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Reunidos nos locais sindicais do Edificio Fundición o día 8 de maio 
de 2008,  ás 10:30 horas, coa seguinte: 

 
ORDE DO DÍA
 

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 

2.      Informe da Presidenta. 

3.      Informe dos membros do Comité nas distintas comisións 

4. Contratos de Asistencia Técnica e proxectos financiados. 
Consolidación 

5.      Asuntos de Persoal remitidos ó Comité. 

• Jose A. Rodiño, en referencia ó incrmento lineal dos acordos 
Xunta sindicatos para os anos 2006 e 2007 

• Elisa Gándara, en referencia a unha incidencia no servicio do 
Parque móvil 

• Convocatoria de un proceso selectivo para a contratación 
temporal de un Técnico superior 

6.      Rogos e Preguntas. 

 

 

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 

Feitas as correccións apróbase a acta. 

2. Informe da Presidenta 

A presidenta da conta dos seguintes asuntos: 
 
* Da proposta da Xerencia de Instrucción de Vacacións 
* Da substitución de Federico Fernández por Carlos Mollinedo para a 
Comisión Paritaria 
* Das alegacións feitas por CIG á ampliación das listas de agarda de TSTIC 
* Dos Cambios de funcións  de categorías, quendas 
* Dos Contratos asinados. 
* Das Delegacións de voto, de D. Mercedes Alonso en Marisa Magaz, e D. 
Carrmen  Serra en Manuel Marcos.  
* Da solicitude do servizo de Prevención para seleccionar a unha persoa na 
convocatoria de fomento de emprego 
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3.  Informe dos membros do Comité nas distintas comisións 

Comisión de Valoración 
Infórmase que o xoves 29 de maio a empresa comprometeuse a ter un 
borrador. A parte social amosou o seu desacordo co calendario, e a non 
valoración do PAS L en posto de Funcionario. 
Acórdase solicitar a convocatoria inmediata da comisión de valoración, para 
resolver a valoración dos PAS en postos de funcionario, como paso previo a 
acudir ó AGA para que resolva. 
 
Cristina Vila asistiu ó procedemento de selección para as PAAU 
J. A. Zapirain asistiu á selección para o servizo de prevención de unha 
persoa pola convocatoria de fomento do emprego. 
Aser Fernández informa que ó día seguinte, venres van a ter unha reunión 
coa comisión de Formación. 
Ábrese un pequeno debate sobre a diferencia entre accións formativas e 
cursos, referido a se a formación debe recibirse en xornada de traballo ó 
igual que o PAS F. 
Trataremos de conseguir abrir o abano para que participe o maior número 
de persoas posibles na formación. 

4. Contratos de Asistencia Técnica e proxectos financiados. 
Consolidación 

Establecemos un debate sobre a grave situación que se nos ven enriba coa 
contratación temporal de persoal que leva traballando moitos anos na 
Universidade con contratos temporais, que moitas veces encobren as 
necesidades reais de persoal da RPT. 
Amais ponse de manifesto que temos constancia de que noutras 
administracións, e na Universidade de Vigo, en un caso puntual,  este 
persoal tras demandar a súa situación laboral se converte en indefinida, 
ata a súa cobertura polo procedemento normal de contratación. 
Acordamos solicitar, o cumprimento do convenio, no que respecta ós 
límites da contratación de persoal temporal. 
O informe anual de este tipo de contratación, as memorias e os proxectos 
que xustifican estas contratacións. 
E acordamos solicitar a convocatoria urxente da Comisión de política de 
emprego. 

5. Asuntos de Persoal remitidos ó Comité  

Acórdase solicitar a aplicación do acordo Administración – Sindicatos, no 
que se refire ós anos 2006 e 2007, como xa se tiña pedido no 2006. 
Acórdase pedir a intervención da Xerencia para que poña fin ós problemas 
do parque móbil, no que respecta á mobilidade do persoal. 
Acórdase rexeitar a proposta de convocatoria de un técnico superior para a 
Vicerreitoría de Relacións Institucionais, nos termos nos que está 
redactada. 
 
 
 
 

                                                                                     2



 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

6.      Rogos e Preguntas. 

 
J. A. Zapirain pregunta por qué a Presidenta do Comité participa nunha 
comisión de persoal referida ó Plan Estratéxico da Universidade, manifesta 
que a Presidenta do Comité quéirase ou non representa á Comité e a súa 
presenza nun órgano colexiado creado pola xerencia e no que se van a 
tratar temas de persoal e improcedente, máxime se se ten en conta que a 
representación do PAS no claustro se abstivo ou votou en contra do plano 
estratéxico presentado e que, ademais, os órganos de representación do 
PAS non foron invitados a participar. Dada a importancia do tema solicita 
que se inclúa na orde do día de outro pleno do comité. 
Marisa Magaz responde que o a título persoal, e amosa a súa sorpresa de 
que ningún representante sindical, acorda a estas reunións tendo en conta 
o calado das mesmas. 
Federico lembra que na anterior reunión do comité chegouse ó acordo de 
respostar os traballadores sobre a postura do comité respecto da 
disposición adicional 9ª do II Convenio. 
 

 
 
Acordos:  
 

• Solicitar a aplicación do articulado do II convenio no que 
respecta ó persoal contratado temporal. 

• Solicitar o cumprimento do acordo Administración – 
Sindicatos, no referido ós incrementos retributivos para os 
anos 2006 e 2007 

• Rexeitar a proposta de convocatoria de contratación de un 
Técnico Superior para a Vicerreitoría de Relacións 
Institucionais nos termos nos que está redactada. 

• Solicitar a solución dos constantes problemas organizativos 
do parque móbil. 

 
 
Asdo: Marcos Estévez    Asdo: Marisa Magaz Ledo 

(Secretario)      (Presidenta) 
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