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Reunidos nos locais sindicais do Edificio Fundición o día 20 de Xuño      
de 08,  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. Valoración de postos. Calendario de negociacións. 

Designación de membros para  a comisión negociadora. 
5. Proposta de convocatoria para contratación dun técnico 

superior de normalización lingüística. 
6. Proposta de convocatoria de un proceso de selección 

para ampliación de lista de agarda de TEB 
7. Situación actual dos ATSX  apoia campus. 
8. Servicio do parque móbil. 
9. Certificacións da renda 2007 emitidas pola Universidade. 
10.  Asuntos de Persoal remitidos ó Comité. 

·        Jose A. Ovelleiro Garrido e outros, en referencia a solicitude de cursos de 
formación. 

·        Luís Torres Vázquez e outros , en referencia solicitude de inicio de 
negociacións da disposición adicional 9ª 

·        Manuel Viceiro, en referencia a  postura do comité respecto á disposición 
adicional 9ª 

 11.   Rogos e Preguntas. 

 
 
 
J.A Zapirain, pide a palabra como cuestión previa, na acta do Comité de 
Pontevedra, do pasado 8 de maio, no punto de Rogos e Preguntas, tiñan 
pranteado a cuestión de por qué a Presidenta do Comité de Pontevedra 
participara no grupo de traballo de persoal creado a raíz do plano 
estratéxico. 
Solicitando incorporar esta cuestión como punto na orde do día de hoxe, tal 
e como establece o regulamento, e comprobando que no aparece e tras 
negarse a Presidencia do Comité, UGT, informa que promoverá a 
revogación da Presidencia do Comité, segundo establece o regulamento do 
mesmo. 
Marisa Magaz, di: 
1º Que non aparece este punto na orde do día de hoxe porque a 
convocatoria ten moitos puntos a tratar e xa é longa de máis. 
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2º Xa na reunión citada, no punto de rogos e preguntas explicou en 
calidade de que asistiu a esta reunión 
3º Entende que os seus asuntos persoais e particulares non son relevantes 
para tratar nas reunións do Comité de Empresa. 
  

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

Apróbase a acta tras realizar as modificacións suxeridas. Antes de comezar 
a Presidenta da conta da delegación de votos de Manuel Marcos e Carmen 
Serra que delegan o seu voto en Marcos Estévez 
 
 

2. Informe da Presidenta 

O presidente da conta dos seguintes asuntos: 
 
* Dos contratos, e dos cambios de quenda e localidade. 
* Da resolución do concurso de traslados, e Federico indica que no anexo I 
atopa varios fallos, que teremos que poñernos en contacto cao Xerencia 
para clarificar isto. 
* Carlos Mollinedo di que hai varias prazas entre elas TEB en Ourense e 
ATSX en Pontevedra que non están determinadas de forma correcta, dado 
que so aparece unha numeración e non as características específicas das 
prazas 

 

3.   Informe dos membros do Comité nas distintas 
comisións 

 
Cristina informa da súa participación na selección para as PAAU e a 
resolución de reclamacións de compañeiros de Ourense, estableceron un 
grupo con experiencia e outro sen experiencia de Vigo e Ourense. 
Marcos Informa da reunión mantida pola comisión que controla o Plano de 
pensións, do nomeamento de Cándido Pérez como representante da parte 
social para as reunións co xestor do fondo e da resolución das reclamación 
do ano pasado. 
Federico Informa de que fixo unha pregunta no claustro, sobre o 
incremento da aportación  para a acción social, tal e como establece o 
convenio colectivo, e se este incremento solo o aporta o PAS L, así mesmo, 
cuestiona para cando será  a nova convocatoria, dado que xa estamo sen 
xuño e s ese quere sacar antes do 31 de setembro como establece o 
Convenio estamos sen moito tempo. 
Aser Informa dende a comisión de Formación, se vai a poñer en marcha 
novo curso de inglés. 
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4. Valoración de postos. Calendario de negociacións. 
Designación de membros para  a comisión negociadora. 

Marisa Magaz, da conta da reunión da  Comisión de Avaliación, onde 
INDRA, presentou o traballo feito, despois das entrevistas e fixo unha 
fotografía real da situación actual. E a Xerencia se comprometeu a que 
entregaría esta documentación, tras revisala. 
El 14 de Xullo entregan o documento final e se formaliza a constitución da 
mesa negociadora. 
O documento de postos que inclúe cuestións persoais que emanan das 
entrevistas e acordamos que non deben saír ó público, respectando entre 
outras cousas a lei de protección de datos e a privacidade de estas 
persoas. 
Ratifícanse que os membros da comisión negociadora sexan os mesmos 
que ata o de agora participaron na comisión de seguimento. 
Acordamos comunicar ó Comité de Ourense esta decisión. 
Aser Fernández solicita ós membros da comisión que apremen á xerencia 
para iniciar á negociación canto antes e non chegar ó mes de setembro, tal 
e como parece a súa intención. 
 
Carmen Serra, ten que abandonar a reunión. 
Mecedes Alonso, ten que abandonar a reunión. 

5. Proposta de convocatoria para contratación dun técnico 
superior de normalización lingüística. 

O Comité acorda solicitar á Xerencia que remita a documentación 
correspondente a esta convocatoria, que xustifique esta contratación ós 
membros da Comisión de política de emprego e que convoque a citada 
Comisión para tratar a convocatoria de esta contratación. 
Así mesmo lembrarlle á Xerencia que debe estar incluída e primar en todas 
as convocatorias a promoción interna, como parte fundamental de todos os 
procesos de contratación. 

