
 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

 
 
Reunidos no Edificio Fundición o día 30  de  abril   de 2009,   ás 9:30 

horas, coa seguinte A S I S T E N T E S  C.I.  
 

 
CC.OO 
Marcos Estévez Orge 
Aser Ángel Fernández Rey 
Marisa Magaz Ledo 
Carmen Serra 
 
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 Manuel Rodríguez 
 

D E L E G A N  V O T O   

Manuel Marcos García en 
Marcos Estévez. 

A U S E N T E S         
 

 
Jose María Pérez Landín 
Mercedes Alonso Alonso 
 
 
 
 
*DS- Delegado Sindical 
 

 

ORDE DO DÍA 

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

2. Informe do Presidente. 

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

4. Xestión de listas de agarda. Contratación. 

5. Escritos do persoal. 

a. Información de Gabriel Rodríguez Maldonado. 

b. Escrito de Miguel Ángel García Eirín sobre incumprimento do 

punto 5.8. do acordo sobre selección temporal, acceso interno 

e adscrición provisional do PAS da Uvigo publicado no DOG 

de 7 de abril de 2009. 

c. Solicitude do plus de responsabilidade de Hilda Iglesias Galán  

6. Rogos e Preguntas.   

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

 Aprobada a acta ordinaria de 31 de marzo de 2009 coas correccións pertinentes. 

2. Informe do Presidente.  

-  Contratos 
 

- Acta reunión Xerencia - Comité Empresa PO. Modificación RPT. 26-03-2009. 
 

- Convocatoria Comisión Paritaria  30-03- 2009. 
 

- Acta reunión Comisión Paritaria  2-04- 2009  
 

- Proposta modificación RPT laborais - necesidades de persoal 2009. Memoria xustificativa. 
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- Publicación en DOG. Resolución de 31 de marzo de 2009 pola que se publica o acordo sobre 
selección temporal, acceso interno e adscrición provisional do PAS da Universidade de Vigo. 

 
- Publicación en DOG. Resolución do 31 de marzo de 2009 pola que se publica o acordo sobre 
criterios de incorporación e cesamento do PAS da UVIGO derivados dos procesos de provisión e 
selección. 

 
- Convocatoria grupo temarios oposicións para 17-04-2009. 

 
- Resolución rectoral de 25 de marzo de 2009 pola que se autoriza a realización de funcións de 
categoría superior a  Margarita Rodríguez Holguín. 

 
- Resolución reitoral do 6 de abril de 2009 pola que se autoriza a realización de funcións de 
categoría superior a  Xesús Ignacio Estévez Sío. 
 
- Escritos  de José Andrés Zapiraín Fernández á Xerencia. 

- Aclaracións sobre CORREOS. Segundo CCOO de Correos non están o tanto da situación polo 

que esperamos contestación en breve.  

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

As 10:15 incorpórase á reunión Luciano Otero. 
 
Intercambio de vacacións. 
Mollinedo informa de que o listado definitivo de intercambio de vacacións podería estar 
rematado o 11 de maio.  
 
 Reunión sobre temarios.  
Federico di que adiouse a que estaba convocada para o día 8 de maio. 
Acción Social.  
Xa  se fixo efectivo o pago. 
Comisión Paritaria.   
 Marcos Estevez informa da aprobación da modificación de RPT. 
Comisión de Formación.  
Aser informa da reunión mantida entre os representantes do PAS Laboral e Funcionario nesta 
comisión para solicitar conxuntamente a convocatoria da mesma. 
Reunións de Mediación.  
Marcos Estevez informa de que houbo polo momento 4 reunións na Inspección de Traballo e o 
proceso continúa. O mediador se reuniu con nós por separado, lle entregamos unha 
contraoferta acordada por toda a representación sindical, tal e como nos pedira na reunión 
anterior, baixando tódolos niveis en todos os grupos, así quedarían: 
 
 Grupo I   =  A 24 
 Grupo II  =  B 22 
 Grupo III =  C 20 
 Grupo IV =  D18 
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Onde queda patente o esforzo negociador da parte social, e ninguén dos nosos 
compañeiros-as perde cartos tal e como sucede coa oferta da Xerencia, así mesmo volvamos a 
falar da oferta dos 345 euros da Xerencia, e tras dúas horas de reunión na que volvemos a 
expoñer o escenario no que nos movemos o mediador chegou ás seguintes conclusións: 

1. Que os métodos utilizados para a homologación retributiva foron rexeitados por 
ámbalas dúas partes e están superados. 

2. Que os prazos para que se cumprira o artigo 35 están superados. 
3. Que un incremento retributivo, sexa cal sexa a súa orixe é sempre positivo para os 

traballadores que representamos. 
4. É necesario e urxente rematar xa con esta negociación do art. 35. Pola súa banda 

Casas de Ron nos transmitiu os problemas que el entendía que tiña a Xerencia: 
a. Unha dificultade económica. 
b. A posibilidade de introducir unha distorsión co colectivo do PAS Funcionario. 
c. A intromisión que a mediación podía facer na xestión da Universidade. 

 
O mediador transmitiunos o inmovilismo da Xerencia, que non se move un ápice da súa 
proposta: 
  Grupo I     = A22 
  Grupo II    = B20 
  Grupo III   = C18 
  Grupo IV   = D16 
Que nin sequera ten en conta os 345 euros, e que considera que o mediador está a 
enganar á parte empresarial.  

