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O 20 de decembro de 2012 ás 09:30 h. en segunda 

convocatoria, no Edificio Fundición do Campus de Vigo, 

celebrase reunión do 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 20/11/2012 

do Comité de Empresa de Pontevedra. 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións.  

4. Escritos de persoal:  

 Sobre Instrución de IT  

 Sobre funcións aos administrativos na OFOE  

5. Modificacións das condicións de traballo en Calidade  

6. Negociación de Convenio e RPT  

7. Apertura da Biblioteca Central de Vigo o 14N  

8. Prestación de servizos TIC no Campus do Mar  

9. Proposta de pagamento aos docentes internos dos cursos 

de formación do PAS  

10. Circular de tramitación de partes de baixa e 

complemento do 100% en caso de IT  

11. Problemática de persoal na Facultade de Ciencias da 

Educación e do deporte  

12. Recurso de Suplicación interposto polo Comité de 

Empresa de Pontevedra  

13. Rolda libre de intervencións.  

 

1. Aprobación se procede da acta ordinaria de 20/11/2012 do Comité de Empresa de 

Pontevedra 

 

Apróbase a acta. 

 

 

2. Informe do Presidente.  

 

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

reducións e adaptacións de xornada. 

 Escrito remitido ao Presidente da Xunta de PAS Funcionario reiterando que se posicione 

sobre a funcionarización do PAS Laboral 

 Escrito remitido a Xerencia sobre a homologación do persoal do ATIC e pedindo os 

criterios para a execución do artigo 2 do RDL 20/2012 

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 

Margarita Turnes Negreira 

María Luisa Magaz Ledo 

Marcos Estévez Orge 

Manuel Marcos García 

 

 

U.G.T. 

Alfonso Calvo Santos 

Ángel Torreiro Varela 

 

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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 Escrito remitido a Xerencia pedindo aclaracións pola apertura da Biblioteca Central de 

Vigo o 14N 

 Escrito remitido a Xerencia pedindo aclaracións pola prestacións de servizos TIC ao 

Campus do Mar 

 Proposta de pagamento aos docentes internos dos cursos de formación de PAS 

 Escrito recibido da Xerencia sobre modificación sustancial de condicións de traballo en 

Calidade 

 Escrito recibido da Xerencia de proposta de circular sobre a tramitación de partes de 

baixa e instrución de aplicación do artigo 9.5 do RDL 20/2012 no caso de IT 

 Escrito recibido da Xerencia sobre a prestación de servizos TIC no Campus do Mar 

 Escrito recibido da Xerencia sobre a apertura da Biblioteca Central de Vigo o 14N 

 Escrito recibido da Xerencia sobre a negociación de Convenio e RPT 

 Instrución xerencial de vacacións e permisos no Nadal 

 Calendario Laboral 2013 

 

 

3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 

 

Acción social:  

 En xaneiro a Xerencia publicará a nova resolución sobre anticipos reintegrables, na que 

cantidade máxima a solicitar é de 3.008 €, e e que haberá un aumento do fondo ata 

120.000 € , e que na devolución do anticipo pode haber, se así o solicita o interesado, un 

período de carencia de 6 meses dentro dos 24 nos que se fai o reintegro.  

Emprego:  

 Convocatoria de dúas prazas no ECIMAT por riba da RPT de un Técnico Especialista de 

Cultivos Mariños, e un Técnico Superior de Cultivos Mariños 
 Teñen previsto convocar unhas prazas para o animalario que se prevé que estea en 

funcionamento a partires de novembro de 2013. 

  Producida unha baixa por IT do TESX de Ciencias Experimentais na que contrataron a 

un ATSX como apoio ao campus que estará en Ciencias, sen atender á lista de agarda de 

TESX nin as solicitudes de Cambio de Quenda (CQ) ou Localidade (CL). 

 

Seguimento de acordo de selección temporal:  

 Para favorecer a promoción do PAS a Xerencia está disposta a tramitar un curso 

específico para o Animalario.   

 Nas convocatorias de Cultivos mariños para a ECIMAT considérase que o temario é 

excesivo; ao tempo indícase que polo redactado na convocatoria estas prazas conlevan 

unha dispoñibilidade horaria.  

