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Reunidos nos locais sindicais do Edificio Fundición o día 3 de Xullo      
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. Participación de Marisa Magaz Ledo no grupo de traballo de persoal 

do Plano estratéxico da Universidade de Vigo. 

5. Valoración de postos. 

6. Normativa de xestión de Listas de agarda.  

7. Contratación de traballadores en postos “ a extinguir” 

8. Constitución dun grupo de traballo para a elaboración de temarios. 

9. Convocatoria da Comisión Paritaria sobre a Unidade de Transporte e 

Distribución. 

10.  Rogos e Preguntas.   

 

 
 
 
 
 

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

Preside a reunión Cristina Vila ante a ausencia de Marisa Magaz. 
Como punto previo e ante a Ausencia de Marisa Magaz, se propón levar o 
punto 4 da orde do día ó final da reunión, antes de rogos e preguntas 
Apróbase a acta tras realizar as modificacións suxeridas.  
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2. Informe da Presidenta 

O presidente da conta dos seguintes asuntos: 
 
* Dos contratos, e dos cambios de quenda e localidade. 
* De una comunicación da CNT nomeando un delegado sindical. 
* Da aclaración do concurso de traslados, enviados pola Xerencia. 
* Recepción do informe de gastos dos cursos de formación, para a sinatura 
dos Sindicatos. 
* Recepción da memoria do curso académico 2006/2007 
* Da chegada de un escrito de un compañeiro do Parque móbil. 

 

3.   Informe dos membros do Comité nas distintas 
comisións 

 
Aser Fernández, informa que na comisión de formación están a cuestionar 
a docente do  curso de Inglés que vai  a ser impartido polo centro de 
linguas, e non por compañeiros da plantilla de PAS como ven sendo 
habitual ata o de agora. E sen acordo de ningún tipo da Comisión de 
Formación. 
 
Federico Fernández informa de que a xerencia lle fixo unha exposición dos 
gastos que segundo ela se derivan do gasto social, e informa que haberá 
70.000 € máis a repartir, entre o Plano de pensións e Acción Social. CCOO 
aporta un documento que enviou a Xerencia como gasto social. 
 
Se incorpora Carmen Serra á reunión. 

4. Participación de Marisa Magaz Ledo no grupo de traballo 
de persoal do Plano estratéxico da Universidade de Vigo. 

UGT pon en cuestión si a Presidenta do Comité de empresa pode ou non 
participar a titulo individual nun órgano colexiado creado pola xerencia 
para tratar asuntos de persoal. Entende UGT que non debe ser así, dado 
que a presidencia ostenta a representación do persoal, e a súa  
participación nunha comisión creada a partir de un plan estratéxico, que 
non ten recibido apoio da comunidade universitaria e rexeitable.  
Federico Fernández, di que de este asunto foi debatido en rogos e 
preguntas, dunha reunión do Comité anterior, e non se considera tratado, 
a pesar de que se responda nese momento. E a non inclusión na orde do 
día da seguinte reunión, tras a petición de outro sindicato, amosa unha 
actuación da presidencia non acorde ó Regulamento, e plantexalle á 
Presidenta que recapacite sobre a súa actuación e que presente a súa 
dimisión.  
Aser Fernández, di que como membros do Comité temos unhas obrigas e 
uns deberes, pero eso non nos obriga como persoa e como traballador, a 
postura unificada dos membros do PAS no claustro, que aducen os outros 
sindicatos de non participar nestas comisións non chegou a este comité.  
Tampouco se adoptou ningunha postura ó respecto de non participar nas 
comisións do plano estratéxico. 
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José Mª Pérez Landín, expón que a Presidenta como particular non atopa 
problema en que participe, pero como Presidenta non debería ter 
participado. 
Carlos Mollinedo, di que o feito de non ter incluído este punto na orde do 
día parece indicar que se quere ocultar algo, e iso fai perder a confianza do 
Comité na Presidencia, e recuperar a confianza do comité pode ser 
complicado. 
Marisa Magaz, di que participou nesta comisión a título persoal e non en 
representación do Comité. 
Que nas actas de estas reunións, aparece como ATSX, da Facultade de CC. 
Económicas, e da súa vida persoal non vai a dar conta a este Comité. 
Ademais, que ningún membro do Comité solicitou a inclusión de este punto 
na orde do día, como marca o regulamento do Comité, senón unha sección 
sindical, tal e como aparece asinado no escrito. 
UGT, considera que a Presidenta, sempre representa ó Comité e que o 
Comité participa nesa comisión e que o que debería ter feito e incluír este 
punto na orde do día. 
Marisa indica que nas actas aparece como membro da Comunidade 
Universitaria, e non como Presidenta do Comité de Pontevedra, e terá en 
conta que para outras ocasións que se quere participar nalgunha comisión 
de estas características informará ó Comité. 
 

