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O martes 14 de outubro, ás 09:30 h. en segunda 

convocatoria, no Edificio Fundición do Campus de Vigo, 

celebrouse reunión da comisión permanente do o Comité 

de Empresa de Pontevedra coa seguinte 

 

ORDE DO DÍA 

 

1. Proposta xerencial de modificación puntual de 

RPT por cambio de adscrición de persoal laboral 

ata o momento baixo a dependencia funcional da 

Vicerreitoría de Transferencia de Coñecemento á 

actual organización do equipo de goberno. 

NOTA: 
Regulamento do comité de empresa: 
Artigo 19.- A Comisión Permanente estará composta 
pola Presidencia e Secretaría do C.E. e, en todo caso, 
un membro representante de cada sindicato ou 
agrupación electoral con representación no C.E. , 
observando, en conxunto a proporcionalidade do 
mesmo. 

 

1. Proposta xerencial de modificación puntual de RPT por cambio de adscrición de 

persoal laboral ata o momento baixo a dependencia funcional da Vicerreitoría de 

Transferencia de coñecemento á actual organización do equipo de goberno. 

 

Faise unha exposición do acaído na reunión coa xerencia o pasado venres 10/10/2014 na que 

se nos comunicou que a modificación puntual da RPT obedece a un cambio de dependencia 

dos T. S. de Orientación e Promoción do Emprego e o Empredemento, pasando de depender 

da Vicerreitoría de Transferencia e do Coñecemento que desapareceu, a depender da 

Xerencia - Vecerreitoría de estudantes - Unidade de Emprego e Empredemento.  

 

Dita modificación non afecta á quenda de traballo nin ós custos laborais. 

 

Ángel Torreiro di que a Xerencia  volta a actuar coma sempre. Neste tema non houbo 

diálogo previo nin negociación e o Comité so parece bendicir as actuacións da Xerencia. 

A S I S T E N T E S    
 

 

C.I.G. 

Carlos Mollinedo Lois (Presidente) 

Carlos Román Lago 

Federico Fernández Fernández 

(Secretario) 

Rafael Dominguez Almansa 

 

CC.OO 

Marcos Estévez Orge  

 

U.G.T. 

Ángel Torreiro Varela 
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Ademais coida que esta nova modificación puntual terá máis consecuencias  que o suposto 

mero cambio de adscrición do persoal afectado polo que manifesta que votará en contra. 

 

Carlos Román insiste en que se debe forzar á negociación pero isto non é un cambio de RPT 

senón unha corrección da adscrición. 

 

O sentir común de todos é a necesidade de facer unha nova RPT. 

 

Vótase a proposta xerencial e o resultado é 

 

5 votos a favor 

 

1 voto en contra 

 

Polo tanto acéptase a proposta xerencial de modificación puntual da RPT por cambio de 

adscrición. 

 

 

E non tendo máis que tratar remata a reunión ás 10 horas. 

Visto e prace do Presidente    O Secretario 

 

 

Carlos Mollinedo Lois     Federico A. Fdez.Fdez. 

 


