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A U S E N T E S         
 

 
 
 
 
*DS- Delegado Sindical 
 
 

Reunidos no Edificio Fundición o día 16 de xuño de 2009,  ás 
9:30  horas, coa seguinte: 

 

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. 

- Comisión de Formación. Solicitude de formación para TEI. 

- Reunión coa Xerencia sobre roupa de traballo. 08-06-2009. 
 
-   Acción Social. Reunión interna do Comité de Pontevedra. 

2. Escritos do persoal. 

- Solicitude ao Reitor de Hilda Iglesias Galán de notificación 

oficial da Resolución Reitoral dunha comisión de servizos 

dun funcionario en I+D. 

- Solicitude de José Andrés Zapirain Fernández   de emisión de 

informe sobre as retribucións que lle corresponden a un 

funcionario do Grupo E, nivel 14, que non fora Porteiro Maior. 

- Solicitude dos oficiais de laboratorio Raimundo Reboiro Castillo 

e Manuel Borrazás Rodríguez de recoñecemento de 

categoría e integración no G. III. 

- Escrito de Fernando Muiños sobre Taller de Electrónica 

(C.A.C.T.I.). 

5.  Resolución da mediación do AGA. 

6.  Rogos e Preguntas.   
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ORDE DO DÍA 

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

Aprobada a acta ordinaria de 22 de maio de 2009 coas correccións pertinentes.  

2.  Informe do Presidente. 

- Contratos. Realización de traballos categoría superior. Cambio de quendas. 
 
- Reunión dos membros do Comité de Pontevedra sobre renuncias. 
 
- Instrución para envíos da Uvigo (Campus de Vigo) a través de POSTAL EXPRES. 
 
- Mediación AGA. (Punto 5 da orde do día) 
 
- Incorporacións á lista de agarda. 

 

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

-  Comisión de Formación. Solicitude de formación para TEI. 

Aser informa de que pese a petición conxunta (laborais/funcionarios) de convocatoria 
desta Comisión non foron convocados. As queixas sobre cursos seguen producíndose e  
trasladouse á Comisión de Formación e á Vicexerenta de Novas Tecnoloxías unha petición 
de formación para os TEI. 

-   Reunión coa Xerencia sobre roupa de traballo. 08-06-2009. 

Federico informa de que tratouse de diferenciar entre roupa de traballo e EPI.            
Revisáronse as solicitudes e parece que Xerencia quere negociar  segundo o permite o 
Convenio. Os nosos representantes manifestaron a necesidade de resolver o tema deste ano 
e dos seguintes.   Asistiron á reunión  as técnicas de prevención aportando a súa visión e 
informaron do traballo feito xa nalguns postos. Fálase da elaboración de protocolos de roupa 
e EPI para vindeiros anos e da intención de descentralizar a compra e entrega da roupa entre 
os campus de Pontevedra e Ourense.  Sendo de uso obrigado os EPI a partida do gasto será 
única para PAS e PDI. 

Respecto a roupa dos compañeiros-as contratados  o longo do ano, Xerencia manifesta 
que podese pedir en calquera momento, polo que este Comite informará aos seus 
representados-as de xeito apropiado.   En todo caso, entendemos que o resultado do traballo 
debe pasar pola Comisión Paritaria e posto que xurden pareceres diversos neste Comité 
sobre a realización deste posible protocolo de actuación considérase que o asunto pode ser  
tratado en maior profundidade  en próximas reunións. 

Comité de Empresa de Pontevedra. Acta de 16-06-09 2



 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

 

-   Acción Social.  Tivo lugar unha reunión de varios membros deste Comité de 
Pontevedra ( Marcos, Federico e Cristina) co gallo de elaborar un documento conxunto coas 
posibles aportacións e propostas a facer na próxima reunión de Acción Social. Farase 
partícipe deste documento á Xunta de Persoal. Salientar as seguintes cuestións: 

 
1- Lembrar a comprobación da casiña de referencia na declaración da renda, 

poida que na nova declaración non sexa a 452. 
 
2- Propoñemos un incremento de 500 euros por tramo, tendo en conta os 

incrementos retributivos, derivados do II Convenio para o 2008, a 
consolidación da paga da Xunta de Galicia, así como o incremento do IPC 
para o 2008, así quedaría: 

 
Renda per cápita familiar do ano 
2008 

Importe máximo da axuda 

Ata 13.500 € 100% 
De 13.501 a 18.500 € 75% 
De 18.5001 a 23.500 € 50% 
Desde 23.501 en adiante 25% 

 
 
3- Na Axuda Nº 3, Estudos, “”OBXECTO: Atender os gastos asociados a estudos 

conducentes a títulos oficiais (incluídos os de acceso á Universidade para maiores de 
25 anos) cursados en centros públicos, adscritos ou concertados polo persoal da 
Universidade de Vigo, os fillos menores de 25 anos (nados entre o 01/01/1983 e o 
31/12/2001) que convivan co solicitante e dependan economicamente deste, e do 
cónxuxe/parella de feito. Están excluídos os estudos na Escola Oficial de Idiomas.  
Os causantes deberán ter superado un mínimo de tres materias ou o 25% dos 
créditos do curso para o que se solicita a axuda (2006/2007), sen que para estes 
efectos se teñan en conta as materias validadas ou adaptadas””.  