 Advírtese que por mor dalgunha sentenza xudicial hai modificacións no baremo de 

puntuación dos cursos na fase de méritos. Tendo en conta que iso incumpre co acordado, 

pedirase que sexa negociado e acordado cos órganos de representación. 
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4. Escritos de persoal: 

 

Sobre Instrución de IT 

Pídese ao comité que se reflexione a instrución de IT, xa que fai unha interpretación pouco 

beneficiosa para o persoal cando o mesmo RD llo permite; e tamén sobre a idoneidade da táboa 

de enfermidades de referencia para poder percibir o 100%, xa que están pensadas para idades 

infantís, e mesmo de neonatos, cousa que non se dará en ningún caso para os traballadores da 

Universidade. Polo tanto a instrución sobre IT debe ser informada os sindicatos para proceder a 

esa modificación. 

 

Sobre funcións aos administrativos na OFOE  

Comunícannos que ao persoal administrativo se lle deron unha encomendas que poden non ser 

propias dese servizo, referidas as prácticas curriculares dos alumnos de grao. Visto o 

regulamento de prácticas curriculares aprobado en consello de goberno, temos dúbidas. Lémbrase 

que a sentenza recoñece funcións para ese persoal. Estamos pendentes de ter unha reunión coa 

xerencia para tratar da execución da sentenza do persoal da OFOE e das condicións de traballo 

do persoal. Reiterarase o pedimento de ter reunión coa xerencia para debater a situación 

 

 

5. Modificacións das condicións de traballo en Calidade  

 

Tense recibido no Comité un escrito de xerencia informando de modificación das condicións 

de traballo dunha traballadora da área de Calidade, Tal e como recolle o artigo 12 do convenio 

colectivo. Acórdase pedir unha reunión coa xerencia para que este órgano sexa consultado e se 

negocie a modificación das condicións de traballo. 

 

 

6. Negociación de Convenio e RPT  

 

No Consello de Goberno do 12 de Novembro o representante sindical da CIG comunicou ao 

Reitor e ao Xerente a disposición e a necesidade de retomar as negociacións de Convenio e RPT e 

mesmo da Funcionarización. Para os efectos pediuse que nos orzamentos de 2013 se tivera en 

conta a funcionarización do persoal laboral. Respondeunos o Xerente que para entrar a negociar a 

Funcionarización, ten que negociar antes o convenio e a RPT. Alega que como a funcionarización 

será de carácter voluntario polo persoal, este ten que ter un convenio mentres haxa laborais, e 

mesmo di que para que a transición a funcionarios sexa máis factible necesita ter unha RPT que 

teña logo mellor encaixe no eido funcionarial 
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7. Apertura da Biblioteca Central de Vigo o 14N  

 

Logo de terlle presentado un escrito á xerencia por mor da apertura da Biblioteca Central o 

14N, a xerencia contestou que non fixo ningún acto de obstrución ou impedimento ao exercicio do 

dereito á folga. Estamos pendentes da reunión da CIG coa súa asesoría xurídica tanto neste tema 

como no das funcións do persoal de servizos xerais no control de sinaturas de asistencia ao 

traballo 

 

 

8. Prestación de servizos TIC no Campus do Mar  

 

Tense recibido queixa pola duplicidade de prestacións de servizos por unha empresa externa 

que ata o de agora prestaba o persoal do ATIC. Temos un claro exemplo cun correo electrónico 

comunicando un corte na rede e outro respostando que ese correo no foi enviado por ninguén do 

ATIC. 

Repasarase o prego de condicións desa contratación e estarase máis pendente de que non se 

faga un intrusismo laboral. 

 

 

9. Proposta de pagamento aos docentes internos dos cursos de formación do PAS  

 

A xerencia enviou unha proposta de pagamento para os docentes dos cursos de Formación do 

PAS na que fai diferenzas entre persoal docente alleo á universidade e PAS que asuma tarefas 

docentes nos cursos. Tamén fai diferenza en función de se é a primeira edición ou se é segunda 

ou sucesiva. Logo do debate e de expoñer diferentes posibilidades, este comité consensuou a 

seguinte proposta: 

 A retribución debe ser igual tanto para os docentes externos como para os da propia 

universidade, 85 € hora 

 A retribución non variará por mor da edición do curso. 

 As horas de docencia en formación que sexan impartidas na xornada de traballo do docente 

deben ser recuperadas. 

 O persoal que teña a obriga de dar formación na súa xornada de traballo non a cobrará por 

sen inherente ao seu posto de traballo. 