6.  Proposta de convocatoria de un proceso de selección 
para ampliación de lista de agarda de TEB.   

O comité acorda solicitar que se remita a documentación correspondente a 
esta convocatoria que xustifique esta ampliación ós membros da Comisión 
de política de emprego e que convoque a citada Comisión para tratar a 
convocatoria de esta contratación. 
Así mesmo lembrarlle á Xerencia que debe estar incluída e primar en todas 
as convocatorias a promoción interna, como parte fundamental de todos os 
procesos de contratación. 

7. Situación actual dos ATSX apoio ó campus. 

Exponse a situación irregular de estes traballadores en tanto están sen un 
responsable claro que defina a súa coordinación, dado que nalgún 
momento son os Administradores de Centro os quen os chaman e noutros 
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momentos e o Conserxe da Biblioteca Central, que por resolución xerencial 
ten atribuídas estas funcións. 
Acórdase solicitar unha reunión coa Xerencia para  tratar conxuntamente a 
situación actual dos apoio ó campus e de ser o caso, unha normativa que 
regule a situación dos apoio ó campus. 
Antonio M. Rodriguez abandona a reunión. 

8. Servizo do parque móbil. 

No servizo do Parque móbil, levamos varios meses de problemas 
constantes, o último e que debido á organización do parque móbil, o 
servizo de recollida de persoal da tarde esta a facelo unha empresa 
privada. 
Este comité constata:  
A existencia de unha lista de agarda para cubrir as necesidades do servizo, 
e non recorrer as empresas privadas. 
O Complemento de especial dedicación, a condición de que todos teñan 
que facer de todo. 
A cuestión da carga administrativa que pode aducir o Responsable do 
Servizo, para non conducir, non e de recibo dado que no é a súa labor 
fundamental. 
O complemento de responsabilidade cando foi convocado, o foi entre os 
técnicos de transporte e distribución, que primeiro son técnico de 
transporte e logo responsable do servizo, polo que ten que cumprir as súas 
funcións de conductor, de ser necesario. 
Este comité solicita a Xerencia un informe obxectivo da organización do 
parque móbil, e unha reunión urxente para resolver definitivamente esta 
cuestión. 
Carlos Mollinedo ten que abandonar a reunión. 

9. Certificacións da Renda 2007 emitidas pola 
Universidade. 

Tras unha consulta feita á delegación de facenda, se comunica que a paga 
compensatoria, recollida na disposición adicional 10ª do convenio, ten a 
consideración de ingresos irregulares, polo que a súa tributación e 
diferente. 
Este comité consultará con facenda para aclarar esta cuestións.  

10.  Asuntos de Persoal remitidos ó Comité. 

·        Jose A. Ovelleiro Garrido e outros, en referencia a solicitude de cursos de 
formación. 

Asumindo o espírito do escrito  os membros da Comisión de formación, 
redactarán unha petición para que se leve adiante este curso. 

·        Luís Torres Vázquez e outros , en referencia solicitude de inicio de 
negociacións da disposición adicional 9ª 

Nun escrito anterior de este comité con data 12 de maio se lle contestou a 
un escrito enviado ó TETIC, onde se establece que se abra de forma 
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inmediata a negociación da adicional 9ª e que se estea ó que establece ó 
convenio. Polo que a postura de este comité segue o mesmo criterio para 
os  técnicos de laboratorio. 
A sección sindical da CIG manifesta que, en cumprimento da D.A. 9ª,  a 
Universidade de Vigo ten que executar un plan de promoción interna na 
área do ATIC e na área dos laboratorios para que a totalidade das persoas 
de grupo III destas áreas poidan participar e promocionar ao grupo II. 
 
A CIG pide que a promoción sexa con concurso ao mesmo posto. Tamén 
pide  que se faga mediante un curso, con valoración, de transformación 
como xa ten acontecido previamente con outros colectivos. 

·        Manuel Viceiro, en referencia a  postura do comité respecto á disposición 
adicional 9ª 

Tal e como establece a disposición adicional 9ª temos que negociar e 
acordar coa Xerencia a promoción dos TETIC a prazas de grupo II. 
O Comité considera que o procedemento de promoción se levará adiante 
nas mellores condicións posibles para o todo persoal afectado por estas 
disposicións. 

11. Rogos e preguntas 

CIG roga que se entreguen as copias dos contratos como se viña facendo. 
UGT, solicita que se lle pida novamente á Xerencia o un informe de a que s 
elle está pagando dos pluses de perigosidade e a cada documento se lle 
incorpore un listado con todos os temas pendentes. 
 
 

Acordos:  
 
- Comunicación ó Comité de Ourense a decisión de ratificar os  

membros que compoñen a comisión de valoración como membros 
da Comisión negociadora. 

- Solicitar a reunión da Comisión de política de emprego, para as 
listas de agarda de TEBS, e as convocatorias de Normalización 
Lingüística, e TSVRI. 

- Solicitar unha reunión coa Xerencia co fin de tratar a problemática 
dos apoio ó Campus. 

- Solicitar unha reunión coa Xerencia co fin de tratar a problemática 
do parque móbil. 

- Solicitar á Xerencia que nos responda ós escritos previamente 
enviados por este comité. 

- Contestar ós compañeiros que enviaron os escritos ó Comité 
  
  

 
Asdo: Marcos Estévez Orge    Asdo: Marisa Magaz Ledo 

(Secretario)      (Presidenta)  
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