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GIUV 

C.S.I.F.  

Reunidos no Edificio Fundición o día 06   de novembro  de 08,  ás  
10:00 horas, coa seguinte: 
 

1. ORDE DO DÍA  

 1.  Lectura e aprobación, se procede, das actas anteriores. 

 2. Informe do Presidente 

 3.  Informe dos membros do Comité nas distintas comisións 

 4.  Negociación do artigo 35  

 5.  Escritos enviados ó Comité 

  ·   Concepción García Lozano 

  ·   Alejandro Pereira Domínguez 

  ·   Lois Ortiz Torres 

- Jacinto González Dacosta 

 .  Luis Pita e outros sobre ó complemento de dispoñobilidade dos ATID. 

 ·  Resposta da Xerencia ó listado de asuntos pendentes de negociación. 

6.        Ampliación da lista de agarda de ATID.  

7.        Rogos e preguntas 

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

Aprobanse as actas anteriores coas correccións pertinentes. 

2. Informe do Presidente 

O  presidente da conta dos seguintes asuntos: 

- Comunicación renuncia cargo de presidenta do Comité de Pontevedra 
- Contratos e Adscricións provisionais 
- Resolución reitoral de 29 de outubro/08 resolvendo o concurso de traslados do 

PAS Laboral 
- Resolución reitoral do 13 de outubro/08 autorizando a convocatoria de axudas 

do fondo social 2008. 
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- Fundación Universidade de Vigo. Invitación a participación nunha comisión de 
selección 

- Comunicación de Antonio Manuel Rodríguez (GIUV) de non participación na 
contratación de persoal desempregado.  

- Voto particular de Aser Fernández Rey na selección de persoal “Programas 
cooperación” da Xunta. 

- Plan Operativo de xestión 2008-2012. Borrador 15/09/08 
- Normas de xestión de listas de agarda e adscricións provisorias. 
- Convocatoria Comisión Negociadora Art. 35 II Convenio. 
- Resposta  da xerenta ao Comité de Empresa do PAS Laboral de Pontevedra 

sobre diversos temas 
 
3.   Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Marcos Estévez informa da súa asistencia a 3 procesos de selección dos 
programas da Xunta de fomento de emprego. Dado que os curriculos foron enviados 
por correo electrónico antes da constitucións das comisións presentou voto particular e 
continuou no proceso. 

Informa tamén que polo mesmo motivo Mercedes Alonso nos programas da Xunta 
de fomento de emprego nos que ela participou fixo tamén voto particular e continuou 
no proceso. 

Aser Fernández tamén presentou voto particular nos tres programas os que 
estaba convocado abandonando o proceso pois xa avisara en reiteradas ocasións do 
seu desacordo.  

Marcos Estevez informa da modificación do Regulamento do Plan de Pensións da 
Universidade dado que cambiou a normativa que os regula e para facilitar a súa 
xestión, polo que, a partires de agora, por exemplo, non haberá aportación mínima. O 
30 de xuño de cada ano a Universidade fará o ingreso ós participes que teñan estado 
activos no ano anterior. 

 
  Ángel Torreiro informa do acontecido na comisión de política de emprego. Onde se 
acordou unha nova normativa de xestión de listas de agarda, entre a Universidade, a 
xunta de persoal e os comités de empresa. A propia Comisión de política de emprego 
se constitúe como comisión de seguimento de este acordo. 
Así mesmo se acordou que o prazo de vixencia será de un ano, para comprobar a súa 
incidencia no relativo á promoción interna. A partires de agora toda convocatoria 
rexerase por esta normativa. 
 

A xerencia quedou en enviar un arquivo coas prazas por enriba  da RPT. Sobre os 
procesos selectivos impugnados, dixo non saber nada. 

Sobre as demandas de consolidación de emprego comunicou que hai catro procesos 
en marcha, dous referidos á OSIX e outros dous nos Servizos Informáticos. Unha das 
sentenzas está recorrida e non é firme. A Xerencia manifesta que van a recorrer “todo” 
o máximo posible.  

Sobre a sentenza da praza de Técnico de Bioloxía  manifesta que xa non é 
recorrible nin apelable co que están a espera da comunicación de firmeza do xulgado. 

 
A execución do concurso de traslados do PAS Laboral están traballando nun 

documento que nos trasladarán. 
 

A xubilación da telefonista deixa un contratado e a valoración por parte da xerencia 
de considerar a praza a extinguir ou non, de amortizala ou non. Causa sorpresa que 
para tomar esta decisión se lle pida un informe ao TESX da reitoría e o responsable dos 
Servizos informáticos 
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Mantense nas convocatorias  de  Cacti e Belas Artes agora xestionadas de 

acordo coas novas normas de listas de agarda. A parte social indicoulle que de seguir 
así os Comités de Empresa manterían as impugnacións que fosen precisas. 

