Código seguro de Verificación : GEISER-9d52-48d7-ba51-40b0-90ef-3b17-22d6-383e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Xerencia

Edificio Exeria
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel: 986 8 13560
Fax: 986 8 12060
www.uvigo.es
xerencia@uvigo.es

INSTRUCIÓN DA XERENCIA 7/2019, DO 20 DE MAIO,
POLA QUE SE REGULA O DESENVOLVEMENTO DO
PECHE
DOS
CENTROS,
INSTALACIÓNS
E
DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE O 7 E O 19 DE
AGOSTO DE 2019.

A instrución da Xerencia 2/2019, do 25 de febreiro, sobre calendario laboral, vacacións e días
de libre disposición para o ano 2019 do Persoal de Administración e Servizos (PAS) da
Universidade de Vigo establece no punto 8.1 o: “peche de todos os centros, dependencias e instalacións
da Universidade de Vigo entre o 7 e o 19 de agosto de 2019, ambos inclusive, que terán a consideración de
vacacións anuais para todos os efectos.”
O segundo parágrafo da antedita alínea prevé: “De considerarse oportuno, a Xerencia de oficio ou a
pedimento motivado dos responsables, poderá regular a apertura excepcional, a alteración deste período ou
a continuidade dalgúns servizos e actividades.”
En virtude do exposto, esta Xerencia resolve ditar as seguintes.
INSTRUCIÓNS
1. Obxecto.
Esta instrución ten por finalidade regular o efectivo desenvolvemento do peche de
centros, instalacións e dependencias da Universidade de Vigo no período comprendido entre
o 7 e o 19 de agosto de 2019, ambos incluídos.
2. Peche de centros, instalacións e dependencias.
Todos os centros, instalacións e dependencias da Universidade de Vigo, incluíndo os
respectivos servizos, áreas e unidades de xestión, permanecerán pechados do 7 ao 19 de agosto
de 2019.
Non obstante, atendendo aos informes motivados emitidos polas persoas responsables
dos centros, instalacións e dependencias, estipúlanse como excepcións e permanecerán abertos
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do 7 ao 19 de agosto, na quenda de mañá, en horario de 9:00 a 14:00 horas os seguintes, que
para a atención mínima e imprescindible, contarán con estes efectivos:
2.1. CACTI.
−

1 técnico/a da Unidade de Análise Instrumental e Seguridade Alimentaria.

−

1 técnico/a da Unidade de Determinación Estrutural, Proteómica e Xenómica.

−

1 técnico/a da Unidade de Microscopía Electrónica.

−

1 técnico/a da Unidade de Nanotecnoloxía e Análise de Superficies.

−

1 persoa da Unidade de conserxería.

2.2. CINBIO – ANIMALARIO.
−

2 persoas do Animalario.

−

1 técnico/a do CINBIO.

2.3. ECIMAT.
−

2 técnicos na Unidade de Cultivos Mariños.

−

2 responsables da área de Calidade Ambiental e Histoloxía.

−

1 persoa na Unidade de Oceanografía

−

1 persoa da Unidade de conserxería.

2.4. UNIDADE DE SERVIZOS XERAIS DE APOIO.
−

1 TE de xardinería e zonas verdes.

As persoas que deberán atender estes servizos esenciais nas unidades especificadas,
determinaranse por acordo entre o persoal afectado. De non haber acordo, efectuarase
por sorteo, sendo rotatorio nos seguintes anos.
As persoas responsables de cada unidade comunicarán á Xerencia, con data límite do
19 de xullo de 2019, a relación nominal de persoal que atenderá os servizos esenciais
establecidos.

Páxina 2 de 4
ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
U03800009s19N0000080

CSV
GEISER-9d52-48d7-ba51-40b0-90ef-3b17-22d6-383e
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-9d52-48d7-ba51-40b0-90ef-3b17-22d6-383e

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
20/05/2019 14:18:25 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-9d52-48d7-ba51-40b0-90ef-3b17-22d6-383e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Xerencia

Edificio Exeria
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel: 986 8 13560
Fax: 986 8 12060
www.uvigo.es
xerencia@uvigo.es

3. Criterios aplicables.
3.1. De conformidade co punto 8.2 da instrución da xerencia 2/2019, para permitir unha

máis axeitada conciliación da vida familiar e laboral do PAS da Universidade de Vigo,
dada a consideración do período comprendido entre o 7 e o 19 de agosto de 2019
como vacacións anuais a todos os efectos, o persoal de administración e servizos terá
dereito aos seguintes días adicionais de libre disposición: 3 días para o PAS destinado
nos campus de Ourense e Pontevedra e 2 días para o PAS do campus de Vigo.
3.2. Lémbrase a todo o PAS que ten a obriga de solicitar a través do VAPEL os días de
vacacións, incluídos necesariamente os correspondentes ao período de peche.
Compételle ás persoas responsables de cada ámbito, campus, servizo, unidade ou área
comprobar o efectivo cumprimento deste deber.
3.3. O persoal que preste os servizos esenciais establecidos na alínea 2 non terá dereito
aos días adicionais estipulados na alínea 3.1.
3.4. Aquel persoal que en función ao tempo de servizos efectivamente prestados, ou da
duración previsible de contratos e nomeamentos, teña dereito a un período de
vacacións igual ou inferior a 7 días no campus de Vigo ou 8 días nos campus de
Ourense e Pontevedra, deberá gozalos no tramo de peche, sempre que manteñan a
súa vinculación coa Universidade ata o 19/08/2019 ou data posterior.
4. Acceso a centros, instalacións e dependencias no período de peche.
Cando resulte necesario e indispensable o acceso do persoal a centros, instalacións e
dependencias da Universidade de Vigo durante o período de peche, por mor das súas
actividades, contando coa pertinente autorización do responsable correspondente, o
persoal deberá axustarse ás seguintes obrigas.
4.1. Aquel persoal que conte con tarxeta de acceso debidamente autorizada, utilizará este
mecanismo tanto para a entrada como para a saída do centro, instalación ou
dependencia. Calquera incidencia deberá comunicarse ao Centro de Control do
servizo de vixilancia (teléfono: 618873387).
4.2. O persoal que non dispoña de tarxeta de acceso, chamará ao Centro de Control do

servizo de vixilancia (teléfono: 618873387) informando do centro, instalación ou
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dependencia ao que se precisa acceder. Ao edificio acudirá un vixiante do servizo
quen, logo da identificación e comprobación oportunas, habilitará a entrada. Así
mesmo deberá comunicarse a saída ao Centro de Control do servizo de vixilancia,
prohibíndose ulteriores accesos ás persoas que incumpran esta obriga.
Esta sistemática aplicarase de idéntico xeito cando o persoal precise acceder aos centros,
instalacións e dependencias da Universidade que, de conformidade coa previsión contida
no punto 9.1 da instrución 2/2019. pechen na quenda de tarde en períodos distinto ao de
peche definido na alínea 1 desta instrución.
5. Emerxencias.
De producirse calquera incidencia ou emerxencia, comunicarase de inmediato ao Centro
de Control do servizo de vixilancia, teléfono: 618873387.
A XERENTA,
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