 

 

10. Circular de tramitación de partes de baixa e complemento do 100% en caso de IT  

 

Lembramos que a negociación desta instrución que regula a presentación dos partes de baixa 

para poder cobrar o 100% en caso de IT, é de carácter sindical. Sabemos das eivas que ten dita 

instrución, como pode ser o tratamento dos datos en cumprimento da lei de protección de datos, 

a falta de aclaración que acontece cando estamos ata tres días indispostos e non xera baixa, a 

incoherencia de ter un listado de enfermidades infantís para referenciar as enfermidades dun 
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adulto, a falta de concreción de saber a que persoal está dirixido esta instrución. Estase 

pendente de reformar ou negociar a instrución e de que se constitúa a comisión paritaria que 

acorde calquera cambio ou interpretación. Este comité reforza e apoia a negociación sindical. 

 

Auséntanse da reunión Marisa Magaz Ledo e Francisco Pena Corbacho 

 

11. Problemática de persoal na Facultade de Ciencias da Educación e do deporte  

 

Recibiuse queixa do Porteiro maior da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte pola 

carencia de persoal específico que atenda as necesidades relacionadas co apoio técnico e docente 

en materia deportiva precisas na facultade. Debatido o asunto, acórdase, por unanimidade, pedir 

a contratación de persoal ATID suficiente que cubra as necesidades da Facultade. 

 

 

12. Recurso de Suplicación interposto polo Comité de Empresa de Pontevedra  

 

Carlos Mollinedo pregunta a CCOO e a UGT polo Recurso de Suplicación no TSXG interposto 

polo anterior Comité de Empresa de Pontevedra xunto cos sindicatos mencionados, contra a 

adaptación dun posto de traballo a un traballador. Na que fai a seguinte intervención que pide que 

conste en acta e da que da copia ao secretario: 

 

 “…O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ven de DESESTIMAR o recurso presentado 
polo Comité de empresa de Pontevedra, CCOO e UGT , contra a adaptación do posto de traballo 
de Cándido Pérez Betanzos...”, polo que con respecto a demanda presentada polo comité contra a 
adaptación dun posto a un traballador por motivos de saúde, manifestamos o seguinte: 
consideramos un erro grave a posición adoptada polo comité neste asunto, tal como xa o 
fixeramos constar na acta do 22 de xaneiro de 2010, e así o viñamos recalcando en anteriores 
reunións a esta.  
 Daquela o asunto foi tratado inxustamente por este comité e as centrais sindicais citadas, 
xa que do que se trataba era de facer o maior dano posible, tanto a quen representaba á 
institución nese momento como ao traballador. Cando se di, inxustamente e baseándose no fallo 
xudicial, fallo que confirma o de instancia, polo que leva a concluír que a Resolución que se ditou 
era acorde coa norma. Tamén de igual modo parece inxusto, o xeito en que foi tratada a 
adaptación, proba diso é que aínda hoxe, na web de CCOO esta colgado un artigo que, á vista da 
sentenza comentada, podíase cualificar de inxurioso para a CIG, a persoa que ocupaba a Xerencia 
e o traballador. 
 Que non se publiquen as sentenzas cando os resultados son adversos é proba da falta de 
ética e da manipulación interesada da verdade  

 

CCOO di que pensou que iso rematara en primeira instancia, e que se lle dixera ao avogado 

que xa rematara. Non coñece a sentenza. Di que daquela o comité decidira interpor a demanda 
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por considerar que a Resolución xerencial perxudicaba aos traballadores, e que o comité actual 

ten outra opinión 

 

UGT di, que cree lembrar que o Comité decidira non seguir reclamando. Ao tempo protesta 

por non ter recibido información sobre este punto da orde do día previo á reunión, considerando 

que se ocultou información. 

 

 Carlos Mollinedo di que el non oculta documentación, e que a  pregunta esta dirixida os 

representantes dos sindicatos que interpuxeron dita demanda que verdadeiramente son os que 

teñen que responder e dar a información sobre a demanda e as súas consecuencias. 

 

 

13. Rolda libre de intervencións.  

 

Angel Torreiro recrimina que o presidente asinara tres contratos asociados a proxectos do 

Campus do Mar que non son de PAS 

Marcos Estévez reiterase na recriminación de Angel Torreiro e di que trasladará a queixa 

sobre o publicado na web de CCOO sobre o tema da adaptación do posto a un traballador. 

Luciano di que logo do anunciado hoxe sobre a supresión do 7% para os empregados públicos 

en Galiza, non deberiamos quedar parados. Temos que pensar en facer algo e que o persoal se 

conciencie de que isto vai con nós. 

 

E non tendo máis que tratar remata a reunión ás 12:30 horas. 

Visto e prece do Presidente    O Secretario 

 

Carlos Mollinedo Lois     Federico A. Fdez. Fdez. 


