresponden a un Área do 
Cacti-Cinbio. 

4. Resposta á desestimación do Recurso de Reposición posto  polo  
Comité de Empresa contra o “Proceso selectivo para a contratación 
temporal de 3 xestores no cadro do proxecto Erasmus+ acción K013”. 

Pablo comunica que dende a Asesoría Xurídica de UGT, estarían dispostos a 
facerse cargo do caso para  acudir ao contencioso administrativo, pero que nos  
piden unha serie de requisitos. 

Marcos Estévez di que dende a Asesoría Xurídica de CCOO non cren que o 
recurso no contencioso administrativo teña recorrido. 

Carlos Mollinedo indica que non pediu información e que tería que consultalo 
coa Asesoría Xurídica da CIG. 

Pablo lembra que o prazo para interpoñer o recurso diante do contencioso 
remata o 19 de marzo e pide unanimidade por parte do Comité de Empresa 
respecto se seguir adiante. 

Carlos Román non ve recorrido tampouco tal como está feita a convocatoria. 
Non cobran do Capitulo I do orzamento e non lle é de aplicación o Convenio 
Colectivo. 

Exposto todo isto e non habendo a unanimidade requirida, decídese non acudir 
ao contencioso administrativo. 

5. Postura do Comité de Empresa ante a Lei 20/2021 

Este punto ten relación tamén co escrito recibido dos traballadores sobre a 
aplicación da Lei 20/2021 nas convocatoria da OEP do 2018. 

No escrito piden que o Comité se pronuncie a favor de anular as convocatorias 
do PAS correspondentes a OEP do ano 2018 e que así o pida a Xerencia. 

As convocatorias das prazas da OEP do 2018 foron convocadas antes da 
publicación da Lei 20/2021 co cal en principio quedarían fora da súa aplicación. 
Pero como as convocatorias teñen que ser modificadas, pídese que as anulen e 
que as publiquen de novo, estando así xa baixo a aplicación da Lei de redución 
da temporalidade. 



Carlos Mollinedo di que debido as modificacións das convocatorias do 2018 
(pendentes aínda de publicación no DOGA), apareceu este problema. 

Pide que a proposta do Comité debe ir encamiñada a pedir a anulación das 
convocatorias do 2018 para aplicarlle xa a Lei 20/2021. Tamén quere puntualizar 
que se estabilizan prazas,  non persoas. 

Pablo Álvarez di que na reunión cos traballadores comprometémonos a apoiar 
a solicitude dos traballadores. 

Alejandra Álvarez lembra que  en ditas convocatorias hai 11 prazas de acceso 
libre e 8 de promoción interna. Pregunta que tamén temos que ter en conta a 
promoción interna, que esas prazas ao aplicarlle a Lei 20/2021 xa non irían por 
promoción interna co cal supón un cambio substancial. 

Decídese nese momento proceder a votar:  

Solicitar á UVigo que desista das convocatorias do 2018? 

SI: 9 votos 

NON: 0 votos 

ABSTENCIÓN: 4 votos 

6. Funcionamento das listas de agarda tras a funcionarización. 

O artigo 5 do acordo de funcioanrización fai referencia á xestión e organización 
das listas de agarda. 

Pablo Álvarez expón que por exemplo hai xente do grupo IV que están en listas 
do A1., por iso é necesario que todo quede ben recollido como se falou  no 
período de negociación da funcionarización. Alí quedou establecido que o 
persoal que estaba incluído nas listas de agarda por promoción interna 
conservaría o dereito ao acceso á categoría na que estaba independentemente 
doo grupo, escala ou subescala ao que pasase a pertencer. 

Carlos Mollinedo quere que conste en acta que él é o representante para o 
proceso de funcionarización, non para o acordo. Comunica que este tema está 
sendo tratado na comisión de funcionarización para darlle unha solución ata que 
as prazas sexan estables.  

Carlos Román cre que calquera acordo debe pasar polos órganos de 
representación dos traballadores. 

