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O 08 de maio de 2014, ás 10:30 h. en segunda 
convocatoria, no Edificio Fundición do Campus de Vigo, 
celebrouse reunión do Comité de Empresa de Pontevedra 
coa asistencia das persoas que se relacionan á marxe e coa 
seguinte 
 
ORDE DO DÍA 
 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 
20/02/2014 do Comité de Empresa de Pontevedra 

2. Informe do Presidente. 
3. Informe dos membros do Comité en distintas 

Comisións. Proposta de xerencia de nova 
composición da comisión de Acción social. 

4. Execución da modificación puntual de RPT.  
5. Autorización de funcións de categoría superior. 
6. Apertura extraordinaria de Bibliotecas.  
7. Escritos de persoal: 

 Sobre funcións dos ATSX. 
 Pedimento de permuta dun TE laboratorio da 
Universidade de Coruña. 

8. Rolda libre de intervencións. 
Ángel Torreiro Varela, Eduardo Calzado, Marcos Estévez e Manuel Marcos excusan a súa 
presenza por motivos laborais. 

 

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria de 20/02/2014 do Comité de Empresa de 
Pontevedra. 

Apróbase a acta 
 
 

2. Informe do Presidente. 
 

 Contratos e resolucións de cambios de quenda, cambios de localidade, e ceses de 
cambios de quenda e localidade. 

 Remitiuse  a estatística trimestral de horas extras e absentismos  
 Escritos remitidos polo Comité á Xerencia  sobre a convocatoria de ERASMUS PAS 

2014, e outro sobre observacións á convocatoria de concurso de traslados  

A S I S T E N T E S    
 

 
C.I.G. 
Carlos Mollinedo Lois (Presidente) 
Carlos Román Lago 
Federico Fernández Fernández 
(Secretario) 
Luciano Otero Caminha 
Rafael Dominguez Almansa 
 
CC.OO 
María Luisa Magaz Ledo 
Margarita Turnes Negreira 
 
U.G.T. 
Alfonso Calvo Santos 
 

D E L E G A N  V O T O   

Francisco Pena Corbacho en 
Federico Fernández 
 
 

A U S E N T E S         
 

Eduardo Calzado Díaz 
Marcos Estévez Orge  
Manuel Marcos Garcia  
Ángel Torreiro Varela 
 
*DS- Delegado Sindical 
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 Escritos recibidos da xerencia. Sobre o dia de Entroido; sobre días adicionais por 
antigüidade; sobre funcións de categoría superior 

 Representei o comité na selección de Erasmus Pas 2014 o 11 do IV onde tendes a 
vosa disposición a acta da reunión, e acordase propoñer que se realice unha segunda 
convocatoria do programa xa que se ten dispoñibilidade de mais prazas, nova 
convocatoria o día 28 IV 

 Representei o comité na reunión celebrada no Siope para a selección de persoal 
colaborador do selectivo o día 28 IV 

 Constitución da comisión de  Concurso de traslados o día 14 de maio 
 Escritos de persoal: Sobre funcións dos ATSX. Pedimento de permuta dun TE 

laboratorio da Universidade de Coruña. 
 Como xa sabede todos o dia 25 do mes pasado foron as eleccións a representantes 

da Xunta de Persoal, creo que en nome de todos dámoslle os nosos parabéns a todos 
os membros integrantes desta. 

 
 

3. Informe dos membros do Comité en distintas Comisións. 
 

Acción social: Resolveuse a convocatoria na que o máis salientable foi o debate sobre 
as axudas extraordinarias que deben quedar máis claras na próxima convocatoria.  
Proposta de xerencia de composición de membros da comisión de acción social na que 
se reflicte que o PAS-L quede representado por 2 membros do Comité de empresa de 
Pontevedra e 1 do de Ourense : acordase ratificar esta proposta. 
 
Intercambio de Aloxamentos: Logo do sorteo, a letra para o período do verán e a “G”. 
Vaise producir o peche da residencia de estudantes de Ourense por mor dunha 
sentencia xudicial, e isto pode traer consecuencias xa que tiñamos previsto recibir alí 
a xente doutras universidades e haberá que buscar alternativas. 

 
 

4. Execución da modificación puntual de RPT. 
 

A modificación puntual da RPT foi aprobada polo Consello de Goberno e tamén polo 
Consello Social  trala autorización da Xunta de Galicia. 
Coméntase que hai problemas de adscrición no ATIC, polo que é necesario aclarar a 
estrutura do mesmo.  Cos cambios de contrato a interinidade volven a poñer períodos 
de proba, algúns diferentes aos establecidos en convenio. 
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5. Autorización de funcións de categoría superior. 
 
Recibida unha proposta da xerencia para funcións de categoría superior para a 
categoría TMTIC, por non existir lista de agarda, este comité acorda pedirlle á 
xerencia que se convoque e publique a convocatoria para xerar a lista de agarda, tal e 
como se recolle no Acordo sobre selección temporal, acceso interno e adscrición 
provisional do Pas da Universidade de Vigo. Ao tempo lembrar que con carácter xeral 
este é o mecanismo para calquera categoría na que se produza unha situación similar. 

 
 

6. Apertura extraordinaria de Bibliotecas 
 

Unha representación do alumnado tivo unha reunión co Comité querendo saber as 
consecuencias laborais das aperturas extraordinarias da biblioteca. Explicouse quen e 
como se fan as coberturas para atender a apertura. Ao tempo fíxoselle saber  da 
necesidade de que se faga un estudo real da ocupación e dos servizos que se prestan 
neses períodos de apertura extraordinaria. Acórdase pedirlle á xerencia que se 
realice dito estudo de ocupación e servizos que se prestan. 

 
 

7. Escritos de persoal: 
 

 Sobre funcións dos ATSX. 
Recibida unha consulta sobre se é competencia dos ATSX poñer augas e vasos en 
calquera acto dunha facultade (conferencias, seminarios, clases, …) este comité 
considera que esta tarefa non é función do persoal de xervizos xerais. As tarefas 
vinculadas coa restauración deben ser realizadas polas empresas concesionarias de 
cada escola ou facultade. 
 

 Pedimento de permuta dun TE laboratorio da Universidade de Coruña. 
Recibiuse unha solicitude de información dun traballador da Universidade da Coruña 
para un traslado ou unha permuta con persoal da nosa universidade. Non pode 
participar no noso concurso de traslados xa que non asinado ningún convenio para este 
asunto. Para unha permuta tería que atopar un correspondente aquí que teña un posto 
igual da mesma categoría e con condicións de funcións,xornada e de salario iguais. Para 
un traslado polo acordo de mobilidade coas universidades do SUG tería que ser entre 
funcionarios. 
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8.  Rolda libre de intervencións. 
 

Alfonso Calvo pide que se recupere a xornada reducida ou outra máis conciliadora. Ao 
tempo comunica problemas na xestión co correo nun apartado do CITEXVI (hai xente 
en laboratorios) pola recepción do mesmo por uns vixiantes. 
 
Margarita Turnes lembra que os documentos sobre o estado dos laboratorios non 
deben ser feitos polos TE de Laboratorios senón que deberían pasar por unha 
coordinación do servizo de Prevención. 
 
Carlos Mollinedo lembra que logo da toma de posesión do Reitor débese retomar a 
negociación da RPT e da Funcionarización. 
 
 
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. 

 


