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Reunidos no Edificio Fundición o día 10 de maio de 
2012, ás 10 horas, coa seguinte: 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 
30/03/2012 do Comité de Empresa de Pontevedra. 

2. Informe do Presidente. 
3. Informe dos membros do Comité en distintas 

Comisións. 
4. Designación dos membros deste comité na 

Comisión negociadora da RPT do PAS laboral. 
5. Estado da negociación do III Convenio Colectivo do 

PAS laboral. 
6. Ampliación de lista de agarda de TE Transporte e 

distribución. 
7. Escritos de persoal: 

• Sobre contratos de sustitución por redución de 
xornada 

• Sobre Axuda por estudos na convocatoria de 
Acción social 2011 (exercicio2010) 

• Sobre condicións de traballo na OFOE 
8. Rolda libre de intervencións. 

 
 

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta ordinaria de 30/03/2012  

Apróbase a acta. 

2. Informe do Presidente 

Informe do Presidente  10 de maio de 2012. 

 
• Contratos, cambios de quenda, cambios de localidade, funcións de distinta categoría, 

reducións e adaptacións de xornada. 

• Relación de absentismo e horas extras do 1º trimestre 2012. 

• Resolución de Vacacións e horario de Verán. 

• Resolución provisional de admitidos na Convocatoria de Acción Social 2011 (Exercicio 

2010) 

• Escrito dunha compañeira sobre contratos de cobertura de redución de xornada e xestión das 

listas de agarda. 

• Escrito dunha compañeira sobre Axudas por estudio na convocatoria de Acción Social de 

2011 (exercicio2010) 

• Conflito na Facultade de Belas Artes cos modelos e repercusións no PAS da facultade. 

A S I S T E N T E S    
 

 
C.I.G. 

Carlos Mollinedo Lois (Presidente) 
Carlos Román Lago 
Eduardo Calzado Diaz 
Federico Fernandez Fernandez 
(Secretario) 
Francisco Pena Corbacho 
Luciano Otero Caminha 
Rafael Dominguez Almansa 
 
CC.OO 
Manuel Marcos Garcia  
Margarita Turnes Negreira 
María Luisa Magaz Ledo 
Marcos Estévez Orge 
 
U.G.T. 

Alfonso Calvo Santos 
Ángel Torreiro Varela 
José A. Zapirain *DS 
 

D E L E G A N  V O T O   

 
 

A U S E N T E S         
 

 

 

*DS- Delegado Sindical 
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• Solicitude de nomeamento de integrantes da Comisión negociadora da Relación de Postos 

de Traballo (RPT) do PAS Laboral. 

• Escrito do persoal da OFOE.  

• Borrador de Convocatoria de ampliación de lista de agarda de TE Transporte e distribución 

 

 

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Formación: Estase e tratar de ofertar cursos a distancia. Estase a buscar unha empresa 
que avalíe as necesidades formativas do PAS Laboral 

Acción social: Pedíuse e aceptouse a publicación das actas na web da Universidade, no 
apartado de acción social. Resolveronse dúbidas relacionadas coas axudas 
extaordinarias e tratamentos de saúde. Tratouse o erro producido na convocatoria ao 
tentar arranxar outro detectado e anos anteriores respecto dos tramos de anos para 
axudas por estudos e de fillos menores. A convocatoria non foi recorrida e polo tanto debe 
facerse según a mesma pero pedirase que se dea a oportunidade de recuperar ese ano 
na vindeira convocatoria. 

Convocatorrias: Remata o proceso en TE Microscopía e comezou o de TE Análise 
Instrumental. 

4. Designación dos membros deste comité na Comisión negociadora da RPT do 
PAS laboral. 

Logo de ter un acordo sobre o nº de persoas e a proporción en función da 
representatividade sindical dos dous Comités, o nº total de pesoas serán 7 coa seguinte 
proporción CIG 4, CCOO 2 e UGT 1. Acordase facer un comunicado conxunto dos dous 
comités. 