Carlos Mollinedo di que intentan solucionar unha situación que deixou un 
baleiro legal. Poñer algunha norma que limite no tempo esta situación ata que 
se estabilicen esas prazas. 

Pablo Álvarez reitera que se acordou que a Xunta de Persoal o ía arranxar. Pide 
que o Comité de Empresa llo esixa. 



Marcos Estévez di que se pode enviar un escrito a Xunta de Pas e a Xerencia 
lembrándolles que está pendente este compromiso sobre a xestión das listas de 
agarda e que é necesario que unha vez que o PAS laboral sexa funcionario se 
cumpra. 

Decídese actuar deste xeito, tendo en conta da importancia que ten a xestión 
das listas de agarda na funcionarización. 

7. Escritos enviados polos traballadores. 

- Solicitude implantación do teletraballo. 

Recibiuse un escrito enviado polos traballadores onde solicitan a Xerencia a  
negociación inmediata para a implantación da modalidade de teletraballo na 
UVigo para o PAS. 

Enviarase un escrito a Xerencia solicitando dita negociación. 

- Aplicación Lei 20/2021 na OEP do 2018 

Este tema xa foi tratado no punto 5. Enviaráselle contestación. 

- Dubida respecto ao Acordo de funcionarización sobre as listas 
de agarda e funcións de categoría superior. 

Este tema xa foi tratado no punto 6. Enviaráselle contestación. 

 

8. Rolda libre de intervencións. 

Manuel Marcos pregunta se xa se sabe a data prevista para a publicación das 
preguntas do exame da convocatoria de funcionarización. 

Sobre este mesmo tema Rita Velasco pregunta tamén se xa hai unha data 
prevista para o exame. 

Carlos Mollinedo como membro da comisión di que de momento non hai nada 
firme. 

Antonio Manuel Rodríguez quere que se aclare dende cando ten efectos 
económicos o Acordo de funcioanrización.  

Cando se estaba a negociar o Acordo falouse de que se aplicaria con efectos do 
1 de xaneiro do 2022. Pero na convocatoria e no acordo non queda claro. 

Procederase a preguntar a comisión para que aclare este punto. 

Alejandra Álvarez pregunta sobre o segundo proceso da funcionarización.  

Carlos Mollinedo responde que se terá que negociar cando chegue o momento. 

Non habendo máis intervencións dáse por rematada a reunión as 12:30 h. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Pablo Álvarez pregunta como vai a actuar o comité ante a desestimación ao 
recurso potestativo de reposición sobre a anulación da convocatoria do proceso 
selectivo para a contratación temporal de 3 xestores no cadro do proxecto 
Eramus+ acción K013. Pensa que deberíase acudir ao contencioso 
administrativo. 

Unha vez debatida esta cuestión entre os membros presentes, acordase 
consultar coas Asesorias Xuridicas das seccións sindicais e tomar unha decisión 
unha vez o comité estudie os informes feitos por ditas asesorías. Hai dous meses 
para interpoñer recurso ante o contencioso administrativo. 

. Carlos Román quere facerlle chegar a Comisión de Funcionarización as 
seguintes preguntas e cuestións: 

1. Cando é a data de inicio do procedemento a efectos económicos?  
2. Que se acelere canto antes o proceso e se publiquen as datas previstas 

para cada fase das que consta o proceso de funcionarización. 
3. Que pasa coa xente contratada? Como van quedar respecto aos novos 

contratados unha vez xa se faga efectiva a funcionarización? 

. Rita Velasco tamén quere enviar unha pregunta recibida por parte dunha 
traballador 

1. Gustaríame saber que influencia pode ter o proceso de 
funcionarización, se é posible un cambio da contratación temporal a 
nomeamento interino que corte a antigüidade dos contratos e os que 
son anteriores ao 1 de xaneiro de 2016 partan da data da 
funcionarización. 

O presidente enviara todas estas preguntas a comisión de funcionarización e en 
canto sexan respondidas, nolas fará chegar. 

 



Non habendo máis temas que tratar levántase a sesión as 11:40 horas. 

 