5.  Valoración de postos. 

Informase do documento que presentou INDRA, sobre a valoración de 
postos, e o non ser un documento final, o Comité non se pronuncia ó 
respecto 
Pídese os compañeiros que conforman a comisión que continúen o seu 
traballo. 

6.  Normativa de xestión de Listas de agarda. 

CCOO fai unha proposta para tratar no Comité, e que se contrapón coa que 
Xerencia nos entregou no mes de maio. 
Acordase que os membros da Comisión de política de emprego se reúnan, 
que cheguen a un acordo coa Xunta de persoal e que se presente o 
documento na Comisión de Política de emprego. 

7. Contratación de traballadores en postos “a extinguir” 

Para substituír a unha persoa que está de baixa como auxiliar de servizos a 
extinguir, se contratou a outra persoa para substituíla como contrato de 
grupo V, sen embargo outro posto de traballo nas mesmas características, 
esta contratado como ATSX. 
As funcións a realizar dos AS son las mesmas que las de los ATSX, e tendo 
en conta que estes postos están a extinguir, e que a lista de agarda da que 
se contrata a substitución e a de grupo IV, acordamos solicitar que se 
fagan os contratos de substitución das categorías a extinguir de AS como 
ATSX.   
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8. Constitución dun grupo de traballo para a elaboración de 
temarios. 

UGT fai constar que segundo o artigo 36 do regulamento nas reunións coa 
Universidade asistirá o pleno do comité e en consonancia co artigo 20 e en 
consecuencia coa convocatoria o Comité de Pontevedra debería enviar a 5 
representantes, por outro lado a elaboración dos temarios debe 
corresponder á xerencia e remitilo ó comité, e que o comité de Ourense 
designe os seus representantes. 
CIG se suma á primeira proposta, posto que é o que di o regulamento. 
CCOO apoia que toda a representación dos traballadores participe no grupo 
de traballo. 
Acordamos aceptar a invitación, da Xerencia a participar na comisión co 
numero de membros que corresponde ó regulamento do comité e solicitar 
os temarios á Xerencia das convocatorias pendentes. 

9. Convocatoria da Comisión Paritaria sobre a Unidade de 
Transporte e Distribución 

Dáse constancia da convocatoria da paritaria exclusiva sobre o parque 
móbil.  
Ante as posibles interpretacións que poidan saír, o Comité establece as 
interpretacións que se derivan do Convenio. 

10.  Rogos e preguntas 

 
UGT verifica as reunións solicitadas á xerencia que están sen resposta. 
Federico Fernández comunica que o martes 24 presentou unha consulta 
vinculante en facenda ó respecto da paga compensatoria. 
 
 

Acordos:  
 
- Solicitar á Universidade e á CNT a información sobre o cumprimento 

por parte de este sindicato o recollido na Lei de liberdade sindical, 
art. 6, 7 y 10 

- Solicitar a reunión da Comisión de formación, co fin de tratar o 
asunto da docencia no curso de inglés, e do informe de gastos que 
nos foi remitido. 

- Solicitar reunión do Comité coa Xerencia, para tratar os orzamentos 
que corresponden o gasto social, Acción social e formación, 
incluíndo informe da masa salarial. 

- Acordase solicitar unha reunión coa Xunta de persoal para tratar  de 
acordar un documento conxunto de xestión de listas de agarda. 

- Solicitar que a cobertura de postos declarados “ a extinguir” na RPT, 
se cubran con contratos do grupo que por funcións reais os 
substitúen, e que son contratados a través da lista de agarda 
correspondente. 

- Contestar ós compañeiros que enviaron os escritos ó Comité 
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Asdo: Marcos Estévez Orge    Asdo: Marisa Magaz Ledo 

(Secretario)      (Presidenta)  
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