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O 03 de xullo de 2012 ás 10 horas reúnese no Edificio 
Fundición o Comité de empresa de Pontevedra coas 
persoas que se relacionan á marxe e coa seguinte: 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 
10/05/2012 do Comité de Empresa de Pontevedra. 

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

Comisións. 
4. Escritos de persoal: 

 Sobre contratos de sustitución por redución de 
xornada 

 Sobre petición de modificación de quenda dun 
TE Transporte e Distribución en RPT 

 Sobre petición de cambio de quenda 
provisional 

5. Listas de agarda, tipos de contratos. 
6. Negociación de RPT e do III Convenio Colectivo do 

PAS laboral 
7. Rolda libre de intervencións. 

 
O Presidente comunica a ausencia por motivos de 
traballo tanto de Francisco Pena Corbacho e a súa 
delegación de voto en Federico Fdez., como a de Marisa 
Magaz que delega en Marcos Estévez 

 

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta ordinaria de 10/05/2012 

Apróbase a acta. 

2. Informe do Presidente 

O presidente da conta dos seguintes asuntos: 
 

 Contratos, cambios de quenda, cambios de localidade, funcións de distinta categoría, 
reducións e adaptacións de xornada. 

 Resolución definitiva de admitidos na Convocatoria de Acción Social 2011 (Exercicio 
2010). Publicación actas de acción social na web. 

 Escrito reiterado dunha compañeira sobre contratos de cobertura de redución de 
xornada e xestión das listas de agarda. 

 Escrito do persoal da OFOE sobre reunión coa Xerencia. 

 Escrito dunha TEB pedindo un cambio de quenda. 

 Escrito do Responsable e dos TE Transporte e distribución pedindo modificación dun 
posto na RPT 

A S I S T E N T E S    
 

 

C.I.G. 

Carlos Mollinedo Lois (Presidente) 

Carlos Román Lago 

Eduardo Calzado Diaz 

Federico Fernández Fernández 

(Secretario) 

Luciano Otero Caminha 

Rafael Domínguez Almansa 

 

CC.OO 

Manuel Marcos Garcia  

Margarita Turnes Negreira 

Marcos Estévez Orge 

 

U.G.T. 

Alfonso Calvo Santos 

Ángel Torreiro Varela 

José A. Zapiraín *DS 

 

D E L E G A N  V O T O   

Francisco Pena Corbacho en 

Federico Fdez. Fdez. 

Marisa Magaz en M;arcos Estévez 

 

A U S E N T E S         
 

 

 

*DS- Delegado Sindical 
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 Escrito da Xerencia sobre masa salarial de 2011. 
 

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Federico e Angel Torreiro informan sobre a reunión do Comité de seguridade e saúde 
celebrado o pasado 29 de xuño no que se trataron os seguintes temas: 

 recoñecemento obrigatorio para postos con risco de enfermidades profesionais. 
Aquí díxose que está tipificado en que casos hai que facer o recoñecemento.  

 implantación do plan de prevención 
 planes de autoprotección para 2012  
 memoria do SPRRLL 2009-2011 
 necesidade de medidas preventivas e paliativas en casos de situación de 

conflitividade con alumnos. Este asunto foi máis debatido e abrirase a 
posibilidade de establecer un protocolo para este tipo de situacións 

Angel Torreiro e Federico falan da petición do persoal da OFOE de asistir xunto con eles 
á reunión que tiñan coa xerencia, pero esta non nos deixou asistir ao considerar que era 
unha reunión de traballo. Polo tanto pedirase unha reunión coa xerencia para tratar o 
tema OFOE. 

4. Escritos de persoal: 
 

Sobre contratos de sustitución por redución de xornada. 
Xa se trata no punto 5 

 
Sobre petición de modificar quenda dun TE Transporte e Distribución en RPT.  
Isto pasarase a ter en conta na negociación da RPT 

 
Sobre petición de cambio de quenda provisional 
Estando recollido en convenio o xeito de proceder, non se pode cambiar o procedemento, 

ademais os xuíces non avalan o cambio dun contratado por un fixo se non é nun concurso de 
traslados ou por oposición. 

 
5. Listas de agarda, tipos de contratos. 

 
Logo de tratar o tema vólvese a facer necesario pedir que se convoque a Comisión de 
Política de Emprego e que se propoña cambiar a  xestión das ofertas e poder ofrecer 
melloras de contratos, cousa que non se recolleu no seu día xa que non había contratacións 
a tempo parcial..O comité, por asentimento, solicitará que non se fagan máis contratos deste 
tipo  que se contemplen estes casos como excepcionais na xestión de listas de agarda e se 
ofreza unha maior cobertura cubrindo máis casos de reducións cun solo contrato que 
abarque toda unha xornada. 
 

6. Negociación de RPT e do III Convenio Colectivo do PAS laboral 
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A posición da CIG xa é coñecida logo da publicación do seu comunicado no que se indicaba 
que entanto non se produciran os cambios normativos anunciados e a publicación dos 
orzamentos xerais do estado, era ilóxico negociar sen saber cal é o marco laboral e 
lexislativo que nos afecta. 
 

7. Rolda libre de intervencións. 
 
Eduardo Calzado comunica que na Fac. De Belas Artes se comenta que van a usar espazos 
da Escola de Restauración anexa á facultade e non saben como vai repercutir nos 
traballadores o uso e responsabilidades  eses espazos que non son competencia da Uvigo. 
 
Angel Torreiro avisa que remata o financiamento das agrupacións estratéxicas da ECIMAT, e 
que a Xunta volve a financiar e que contratarán a 8 persoas. Hai que estar atentos ao que se 
faga con estas contratacións. 
 
  
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. 

 


