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O luns 10 de setembro no Edificio Fundición do Campus 
de Vigo, ás 10 horas, ,celébrase unha reunión 
extraordinaria do Comité de Empresa de Pontevedra coa 
seguinte 

 
ORDE DO DÍA 

 

1. Proposta da xerencia relativa á reordenación de 
horarios na Universidade, en cumprimento da Lei 
2/2012 

2. Proposta da xerencia relativa á prestación 
económica na situación de incapacidade  temporal 
en aplicación do artigo 9 do RDL 20/2012 

3. Proposta da xerencia relativa á supresión da paga 
extra de decembro en aplicación do RDL 20/2012 

 
O Presidente comunica a ausencia por motivos de 
traballo de Francisco Pena Corbacho e a súa delegación 
de voto en Federico Fdez. Angel Torreiro e Marcos 
Estévez comunican a ausencia por motivos de traballo de 
Alfonso Calvo e Marisa Magaz respectivamente. 
 

 

1. Proposta da xerencia relativa á reordenación de horarios na Universidade, en 
cumprimento da Lei 2/2012 

 
Reunión do Xoves 6 de setembro: aplicación da Lei 2/2012 de orzamentos xerais do estado 
no que afecta á xornada de traballo no sector público, convocados pola xerencia os Comités 
de empresa do PAS Laboral e a Xunta de PAS Funcionario 
A Xerencia fai unha proposta que todos consideran que vai máis alá de facer unha xornada 
de 37,5 horas en cómputo semanal. Aproveitase a ocasión para introducir a obrigatoriedade 
dos sábados e de ter que facer xornadas adicionais en quenda de tarde. Xustifica a 
necesidade de dar servizos neses casos. O que realmente pretende é non facer 
contratacións para apertura de bibliotecas en fins de semana, así como non ter que pagar ou 
compensar con días pola apertura de centros en sábados. Con esta lesiva interpretación e 
aplicación da norma cambia as condicións de traballo e aproveita que a Lei di que o cambio 
de xornada non suporá ningún incremento retributivo. Máis por menos. Lembroulle o persoal 
funcionario que eles antes xa tiñan 37,5 horas sen ter que facer ese horario. Cunha proposta 
deste xeito non vemos onde está o carácter negociador e a posibilidade de acordo. Trátase 
de modificar o horario engadindo ½ hora diaria, non en facer modificacións de xornada. 
Debido a que, de xeito xeral, os tipos de actividades e servizos realizados polo PAS laboral e 
funcionario teñen diferentes condicionantes, cada colectivo do PAS fará a súa proposta. 
 

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) 

Luciano Otero Caminha 

Rafael Dominguez Almansa 

 

CC.OO 

Manuel Marcos Garcia  

Margarita Turnes Negreira 

Marcos Estévez Orge 

 

U.G.T. 

Ángel Torreiro Varela 

 

D E L E G A N  V O T O   

Francisco Pena Corbacho en 

Federico Fdez. Fdez. 

 

A U S E N T E S         
 

Marisa Magaz Ledo 

Alfonso Calvo Santos 

*DS- Delegado Sindical 
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Por todo isto nesta reunión extraordinaria do comité de empresa e non estando de acordo 
coa proposta da xerencia e buscando unha solución que minimice o impacto da aplicación 
desta proposta fanse as seguintes achegas: 

CIG Aceptar por imperativo legal 37,5 horas en computo semanal e 
modificación no actual convenio colectivo do contido do artigo 23 no que se 
refire á totalidade de horas semanais e no inicio ou final dalgunha das quendas 
descritas e do artigo 25.2 sobre cómputo de xornada 
Xornada continua de 8:00 a 15:30 e de 14:30 a 22:00 
Xornada partida  de 9:00 a 14:00 e de 15:00 a 17:30 
Mantense o horario reducido de semana santa, verán e Nadal 
De aplicación a partir de xaneiro de 2013 
 
CCOO  Aceptar 37,5 horas semanais 
xornada continua  de 8:00 a 15:30 e de 14:30 a 22:00 
xornada partida  de 9:00 a 14:00 e de 14:45 a 17:15 
manter o resto de articulado do convenio 
 
UGT  resolución de 37,5 horas semanais  e mantendo o horario actual 

 
Logo do debate das propostas nas que a coincidencia é total no que se refire á filosofía das 
mesmas,( ampliar ½ hora diaria sen modificar a xornada) e tras diferentes exposicións de 
motivos, CCOO súmase á proposta da CIG ao ser a mesma. 
UGT di que non lle gusta como proposta de inicio e que non lle importaría como resultado 
final. 
Proponse entón a proposta da CIG, á que non hai obxeccións e polo tanto non se vota e se 
acorda por asentimento. 
 