[Sendo as 10:34 incorpórase á reunión Carmen Serra ] 
Antonio M.Rodríguez di que se teñen que tomar medidas sobre a actuación e 

actitude da vicexerenta de persoal pois como representantes non debemos consentirlle 
impor o seu criterio único como xeito de abordar os temas. O PAS Laboral ten uns 
procesos e unha regulación que a vicexerencia debe de seguir e eses procesos levan a 
buscar acordos pero non admitir sempre o que ela manifesta. 

Federico Fernández está de acordo co dito con Antonio M. Rodríguez. 
Marcos Estévez discrepa pois aínda que costa traballo o entendemento, 

temos enriba da mesa cousas que se sacaron adiante como o concurso de traslados, o 
acordo da Xunta, os acordos paritaria... 

Jose María Landín é da opinión de que a vicexerenta trae un xeito de traballo 
doutro organismo distinto ao que pertencemos nos. Manifesta ademais que a 
vicexerenta non ten coñecemento de onde está e as súas capacidades non están de 
acordo co cargo que ostenta pois parece descoñecer a lexislación laboral e a sindical. 

Federico opina que na vicexerenta semella non controlar a normativa laboral 
o que a leva a discutir cousas do Convenio que non teñen discusión posible. 

Dado que con anterioridade o Comité de Empresa de Pontevedra manifestara 
a perdida de confianza na vicexerenta ACORDASE  solicitar unha reunión coa Xerencia 
para falar da actitude da vicexerenta cos temas do PAS Laboral.  
 

Federico Fernández informa de que tivo lugar unha reunión do grupo de 
traballo dos temarios de oposicións que sigue traballando neles. 
 

[Sendo as 11:23 deixa  a reunión Luciano Otero delegando o seu voto en 
Federico] 

[Sendo as 12:30 incorpórase á reunión  o delegado sindical de UGT] 
 

 
4. Negociación do artigo 35. 
 

Infórmase da chegada hoxe mesmo dun correo da xerencia convocando á 
comisión deste artigo para o luns 10 de novembro as 12:30. 

Marcos Estevez da conta da reunión preparatoria dos membros  da comisión 
deste artigo mantida  o venres 31 de outubro na que se consensuou unha proposta 
única tanto para a proposta de homoxeneización como a de funcionarización. 

Informa da reunión conxunta dos comités de empresa do venres  na que se 
chega a dúas conclusións: 

 
-   1º que a oferta económica ten que ser a mesma haxa ou non 
funcionarización. 
− 2º que a proposta de mínimos que íamos a defender eran os niveis 26, 

24, 22, 20  
−  

Ángel Torreiro  informa de que deixa de estar nesta comisión para que volva 
José A. Zapiraín ó que estivo substituíndo.  
J. María Landín sinala que na dita reunión estivo ausente UGT. 
 
GIUV manifesta que como a xerencia non está de acordo con esta única 
proposta, chegouse á conclusión de aparcar a comisión do art. 35 e a abrir 
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outra comisión, que serían os mesmos compoñentes, para o estudo da 
funcionarización.  
 
CCOO propón tratar de redirixir os traballos do art. 35 cara o proceso de 
funcionarización. Acordouse tamén que tiña que ter un límite temporal e ver 
ata ónde nos levaba. Chegado o momento se non hai acordo, retomar o art. 
35. 
 
UGT. Di que o se nos transmite é que se vai a presentar á xerencia unha 
contraproposta económica, tirando ó alza, co convencemento de que será 
rexeitada  e poñerse a falar de outras cousas. 
UGT non encontra sentido a este plantexamento. Parece máis coherente 
levar una proposta defendible e que se poda levar adiante. Si temos a 
capacidade negociadora de que a primeira proposta, ou un pouco mellor si 
podemos, sexa a homologación retributiva, nos daríamos cun canto nos 
dentes, entendémola como moi boa proposta. 
 
Marcos Estévez. Expón que lle damos un tramo de tempo limitado á nova 
mesa, e se non hai avance (prazo marcado pola xerencia 31-12) o 
plantexamento da exploración da adicional sería non chegar nin sequera ó 
31-12, si o 15-12 non temos cuestións serias enriba da mesa para seguir 
traballando, cancelamos a vía da adicional, convocamos de novo ó art.35 e, 
manifestado que non hai posibilidades de acordo, chamar ó AGA. Este é o 
escenario que se falou na  comisión. 
 
