
 
Comité de Empresa Pontevedra 
do PAS Laboral da Universidade de Vigo 

Comité de Empresa de Pontevedra. Acta de 21 de xaneiro de 2013 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O 21 de xaneiro ás 10:00 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 

20/12/2012 do Comité de Empresa de Pontevedra. 
2. Informe do Presidente. 
3. Informe dos membros do Comité en distintas 

Comisións. 
4. Escritos de persoal: 

• Sobre modificación do resumo da reunión Comité-
ATIC 

• Sobre mellora de contratos cando hai un de Tempo 
parcial e sobre xestión de listas de agarda 

• Sobre estado das negociacións da funcionarización 
• Pedindo persoal para Ciencias da educación e do 

deporte 
5. Pedimento de día de antroido 
6. Roupa de traballo 
7. Servizo de prevención alleo. Xestión de datos 

persoais. 
8. Proposta xerencial de reordenación de horario do 

PAS 
9. Rolda libre de intervencións. 
 

 
1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 20/12/2012 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 á xerencia protestando pola contratación dun ATSX para cubrir 
indirectamente a IT dun TESX sen respetar as listas de agarda e os acordos de 
contratación laboral. 

• Escrito remitido á xerencia pedindo negociar calquera modificación sobre os baremos 
de puntuación de cursos para o apartado de méritos en procesos selectivos. 

• Escrito remitido á Xerencia pedindo reunión para tratar da OFOE 

• Escrito remitido a Xerencia pedindo contratación de ATID para Facultade de Ciencias 
da educación e do deporte. 

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 
 

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 á xerencia pedindo a negociación sobre modificación sustancial de 
condicións de traballo en Calidade. 

•  Escrito remitido á xerencia facendo Proposta de pagamento aos docentes dos cursos 
de formación de PAS 

• Escrito recibido do Presidente da Xunta de PAS Funcionario sobre a funcionarización 
do PAS Laboral 

• Instrución xerencial de Anticipos reintegrables 

• Escrito recibido da Xerencia respostando á petición de negociación sobre modificación 
substancial de condicións de traballo en Calidade 

• Escrito recibido da xerencia comunicando a contratación dun ATID no campus de 
Pontevedra. 

• Escrito recibido da xerencia con proposta de reordenación horaria para o PAS da 
Universidade. 

• Escrito recibido da xerencia sobre a valoración no apartado de formación en procesos 
selectivos. 

• Escrito recibido de persoal do ATIC solicitando modificación do resumo da reunión 
mantida entre Comité de Empresa e persoal do ATIC o día 09.11.2012. 

• Escrito dunha traballadora reclamando pola xestión de listas de agarda. 

• Escrito dunha traballadora pedindo información do estado do proceso de 
funcionarización 

• Escrito recibido do Porteiro maior da Facultade de ciencias da educación e do deporte 
de Pontevedra pedindo persoal para a Facultade 

 
3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 

 
Carlos Mollinedo participou no programa Stella e na relación de admitidos había unha 
persoa que non era PAS, e que estaba contratada con cargo a proxectos. Foi excluída 
finalmente 
 
 
4. Escritos de persoal: 
 

� Sobre modificación do resumo da reunión Comité-ATIC 
Os compañeiros do ATIC que participaron na reunión co Comité o 09.11.2012 
consideran que non se reflectiu con exactitude o que demandaban e por iso 
solicitan que se modifique parte do resumo feito polo secretario do comité e que 
logo se incluíu na acta do comité extraordinario de 20.11.2012. Non existe 
ningunha reprobación á petición por parte do secretario, que obviamente non 
recolleu a súa demanda tal cal foi exposta e tampouco por parte dos membros do 
comité que estiveron ese día na reunión. Polo tanto o resumo modifícase coa 
seguinte incorporación ao texto 
“O persoal do ATIC pide que, sobre unha táboa completa de categorías de persoal laboral que 

recolla todos os diferentes  descontos realizados e non só unha parte de eles, a xerencia da 
Universidade de Vigo nos aclare o criterio seguido para excluír ou non uns ou outros 

complementos na aplicación do artigo 2.5 do RDL 20/2012, garantindo por tanto unha 
aplicación da lei equitativa e transparente.” 
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� Sobre mellora de contratos cando hai un de Tempo parcial e sobre xestión de 
listas de agarda 
Xa se ten tratado o tema e se lle ten manifestado verbalmente á xerencia da 
necesidade de regular e mellorar as contratacións. Elaborarase unha proposta 
acorde coa lexislación para entregarlle á xerencia para que se aprobe no seo da 
Comisión de Política de Emprego 

 
� Sobre estado das negociacións da funcionarización 

Para a Xerencia non cabe a negociación da Funcionarización sen ter negociado 
previamente o Convenio Colectivo e a RPT. Se ben para os sindicatos e o Comité 
non existe ligazón nin consecuencia para poder entrar a negociar a 
funcionarización, pedíuselle á Xerencia retomar as negociacións do Convenio e da 
RPT e que así non houbera traba que impedira negociala. Este pedimento fíxose 
tamén tanto en Consello de Goberno como en Claustro ao Reitor. A tal efecto 
incluso se lle solicitou ao Reitor que na elaboración dos orzamentos de 2013 se 
contemplara, nas súa liñas de execución, a Funcionarización do PAS laboral. 
Estamos pendentes de que a Xerencia dea paso a desenvolver as negociacións. 
No seguinte Comité tratarase como punto da orde do día e levaranse propostas. 

 
� Pedindo persoal para Ciencias da educación e do deporte 

Valorarase a demanda feita polo compañeiro Porteiro Maior desa Facultade para 
incluír na negociación da RPT. 

 
 

5. Pedimento de día de antroido 
 

Como en anos anteriores, pediráselle á Xerencia a concesión dun día co gallo do 
antroido. 
 
 
6. Roupa de traballo 

 
O persoal está pendente de recibir a roupa de traballo do ano 2011 e no 2012 non se fixo 
a convocatoria correspondente. Acórdase pedir sen máis demora a roupa pendente e que 
se publique a convocatoria de 2013. 

 
 

7. Servizo de prevención alleo. Xestión de datos persoais. 
 

Tense comunicado recentemente que mudou a empresa que prestaba o servizo de 
Prevención alleo na especialidade de medicina. Agora xa non é Fremap. Ante a pouca 
información recibida e a incerteza sobre a xestión dos datos persoais que ten Fremap do 
cadro de persoal da Universidade, solicitamos o estrito cumprimento da lei de protección 
de datos. Por iso se pide que a propia Universidade solicite de oficio a cancelación do 
ficheiro de datos que Fremap teña do colectivo de traballadores e traballadoras que 
fixeran con eles a vixilancia da saúde nos periódicos recoñecementos médicos. 
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8. Proposta xerencial de reordenación de horario do PAS 

 
Recibida da Xerencia unha convocatoria de reunión para tratar a reordenación do horario 
do PAS e dándonos unha data límite para facer propostas ao mesmo, este comité logo de 
analizar e debater a proposta xerencial acorda por unanimidade refrendar a que xa se lle 
fixo alá polo mes de setembro de 2012. 

 
 

9. Rolda libre de intervencións. 
 
� Angel Torreiro da conta do tipo de contratos de substitución que lle fan. Di que fai 

unha proxección mensual ou bimensual da súa liberación e que en base a iso fan a 
súa substitución. 
 

� Marcos Estévez comenta casos de despilfarro nalgunha facultade e que cando a 
Xerencia argumente problemas económicos se lle lembre onde e como se gastan os 
cartos. 

 
 

 
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. 

 


