
 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

 
 
Reunidos no Edificio Fundición o día 25 de Setembro 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. Negociación do artigo 35 do II Convenio 

5. Convocatorias de procesos selectivos para contratación temporal. 

Elección de membros do Comité para as comisións de selección. 

6. O proceso de Funcionarización 

7. Temas pendentes con Xerencia: Paritaria, Comisión de Política de 

Emprego, informacións pendentes. Valoración, proposta e toma de 

acordos. 

8.  Rogos e Preguntas.   

 

A S I S T E N T E S  C.I.  
 

CC.OO 
Marcos Estévez 
Aser Fernández Rey 
Manuel Marcos 
 
C.I.G. 
 
Federico Fernández Fernández 
Carlos Mollinedo Lois 
Luciano Otero Caminha 
U.G.T. 

 
Ángel Torreiro Varela 
Cristina Vila Pumares 
José A. Zapirain *DS 
 
C.S.I.F. 
________________ 
_________ 
GIUV 

Antonio M. Rodríguez 
 
 

D E L E G A N  V O T O   

Marisa Magaz Ledo 
Mercedes Alonso 
Carmen Serra 
 
 

A U S E N T E S         
 

José Mª Pérez Landín 
 
*DS- Delegado Sindical 
 
 
 
 

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

Ante a ausencia da Presidenta, preside a reunión Cristina Vila  
Aprobase a acta tras realizar as modificacións suxeridas.  
Informa das delegacións de voto, de Mercedes Alonso en Marisa Magaz, de 
Carmen Serra en Marcos Estévez, e de Marisa Magaz en Marcos Estévez 

2. Informe da Presidenta 

O presidente da conta dos seguintes asuntos: 
 
* Dos cambios de quenda e localidade, traballos de distinta categoría e 
adaptacións de xornada 
* Das Comunicacións da vicerreitoria de Relacións Institucionais para o 
nomeamento de un membro do Comité 
* Das convocatorias para os programas de fomento da Xunta de Galicia 
* Dun comunicado da Xunta de persoal funcionario 
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* Dunha comunicación da Xerencia para participar con suxestións no Plan 
operativo de Xestión 

 

3.   Informe dos membros do Comité nas distintas 
comisións. 

 
Federico Fernández informa dunha reunión mantida polos membros do 
Comité Marcos Estévez, Cristina Vila, y el mesmo, con Manuel Meijide 
sobre unha resolución xerencial para a coordinación dos apoia campus. 
José A. Zapirain, di que a resolución incumpre o convenio, xa que se basea  
no art. 34 do convenio o cal non e certo, xa que o artigo 34 di:” Non se 
considerarán nin computarán como horas extras, nin para a xornada fixada neste 
convenio, os supostos de servizos especiais e extraordinarios, sen carácter fixo nin 
periódico, vinculados a actividades universitarias singulares ou atípicas que se 
ordenen por resolución xeral comprensiva dos seguintes elementos: obxecto ou 
actividade, lugar, días e horas, e compensación ou retribución específica por 
gratificación singular.” 
A xulgar polo contido da  resolución, non se trata de unha actividade 
singular nin fixa, continua no tempo e vinculada o seu propio traballo. 
Retribuíndo a hora de traballo de forma inferior ó que realmente lle 
corresponde. 
Marcos Estévez, propón, recorrer esta instrucción xerencial dado que non 
foi negociada, e modifica as condicións de traballo de esta persoa, no seu 
horario e retribucións, ademais de que esta labor de coordinación tería que 
ser ofertada mediante un concurso de méritos entre os conserxes  
Federico, lembra que esta labor de coordinación non só se fai en Vigo, e 
que esta resolución e susceptible de ser estendida a outros campus.  
Aser di que O Comité de empresa de Pontevedra nunha comunicación 
anterior ten solicitado á xerencia que se tratase este asunto, dado que os 
problemas dos compañeiros que teñen a condición de Apoia Campus son 
máis amplos que o labor de coordinación. 
Acórdase comunicar a xerencia que a citada resolución xerencial non 
cumpre o que establece o art. 34 e de producirse así se incumpre tanto o 
Convenio como o Estatuto dos traballadores, facer constar que existe o 
mesmo problema en PO, e que temos pedida unha reunión para falar de 
este asunto. 
Federico e Marcos informan que chegou o borrador da proposta de acción 
social que coincide co acordado na reunión da Comisión de acción social.  
 

4. Negociación do Artigo 35 do Convenio. 

Ángel Torreiro, informa que substituirá a J.A. Zapirain, namentres este 
permaneza de vacacións. 
O Comité da a súa conformidade con esta substitución. 
Manuel Marcos da conta das dúas reunións mantidas pola comisión de 
Valoración de Postos, , na reunión do día 16 de setembro, a Xerencia 
constatou que a valoración de postos e deficitaria en tanto en cuanto lle 
faltan datos como por exemplo, os datos que poden aportar os 
responsables dos servizos, ou os dos laborais en postos de funcionario, 
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polo que, ó seu entender teremos que apoiarnos no entorno Universitario 
inmediato, e marcou o día no que presentaría a súa proposta. 
Na reunión do día 24 de setembro presentou un cadro coas retribucións de 
Vigo, e estableceu unha equivalencia coa USC e UDC. 
Ademais expuxo dous escenarios posibles, ou con funcionarización ou sen 
funcionarización. 
José A. Zapirain, considera que a Universidade non aportou nada na 
reunión de onte, como único dato interesante, resalta o da proposta da 
funcionarización global de todo el PAS laboral. 
Antonio Manuel expón que a xerencia deu a entender que si optamos á 
funcionarización poderíamos saír más beneficiados economicamente. 
 