Federico Fernández, resume o acordado pola comisión: Mínimos por grupo, 
Inclusión do persoal dos servizos informáticos, Non contemplación de 
complementos persoais na proposta e Calendario. 
Aser Fernández lembra que no caso de entrar a negociar debese pedir a 
Xerencia unha maior intensidade nas reunións. 
 
ACORDASE: Ratificar o plantexamento da comisión co panorama expresado. 
 
 

5. Escritos enviados ó comité. 
 

- Concepción García Lozano queixándose da publicidade do Servizo de Normalización. 
Ángel Torreiro manifesta que apoia o uso e fomento do galego e da súa normalización pero 
rexeita a campaña pensando a demais que deberían pedirse  explicación públicas ao 
Servizo de Normalización así como a retirada da campaña. 
J. A. Zapirain propón que o Comité de Pontevedra asuma o último parágrafo do escrito da 
compañeira. Hai  unanimidade de todo o Comité. 

 
ACORDASE, a elaboración dun escrito por parte de  Ángel Torreiro , Federico Fernández e 

Antonio Rodriguez sobre este asunto. 
 
- Alejandro Pereira Domínguez sobre a aplicación da adicional 9ª do II Convenio. 

ACORDASE contestarlle segundo escrito anterior. 
 
-  Lois Ortiz Torres sobre a aplicación da adicional 9ª do II Convenio. 
  ACORDASE contestarlle segundo escrito anterior. 
 
- Jacinto González Dacosta sobre a aplicación da adicional 9ª do II Convenio. 
   ACORDASE contestarlle segundo escrito anterior. 
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- Luis Pita e outros sobre o complemento de dispoñibilidade dos ATID. 
Este complemento foi asignado sendo Xerente Augusto Viso pero non ten sido revisado e 

agora utilizase no servizo aplicado a calquera situación. 
A dispoñibilidade horaria estaba regulada no anterior convenio pero non no actual. O que se 

fai hoxe é unha xornada irregular o marxe do convenio. 
 
ACORDASE contestarlle os compañeiros segundo o II Convenio e  fixar unha data de reunión 

con eles. 
 
- Resposta da Xerencia ó listado de asuntos pendentes de negociación. 
 A algún dos escritos referenciados xa se lle deu solución como é o caso das listas 

temporais pero noutras non se axusta a verdade, como no caso do IPC, ou ofrece unha 
resposta parcial.  

ACORDASE facer un novo listado e solicitará unha reunión coa xerencia para tratar dos 
asuntos que nel se enumeren. 

 
 

 
6 Ampliación da lista de agarda de ATID 

O comité  manifesta que debe facerse tal e como se ten acordado. 
 
7. Rogos e preguntas. 
 

Marcos Estévez di que é momento de solicitar o incremento da Xunta e a productividade para 
este ano. 

Federico Fernández  en relación co tema do posto de telefonista o comité debería falar coa 
xerencia revisando si debe ir a comisión paritaria a pertinencia de ATSX da reitoría de facer o 
informe que se xe solicita.Tamén dí que se debe levar á Comisión Paritaria o tema do día festivo de 
apertura de curso.Informa de que en Pontevedra estanse dando problemas nos pavillóns por falta 
de persoal e solicita que este asunto se poña no orde do día da seguinte reunión do comité. 

Marcos  di que hai que solicitar a reunión da Comisión Paritaria e rematar as actas pendentes 
de firma.Solicitar a convocatoria da Comisión de Seguridade e a Comisión de  Formación. 

Marcos Estévez pide que o acordo para aplicación do persoal laboral das melloras introducidas 
polo EBE sexan tratadas na Comisión Paritaria 
 
Remata a reunión a 1:30. 
 
 
Acordos:  
 
ACORDO: Solicitar á Xerencia para falar da actitude da vicexencia. 
ACORDO: Elaboración dun escrito sobre a  publicidade  do Servizo de Normalización. 
ACORDO: Convocatoria dunha reunión con Luís Pita e outros ATID para falar do complemento de 

dispoñibilidade e situación actual do servizo. 
ACORDO: Solicitar unha reunión coa xerencia sobre asuntos pendentes.  
ACORDO: Solicitar á Xerencia  da productividade de 2008 
ACORDO: Solicitar á Xerencia a convocatoria da Comisión Paritaria. 
ACORDO: Solicitar á  Xerencia a convocatoria  da Comisión de Formación. 
ACORDO: Solicitar á  Xerencia a convocatoria  da Comisión de Seguridade e Saúde 
 
 
 
 
Asdo: Aser Ángel Fernández Rey        Asdo: Marcos Estévez Orge 
(Secretario)      (Presidente)  
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