 

2. Proposta da xerencia relativa á prestación económica na situación de 
incapacidade temporal en aplicación do artigo 9 do RDL 20/2012 

 
Reunión do Xoves 6 de setembro: aplicación do artigo 9 do RDL 20/2012 sobre prestación 
económica na situación de incapacidade temporal,  a xerencia convocou ás organizacións 
sindicais con representación no PAS Laboral e Funcionario e no PDI Laboral e Funcionario 
Xerencia achega a súa proposta de aplicación na que recolle os máximos recollidos no RDL 
e na que aparecen supostos de carácter excepcional que o artigo 9.5 lle permite establecer 
para establecer un complemento que permita acadar o 100% das retribucións. 
Indicouse que faltaban un par de cousas recollidas no RDL que se considera deben estar 
como son que aplican a incapacidades por continxencia comúns e a data de entrada en 
vigor. Tamén se lle di que estraña que na universidade se teña que facer un seguimento do 
absentismo con este tipo de medidas e que faltan por recoller enfermidades e tratamentos 
que sen precisar hospitalización necesitan baixa, así como outros casos que sendo 
excepcionais poidan ser estudados. Deste xeito incluso se lle fixo unha lectura de varios 
supostos que deben recollerse. Na reunión coa Xerencia fíxoselle notar que o artigo 9.5 
permítelle a cada Administración  establecer os supostos  que considere xustificados para 
poder establecer un complemento que acade o cen por cen das retribucións que se viñan 
cobrando ata ese momento.  
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A Xerencia pide que as centrais sindicais elaboren, a ser posible, unha única proposta e 
danos de prazo para presentala ata  o 18 de setembro. 

3. Proposta da xerencia relativa á supresión da paga extra de decembro en 
aplicación do RDL 20/2012 

 
Reunión do Martes 4, de setembro: aplicación do artigo 2 do RDL 20/2012 sobre redución da 
paga extra de decembro, convocadas pola xerencia as organizacións sindicais con 
representación no PAS Laboral. 
Xerencia comunica que vai retirarnos 1/14 parte das retribucións brutas anuais, xa que 
entende que é de aplicación o parágrafo 5 por cobrar o PAS laboral máis de dúas pagas 
extras ao ano. Isto supón que para algunhas categorías non é suficiente descontarnos a 
paga extra de decembro para chegar á catorceava parte, polo que tamén descontarán unha 
parte na extra de setembro. Non teñen rematado e verificado o cálculo e queda en pasarnos 
nos vindeiros días unha táboa na que se reflictan as diminucións salariais nas extras. 
Comunica que se pode facer a diminución solo nas extras ou ben facer un prorrateo en cada 
unha das pagas que teñamos que recibir ata fin de ano. Di que cree que para os 
traballadores é mellor facer o desconto nas extras en vez de prorratear. Ademais para o 
servizo de retribucións é máis doado facelo así. 
Hai discrepancias sobre a aplicación dese artigo e díselle que podería ser unicamente a paga 
extra de Nadal, xa que no salario bruto anual entran conceptos retributivos como 
complementos de xornada e outros de categoría que non están na paga extra. A isto di que 
pensa aplicar o complemento de homologación do artigo 35 para compensar o desaxuste. 
Cuestionase que dese xeito non será un desconto conceptualmente homoxéneo. Insiste en 
aplicar o anteriormente dito. Fai unha lectura dun cadro que non está completo e que pode 
ter algún erro. Quedaron en mandárnolo o 6 de setembro pero aínda non o temos e non se 
pode facer valoración sen poder analizalo. así e todo este comité fará o posible para 
minimizar o impacto da diminución retributiva que nos trae. 

Ante o conxunto de novidades que nos trasladou a xerencia nestes días e a importancia que 
teñen para o conxunto dos traballadores, a CIG propón facer asembleas para explicar o 
estado da aplicación de todas estas medidas. 

Acórdase convocar asembleas tan pronto como teñamos a táboa coa aplicación dos 
descontos retributivos. 

 

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. 


