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O xoves 14 de febreiro, ás 10:00 h. en segunda convocatoria, no 

Edificio Fundición do Campus de Vigo, celebrouse reunión do 

Comité de Empresa de Pontevedra coa seguinte 

 

ORDE DO DÍA 

 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 

21/01/2013 e da extraordinaria do 04/02/2013, do 

Comité de Empresa de Pontevedra. 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 

4. Instrución Xerencial de reordenación de horarios. 

Análise da mesma. 

5. Funcionarización. 

6. Vacacións, permisos e licenzas. 

7. Roupa de traballo. 

8. Repercusións na Universidade dos orzamentos da Xunta 

de Galiza. 

9. Rolda libre de intervencións. 

 

 

 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 21/01/2013 e da extraordinaria do 

04/02/2013, do Comité de Empresa de Pontevedra. 

 

Apróbanse as actas 

 

 

2. Informe do Presidente. 

 

 

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

reducións e adaptacións de xornada. 

 Escritos remitido á xerencia sobre homologación e certificación remitida ao AGA pola 

Xerencia, sobre roupa de traballo, sobre proposta de reordenación horaria, sobre 

pedimento de día de antroido. 

 Petición da Xunta de PAS para ter unha reunión cos órganos de representación do PAS 

 Convocatoria xerencial para vacacións permisos e licencias 

 Proposta de xerencia de Convocatoria de roupa de traballo 

 

 

 

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 

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   

Francisco Pena Corbacho  e Rafael 

Domínguez Almansa en Federico 

Fdez. Fdez. 

 

A U S E N T E S         
 

 

 

*DS- Delegado Sindical 
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3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 

 

Non houbo ningunha comisión neste intervalo de tempo entre reunións do comité. 

Carlos Mollinedo comunica que xa está colgada a oferta do Intercambio de Semana Santa 

 

 

4. Instrución Xerencial de reordenación de horarios. Análise da mesma. 

 

A Xerencia publicou a Instrución Xerencial sen ter o acordo dos órganos de representación. Nós 

non estamos de acordo nin co contido da resolución nin co ámbito de negociación do mesmo. 

Acórdase facer asembleas de traballadores con este punto e someter ás mesmas a interposición 

dun recurso contra a instrución. As asembleas serán en Vigo o día 18 de febreiro ás 13 e ás 16 

horas e en Pontevedra o día 20 ás 14 horas. Buscarase o lugar e comunicarase á Xerencia e aos 

traballadores e traballadoras. 

A Xunta de Persoal pídenos unha reunión para falar do tema. Buscarse o momento para tela. 

Acórdase facer un escrito no que se lle pida á Xerencia unha compensación económica pola 

realización de sábados. 

 

 

5. Funcionarización. 

 

Acórdase pedirlle á Xerencia que en aplicación dos orzamentos faga xa unha proposta de 

funcionarización con relación de categorías por grupos e niveis, calendario e execución e que nos 

convoque xa. 

Angel Torreiro achega a proposta que UGT xa fixera pública o 09.03.2009, ratificándose nela. 

 

 

6. Vacacións, permisos e licenzas. 

 

Lembrase que xa se lle trasladou á Xerencia cal era o eido de negociación deste conxunto de 

dereitos do persoal. Falaremos unicamente do que está máis próximo, que é Semana Santa, 

lembrando que o resto é negociación de convenio colectivo. Carlos Mollinedo ten unha proposta 

para negociar este punto que e que nos reenvía a todos. 

No relativo aos días adicionais de vacacións por antigüidade hai indicios que nos permiten pensar 

que poden non estar derogados, xa que seguen a estar en vigor na Lei da Función Pública de 

Galiza. 

 

Ás 12:30 Marisa Magaz auséntase e delega o seu voto en Marcos Estévez. 
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7. Roupa de traballo. 

 

Tense falado cao Xerencia de que está sen achegar a roupa do exercicio 2011 e non se fixo a de 

2012. Achegou un borrador que diferenza as EPI´s da roupa de traballo e que cumpre co 

acordado no seu día coa Xerencia. Chamaranos para ratificar a convocatoria. 

 

 

8. Repercusións na Universidade dos orzamentos da Xunta de Galiza. 

 

Estando próxima a data de aprobación dos orzamentos da Xunta de Galicia que supoñen unha 

rebaixa de algo máis de 21 millóns de euros ao SUG, o Comité manifesta o rexeitamento a novos 

recortes no ensino universitario público e de calidade. Non sendo o plantexamento dunha xornada 

de folga o máis acaído, acórdase apoiar as mobilizacións que se convoquen. 

 

 

9. Rolda libre de intervencións. 

 

Carlos Mollinedo comenta que hai que preguntar se hai límites cos contratos eventuais. 

 

Federico Fdez. Di que hai que pedir o informe de absentismo do 4ºTrimestre de 2012. 

 

Angel Torreiro di que a última modificación da instrución sobre IT que limita os días anuais sen 

baixa ten que ser negociada pola Xerencia e non imposta. 

 

E non tendo máis que tratar remata a reunión ás 14:15 horas. 

Visto e prece do Presidente    O Secretario 

 

 

Carlos Mollinedo Lois     Federico A.Fdez.Fdez. 

 


