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O xoves 18 de maio, 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 

14/02/2013 do Comité de Empresa de Pontevedra. 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 

4. Escritos de persoal: peche de centros no verán. 

5. Apertura de centros en sábados. 

6. Rolda libre de intervencións. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 14/02/2013 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. 

 Escritos remitidos polo Comité á xerencia sobre Cancelación de datos de Fremap, Posta en 

marcha do proceso de funcionarización, Negociación de vacacións e permisos na mesa 

negociadora de convenio, Pedimento dunha compensación económica por sábados, Recurso á 

instrución de xornada, Resposta á Petición da Xunta de PAS para ter unha reunión cos 

órganos de representación do PAS, Pedindo unha cantidade para a compensación por sábado. 

 Escritos recibidos da Xerencia sobre Resposta á cancelación de datos de Fremap, Resposta 

pedindo que o Comité fixe a compensación por sábados, Resposta á apertura ó proceso de 

A S I S T E N T E S    
 

 

C.I.G. 

Carlos Mollinedo Lois (Presidente) 

Carlos Román Lago 

Federico Fernández Fernández 

(Secretario) 

Francisco Pena Corbacho 

Luciano Otero Caminha 

Rafael Dominguez Almansa 

 

CC.OO 

Manuel Marcos Garcia  

Margarita Turnes Negreira 

María Luisa Magaz Ledo 

 

U.G.T. 

Alfonso Calvo Santos 

Ángel Torreiro Varela 

 

D E L E G A N  V O T O   

Eduardo Calzado Díaz en Federico 

Fdez. Fdez. 

Marcos Estévez Orge en Marisa 

Magaz 

 

A U S E N T E S         
 

 

*DS- Delegado Sindical 
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funcionarización, Convocatorias para negociar Vacacións e permisos, Borrador curso de 

formación para animalario, Informes de absentismo e horas extras do 4º T de 2012, 

Nomeamento dun representante do PAS laboral para a Comisión de selección de persoal 

colaborador da CIUG. 

 Desestimación ao recurso sobre xornada. 

 

 

3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 

 

Rematou o Intercambio de Semana Santa e está en marcha a do verán. 

 

Reuniuse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral e comunicouse que houbo un cambio de empesa  

(Unipresalud) que leva o servizo de prevención alleo e que levará a vixianza da saúde. Este cambio 

supuso un aforro na licitación duns 75.000 euros respecto da anterior. Lémbrase que a Mutua e 

accidentes de traballo segue sendo Fremap. Houbo unha modificación no PPRL10 e agora as 

condicións laborais dos traballos de investigación serán por liñas de investigación. Tamén houbo 

unha adaptación da lexislación en Prevención de Riscos Laborais (PRRLL) incluíndo ás empresas 

externas que presten servizos para a Universidade. Cuestiónase á contratación dunha empresa allea 

para facer o Plan de PRRLL e a auditoría. Informouse dos Plans de Prevención e de Autoproteción. 

Haberá formación en prevención para os membros desta comisión e tratáronse os obxectivos do 

sistema de xestión de PRRLL.  

Faise unha proposta de Comisión que estude a viabilidade dun Protocolo de actuación en situacións 

de violencia na Uvigo que sería a mesma do CIRC máis un representante de AGPTU. Sométese a 

representatividade do PAS laboral nesta comisión a este Comité de empresa que o ratifica. 

 

Houbo reunión de Acción Social na que se deu a masa salarial de 2011, e na que se deu conta de que 

a Auditoría de Contas di que  a matrícula gratuíta na universidade debe considerarse retribución en 

especie. Subliñouse que logo da nova instrución para pedimento de anticipos non houbo moitas 

solicitudes. Así mesmo houbo outra reunión de traballo de Acción Social para tentar acordar unha 

nova composición da comisión e adaptala á representatividade dos colectivos laborais e funcionarios 

do PAS e do PDI 

 

Para mañá 19 de abril está convocada a comisión de Emprego e de seguimento, ao non poder asistir 

Manuel Marcos por problemas de traballo este comité nomea a Marisa Magaz no seu lugar para esta 

reunión, o que se comunicará á xerencia.  

 

Respecto a Formación coméntase que houbo un cambio lexislativo referente á formación específica 

para o persoal que teña que tratar con animais. Isto podería influír no curso previsto para o 

animalario. Parece ser que dende a Xunta fixeron consultas ao Ministerio para saber se o curso 

previsto contaría coa homologación e están pendentes da resposta. 
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4. Escritos de persoal: Peche de centros no verán. 

 

Persoal da Facultade de Ciencias Sociais pide a este comité o peche da Facultade pola tarde no mes 

de agosto. Este comité apoia este pedimento, pero considera que a quen ten que pedirllo é á 

Xerencia, directamente ou ben mediante o seu Administrador de Centros. 

 

 

5. Apertura de centros en sábados. 

 

Respecto das dúbidas xurdidas pola apertura de sábados salientamos que a Instrución xerencial de 

reordenación de horarios no apartado 5 di: 
a) As propostas serán feitas polos responsables dos servizos ou unidades atendendo 

ás necesidades da universidade. Estas propostas deberán ser validadas pola 

Xerencia, e referiranse, salvo no caso da formación, a acumulación de tarefas 

ou necesidades de carácter urxente e inaprazable. 

b) As propostas validadas deberán ser comunicadas aos traballadores cunha 

antelación mínima de cinco días hábiles, salvo causa sobrevida, sendo 
obrigatoria a realización das mesmas. 

 

6. Rolda libre de intervencións. 

 

Alfonso Calvo pregunta se hai algunha aclaración ou novidade respecto da interpretación dos días 

adicionais de vacacións por antigüidade.  

Entendemos que na Lei da función pública de Galicia están en vigor, xa que consideramos que o RD 

non deroga á Lei. Farase algunha indagación e pedirase á Xerencia os conceda en aplicación da Lei da 

función pública de Galicia. 

 

E non tendo máis que tratar remata a reunión ás 13 horas. 

Visto e prece do Presidente    O Secretario 

 

 

Carlos Mollinedo Lois     Federico A.Fdez.Fdez. 

 