“Seguindo os acordos sindicais de representación e proporción acadados para as 
negociacións de Convenio e RPT, os sete representantes dos Comités de empresa de 
Ourense e Pontevedra na Comisión negociadora da RPT do PAS laboral son: 

� Carlos Mollinedo Lois, CIG, cmolli@uvigo.es 
� Carlos Román Lago, CIG, carlos@uvigo.es 
� Federico A. Fernández Fernández, CIG, niclete@uvigo.es 
� Luis Pérez Gómez, CIG, lgomez@uvigo.es 
� Manuel Marcos García, CCOO, mmarcos@uvigo.es 
� Marcos Estévez Orge, CCOO, marcoseo@uvigo.es 
� Outro a determirar en representación de UGT nos Comités, que será comunicado 

en canto dito sindicato llo faga saber aos comités.” 
 
 

5.  Estado da negociación do III Convenio Colectivo do PAS laboral  
 

O pasado 27-04-12 houbo comisión negociadora do III Convenio Colectivo, na que os 
sindicatos que están nesa mesa negociadora trala achega dunha proposta por parte da 
xerencia fixeron a seguinte valoración 



 
Comité de Empresa Pontevedra 
do PAS Laboral da Universidade de Vigo 

Comité de Empresa de Pontevedra. Acta do 10-05-2012                                                                                                        3

� CIG: a proposta non está completa, falta información relevante como a táboa 
retributiva e a, relación de categorias . Aínda así a CIG fixo un comunicado no que 
rexeita esta proposta na que se da un paso atrás na negociación colectiva. 

 
� CCOO: logo da lectura obsérvase un profundo cambio recorte en moitos dos 

elementos do convenio, concluíndo que non se acepta e non vale para negociar, 
tal e como din no seu comunicado sindical. 

 
� UGT: non é unha proposta completa e mentres non acheguen a táboa retributiva 

non o valorarán. 
 
Publicarase na web do comité o que haxa relacionado coa negociación do III 
ConvenioColectivo. 
 
 

6. Ampliación de lista de agarda de TE Transporte e distribución  
 
Logo das correccións oportunas e da comprobación de que está conforme ao establecido 
dase por aceptada a proposta de convocatoria para a ampliación de lista de agarda para 
TETD  
 
 

7. Escritos de persoal 
 

• Sobre contratos de sustitución por redución de xornada 
Pedirase que se poidan ofertar contratos de máis xornada que melloren ao 
actual, que se debata na comisión de seguemento de selección temporal, xa 
que cando se redactou o acordo non se facían este tipo de contratos e polo 
tanto non se contemplou esta posibilidadea. 

 
• Sobre Axuda por estudos na convocatoria de Acción social 2011 (exercicio2010) 

Na convocatoria correxíuse un erro detectado sobre anos anteriores, pero non 
se correxiron os anos dos dous extremos do tramo. Como a convocatoria non 
foi recorrida pedirase que se contemple e arranxe esa excepción na vindeira 
convocatoria. 

 
• Sobre condicións de traballo na OFOE. 

O persoal da OFOE fai unha serie de reclamacións sobre as condicións de 
traballo, ambientais, de confidencialidade e de carga de traballo e as 
consecuencias que se derivan da sentencia que lles deu a razón no conflicto 
laboral que tiñan coa Universidade e piden que o Comité de Empresa 
intermedie.e acuda cando os convoquen para unha reunión. Logo do debate e 
atendendo a que a organización do traballlo é competencia da Xerencia, as 
funcións do persoal teñen que ser negociadas e acordadas cos órganos de 
representación. Haberá que crear as prazas na RPT. Así mesmo as relacións e 
condicións laborais teñen que ser dignas e iguais para todo o persoal. 
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8. Rolda libre de intervencións 
 

Marisa Magaz pide que se lle pregunte á Xerencia polo coste de seguridade social do 
absentismo laboral. 

Federico pide que se lle solicite á Xerencia información sobre as empresas, bolseiros e 
asistencias técnicas que realizan traballos en centros da Uvigo e que son susceptibles de 
facerse por persoal propio. 

E non tendo máis que tratar remata a reunión ás 12:00 horas. 
 

Visto e prece do Presidente    O Secretario 

 

 

Carlos Mollinedo Lois     Federico A.Fdez.Fdez. 

 