5. Convocatorias de procesos selectivos para contratación 
temporal. Elección de membros do Comité para as 
comisións de selección. 

Marcos Estevez explica que o luns chegou ó Comité unha proposta da 
Xerencia para contratar 4 persoas para o CACTI e 2 para Belas artes, no 
correo a Xerencia cita a tres persoas que coinciden cos membros do PAS L 
na comisión de emprego, ademais das convocatorias para o Plan de 
Fomento de emprego da Xunta de Galicia. 
Ángel Torreiro, expón que non se explica en base a que está convocado a 
unha reunión coa Xerencia se a Xerencia quere falar de estas 
convocatorias, ten que convocar a Comisión de emprego,  de todas formas 
acudiu, e estivo agardando a que a Xerente e os Presidentes dos Comités 
de Empresa remataran a reunión na xerencia que tiñan previamente. 
Cando expuxo na reunión o seu rexeitamento a esta convocatoria a 
vicexerenta lles comunicou que non quería reunir a comisión de política de 
emprego. 
Programas de promoción do emprego da Xunta, a CIG non participa na 
seleccións de este tipo de persoal , e UGT  está de acordo con non 
participar en procesos de selección de outro persoal. 
Aser Fernández, estima que estes programas de emprego son unha 
prolongación dos antigos Labora. O anterior comité intercentros participaba 
porque se chegara á conclusión que era peor non participar na selección de 
este persoal. 
CCOO di que e unha Sección Sindical de todo o persoal da Universidade de 
Vigo, independentemente do seu sistema de acceso, e mentres están 
traballando para esta institución, son traballadores ós que representamos, 
por iso os seus delegados, deciden participar nestes procesos selectivos. 

6. O proceso de funcionarización 

Pedido pola CIG, en rogos e preguntas da reunión anterior, pasados máis 
alá de 6 meses e despois de enviar un escrito, e enviar un escrito o propio 
comité do estudio de viabilidade de funcionarización. 
Pide que o Comité esixa o cumprimento da disposición transitoria 3ª 
Jose A. Zapirain, co que dixo a xerencia onte na reunión de valoración, 
queda clara a intención da Xerencia de optar pola funcionarización. 
Acordamos solicitar da Xerencia un estudio de viabilidade da 
Funcionarización de todo o PAS L da Universidade de Vigo. 
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7. Temas pendentes con xerencia: Paritaria, Comisión de 
Política de Emprego, informacións pendentes. 
Valoración, proposta e toma de acordos. 

Jose A. Zapirain , fai unha exposición de todos os temas pendentes que 
temos sen resposta por parte da xerencia e aqueles que por mandato do 
Convenio, ten que informar periodicamente.  
Ademais lembra que temos pendente un asunto importante respecto do 
Parque móbil, interpretado na Comisión paritaria e no que a Xerencia 
terxiversou o alí tratado e interpretado. 
Por todo isto, considera que o Comité debera pedir unha reunión inmediata 
coa Xerencia, ante este grave atraso nos asuntos e a falla de confianza que 
este Comité ten na Vicexerenta de Persoal. Antes de recorrer a outras 
instancias. 

8. Rogos e preguntas 

Federico, pregunta como e posible que despois de elaborar unha lista de 
agarda de grupo I de TSTIC, e ninguén substitúe a esta persoa como 
TETIC. 
A universidade lle compensa ós traballadores que asistiron ó acto de 
apertura de curso de un día por día e non lle conta como día festivo 
segundo a nosa interpretación este é un día festivo para toda a 
comunidade universitaria e non se respecta o que di o Convenio que lles 
corresponde un día e medio. 
Ángel Torreiro Pregunta sobre a aplicación da Sentencia de Técnico 
especialista de laboratorio de Bioloxía, de 23 de xullo, como se vai 
solucionar iso. 
Pregunta sobre o proceso do Concurso de traslados. 
Aser roga que e se pregunte polo curso solicitado polos compañeiros ATSX 
e os gastos da EGAP na Comisión de Formación.  

Acordos:  
 
- Comunicar a postura do comité ó respecto da comunicación da 

Xerencia sobre a coordinación dos apoio campus. 
- Esixir o cumprimento da transitoria 3ª 
- Esixir unha reunión coa xerente ante a perda de confianza na 

vicexerente. 
  

 
Asdo: Marcos Estévez Orge    Asdo: Marisa Magaz Ledo 

(Secretario)      (Presidenta)  
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