 
Aser lembra a importancia da publicación das actas deste proceso. 
Zapiraín manifesta que os compañeiros-as queren información básica das reunións mantidas. 
Das catro reunións as dúas primeiras foron de trámite e situación de escenario mentres as dúas 
seguintes foron de mediación. Na terceira delas a xerencia puxo a súa proposta última de 
homologación incluíndo  desta vez a todos os colectivos. Esta modificación se lle fixo notar ao 
mediador e xerencia insistiu en que se trataba so dunha proposta. Tanto o mediador como a 
parte social coñecemos agora  a cuantificación desa proposta. Pola parte social púxose enriba 
da mesa a proposta consensuada.  
A próxima reunión será o día 5 de maio co aviso do mediador de que de non chegar a acordo 
manterase a reunión ata que se acheguen as posturas e finalicemos a cuestión.. 
 

4. Xestión de listas de agarda. Contratación. 
 

Marcos Estévez informa de que hai unha petición de Xerencia solicitando a representación 
na comisión de seguimento do acordo de incorporación e cesamento. Lembrase a este Comité como 
nas actas da Comisión de Política de Emprego manifestouse que serían os mesmos que constituían 
estas. Este Comité acorda que sexa así. 
  Por outra banda está o problema da cobertura de baixas e xestión das listas. En xeral 
espéranse 15 días e logo pídese a cobertura da baixa, salvo que dende o primeiro momento se teña 
constancia de que a baixa vai exceder deses 15 días pois neste caso xa se tira da lista de agarda. 
No caso do parque móbil, xa nalgunha ocasión esto non se fixo así e non so non se cubriu por lista 
de agarda senón que se fixo uso da contratación dunha empresa privada. Acábanos fai pouco de 
aprobar prazas baixo a argumentación da xerencia de que había unha urxente necesidade para o 
parque móbil e agora, de novo, temos novas de que se contrata unha empresa privada.  Hai unha 
baixa  neste momento que se sabe vai ser de longa duración, polo que este Comité   
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ACORDA escribirlle á Xerencia para que a baixa, da que se sabe que vai a ser de longa 
duración, debe ser cuberta de xeito inmediato segundo o sistema de lista de agarda 
ACORDA solicitar unha reunión coa Xerencia sobre o parque móbil para falar do problema de 
xestión de correos, o conflicto interno e a cobertura da placa. 

 
 
4. Escritos do persoal.  
 

Sendo as 11:10 abandona  a reunión Antonio Manuel Rodríguez. 

a. Información de Gabriel Rodríguez Maldonado.  

Leído o escrito  e ante un posible agravamento da situación este comité reitérase na 
necesidade de solicitar unha reunión coa Xerencia insistindo no pedimento do informe de 
horas extras. De non informarse se terá en conta a posibilidade de acudir á inspección de 
traballo.  

b. Escrito de Miguel Ángel García Eirín sobre incumprimento do punto 5.8. do acordo sobre 
selección temporal, acceso interno e adscrición provisional do PAS da UVIGO publicado no 
DOG de 7 de abril de 2009. 

Este Comité entende que Xerencia debe aplicar o acordo e neste senso se dará 
contestación o traballador. 

c. Solicitude do plus de responsabilidade de Hilda Iglesias Galán. 

Carmen Serra, por CCOO, sinala como existen nesta universidade outros centros onde se 
da este mesmo caso ou similar. Hai una perversión do uso da “responsabilidade”. A nivel 
xeral as responsabilidades representan “coordinación de área”.  No CACTI hai unha persoa 
que exerce de directora de I+D e ademáis se lle retribúe a coordinación como 
responsabilidade. No plan director de I+D aparecen responsables de área pero non se 
executan. Agora que está próxima a negociación da RPT esta situación e outras 
semellantes deben discutirse e valorarse. 

Zapiraín manifesta que debíase encaixar a realidade co plan director e ademais agora hai 
que encaixar as novas figuras no CACTI. 

Carmen Serra di que está recolllido en papel e de facto pero non hai remuneración. 

Federico di que hai que discutir este asunto no momento da RPT. No claustro falouse de 
necesidades de reestructuración de investigación,... 

O Comité acorda dar contestación á traballadora  e procurar coñecer aínda mellor a 
realidade e estructuras do CACTI. Enténdese a solicitude como lexítima e estudiarase a 
posible incardinación na estructura da RPT e a estructura de I+D. 

6. Rogos e Preguntas.   
 

Zapiraín pregunta si este Comité ten coñecemento de alguén que teña solicitado excedencia 
voluntaria e se temos copia dela. 
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Aser solicita os presentes  que as actas das diferentes reunións e comisións se sigan enviando 
á secretaría para o seu arquivo e publicidade de ser precisa. Tamén pregunta por si houbera algunha 
novidade en relación a Renta de 2007. O que se lle contesta que non hai novidade e se sigue a 
espera. 

 
Sendo as 11:46 remata a reunión. 
 
Acordos:  
 
 ACORDASE  contestación á xerencia sobre a petición de membros na comisión de seguimento 
do acordo de incorporación e cesamento, que nas actas da Comisión de Política de Emprego 
díxose que serían os mesmos que constitúen esta. 
 
ACORDASE escribirlle á Xerencia para que a baixa do parque móbil, da que se sabe que vai a 
ser de longa duración, debe ser cuberta de xeito inmediato segundo o sistema de lista de 
agarda. 
 
ACORDASE solicitar unha reunión coa Xerencia sobre o parque móbil para falar do problema 
de xestión de correos, o conflicto interno e a cobertura da praza. 
 
ACORDASE respostar a Gabriel Rodriguez Maldonado. 
 
ACORDASE respostar a Miguel Angel García Eirín. 
 
ACORDASE escribir á Xerencia esixíndolle a aplicación do acordo.ACORDASE respostar a 
Hilda Iglesias Gala. A solicitude da traballadora é lexítima e estudiarase a posibilidade de  
incardinación na estructura da RPT así como  a estructura da Oficina de I+D 

 
 
 

 
Asdo:             Asdo:  
(Secretario)      (Presidente)  
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