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O martes 28 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 

18/04/2013 do Comité de Empresa de Pontevedra. 

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do Comité en distintas 

Comisións. 

4. Recorte salarial en aplicación dos  artigos 37 e 38 

da Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade 

Autónoma Galega para o ano 2013.  

5. Instrución xerencial de reordenación de horarios na 

Uvigo. 

6. Rolda libre de intervencións. 

 

 

 

 
 Alfonso Calvo Santos e Ángel Torreiro Varela excusan a súa presencia por motivos laborais. 

 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 18/04/2013 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 Modificación da instrución de 

reordenación de horarios na Uvigo, Pedimento de días adicionais por antigüidade. 

 Escritos recibidos da Xerencia, Resposta ao pedimento de días adicionais por 

antigüidade, Acordo da comisión de seguimento de listas de agarda, Convocatoria e 

documentación para a aplicación dos artigos 37 e 38 da Lei de Orzamentos Xerais da 

Comunidade Autónoma Galega para o ano 2013. 

 

A S I S T E N T E S    
 

 

C.I.G. 

Carlos Mollinedo Lois (Presidente) 

Carlos Román Lago 

Eduardo Calzado Díaz 

Federico Fernández Fernández 

(Secretario) 

Francisco Pena Corbacho 

Rafael Dominguez Almansa 

 

CC.OO 

Manuel Marcos Garcia  

Margarita Turnes Negreira 

María Luisa Magaz Ledo 

 

U.G.T. 

Pablo Álvarez Rodríguez *DS 

 

D E L E G A N  V O T O   

Luciano Otero Caminha 

en Federico Fdez. Fdez. 

Marcos Estévez Orge en Marisa 

Magaz 

 

A U S E N T E S         
 

Alfonso Calvo Santos 

Ángel Torreiro Varela 

 

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

 

Federico informa de que está convocado polo vicexerente, para mañá día 29 de maio, 

para tratar a roupa de traballo 

Na comisión de política de emprego e seguimento de listas de agarda tratáronse os 

temas e convocatoria de Veterinario, as funcións do TE de animalario, o curso de 

animalario. Tamén se tratou das melloras dos contratos a tempo parcial, a partir de agora 

ofrecerase outro contrato cando este sexa de duración certa ou previsible superior a  un 

mes, sendo opción do traballador aceptalo sen que caiba ningunha penalización por 

rexeitalo. 

Na comisión de acción social trataron as solicitudes excluídas. Atopouse un problema 

coas dependencias, que non están equiparadas coas discapacidades. Hai unha proposta de 

composición  para esta comisión que se deberá ratificar polos órganos de representación: 3 

PDI-F, 3 PDI-L (2 de PO e 1 de OU), 3 PAS-F, 3 PAS-L (2 de PO e 1 de OU). Falarase co 

PAS-F para saber se aceptan esta proposta. 

 

 

4. Recorte salarial en aplicación dos  artigos 37 e 38 da Lei de Orzamentos Xerais da 

Comunidade Autónoma Galega para o ano 2013.  

 

Houbo reunión coa Xerencia, na que esta expuxo como sería esa aplicación do recorte, 

usando como base as retribucións anuais descontados os trienios e aplicando a porcentaxe 

que corresponda segundo unha táboa de tramos salariais. No caso do PAS laboral 

plantexanse 3 opcións de facer o recorte, nas 3 pagas extras, nas sete mensualidades ata 

fin de ano ou nas dez nóminas ata fin de ano. A fin de poder recoller o sentir do persoal o 

comité fixo unha enquisa na súa web e en función dela dará unha resposta na próxima 

reunión coa xerencia para saber en cantas nóminas se aplicará o dito recorte. 

 

 

5. Instrución xerencial de reordenación de horarios na Uvigo. 

 

Houbo unha resposta da xerencia á proposta do comité de modificación da resolución 

de horarios na que se recollera o pagamento ou compensación por sábados traballados. 

Nesta proposta recolle que ademais de compensar con un día por cada dous sábados, o 

traballador poida elixir entre cobrar 3 horas por cada sábado ou ben compensar con outro 

día máis por cada dous sábados. O comité respondeulle que lle parece ben que se faga unha 

modificación que mellore a aplicación da instrución. 

Recibiuse da xerencia resposta en contra do recurso presentado á instrución de 

horarios.  Seguerase a tratar o horario na negociación do convenio e nos órganos polos que 

pase. 
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6.  Rolda libre de intervencións. 

 

Marga Turnes pregunta pola reclamación de salarios feita polo PAS-F sobre os 

complementos dos niveis 14 ao 20. Pedirase que se aplique a homologación derivada do AGA. 

 

Carlos Román comunica que unha compañeira de I+D ten gañadas dúas sentencias por 

usurpación de funcións e que a xerencia daralle funcións de PAS laboral a un PAS 

Funcionario. Solicita que se execute a sentencia e que se delimiten as funcións. 

 

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

Visto e prace do Presidente    O Secretario 

 

 

Carlos Mollinedo Lois     Federico A. Fdez.Fdez. 

 