 
 En algún caso se ten pedido o xustificante de escolarización cando a idade 

dos fillos está comprendida dentro do periódo de ensino obrigatorio, non nos 
parece lóxico ter que presentar este xustificante, propoñemos que se 
engada á redación: “Quedan eximidos da presentación do xuxtificante de 
escolaridade, no cas de ser requerido aqueles traballadores, con fillos en 
idades comprendidas dentro do ensino obrigatorio 

4-  Na axuda 4. TRATAMENTOS DE SAÚDE OBXECTO: “”Atender gastos 
asociados a tratamentos de saúde levados a cabo no ano 2007 (ata o 31/12/2007) 
polo persoal da Universidade de Vigo, cónxuxe/parella de feito e fillos menores de 25 
anos que convivan co solicitante e dependan economicamente deste. “” 

 O punto f) Tratamento celíacos, ou trastornos similares, dado que a axuda 
contempla inclusive a comida, propoñemos que a contía da axuda,  sexa 
unha única cantidade fixa, xustificada por un informe médico, sen 
necesidade de presentar os tickets da compra. 
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5- O ano pasado, pasou a incorporarse ó calendario de vacinas, á referida contra 
o cancro de útero, se trata de unha vacina que cubre o sistema ata os 14 
anos, no tramo de despois de esta idade, e a súa adquisición e puntual ata 
que non cubra á totalidade da poboación infantil, propoñemos incluíla no 
apartado das axudas extraordinarias. 

 
 
No que respecta á posibilidade de que a Universidade faga revisións xinecolóxicas e 

prostáticas, Ángel Torreiro manifesta non estar de acordo en incorporálas no apartado de 
acción social por estar cubertas ditas revisións pola Seguridade Social. Entende que 
deberían producirse dentro da revisión médica anual e que a Xerencia precisa revisar o 
contido destas revisións. 

Aser lembra a necesidade de clarificar o punto da convocatoria de acción social 
referido a axudas  para estudios tal e como se ten falado en reunións anteriores. 

Landín interésase polas axudas para minusvalías e a posibilidade de estar recibindo 
varias axudas por un mesmo concepto. Prodúcese un debate en relación a pertinencia de 
facer ou non modificacións nas porcentaxes destas axudas. 

Ángel Torreiro lembra aos compañeiros-as nesta Comisión a necesidade dunha maior  
contundencia no requerimento de que o PDI fagar as aportacións económicas 
correspondentes á acción social. 

Marcos Estévez  comenta a posibilidade de contemplar algunha axuda as persoas 
maiores da unidade familiar  e Federico sinala como está xa contemplado na normativa. 

Informase da intención de sacar a nova convocatoria de acción social en setembro e 
da existencia dunha enquisa sobre sedentarismo. 

 
Sendo as 11:00 incorpórase á reunión Manolo Marcos. 

4.  Escritos do persoal. 

- Solicitude ao Reitor de Hilda Iglesias Galán de notificación oficial da Resolución 
Reitoral dunha comisión de servizos dun funcionario en I+D. A compañeira informanos da 
situación que está a vivir e da solicitude que fai ao reitor. O Comité decide  recabar 
información e solicitarlle á traballadora que unha vez que teña resposta teña a ben compartila 
co Comité. 

- Solicitude de José Andrés Zapirain Fernández de emisión de informe sobre as 
retribucións que lle corresponden a un funcionario do Grupo E, nivel 14, que non fora Porteiro 
Maior.  Decidese  recabar información á Xerencia e pedirlle ao traballador que unha vez que 
teña resposta e da Xunta de Persoal teña a ben compartila co Comité. 

 - Solicitude dos oficiais de laboratorio Raimundo Reboiro Castillo e Manuel Borrazás 
Rodríguez de recoñecemento de categoría e integración no G. III. Logo dun recordatorio da 
situación así como das posibilidades de cambio que lle foron ofertadas con anterioridade este 
Comité pode propor a integración a todos os efectos e coas mesmas condicións que os 
técnicos actuais de laboratorio, tal e como sinala o propio escrito. 
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Federico  entende que os compañeiros piden unha transformación igual da que se fixo 
e outras ocasións defendendo a solicitude dos compañeiros e contempla a posibilidade de 
que o Comité teña unha entrevista con eles. Aser sinala que o propio escrito non fala de 
transformación e Marcos Estévez  manifesta que de facelo estaríamos establecendo 
singularidades nun momento en que o convenio intenta artellar a posibilidade de paso a 
grupo II. No seu momento estos compañeiros non acudiron ao xulgado. Antonio Manuel 
consideraría xusto que pasaran a Técnicos de Laboratoiro en igualdade de condicións con 
estes. Ángel Torreiro  propón incardinar a petición na promoción interna dentro da 
negociación de RPT xenérica. 

ACORDASE contactar cos traballadores, co fin de establecer unha entrevista con 
eles, así mesmo contestarlles ó escrito coa posición do Comité de Empresa. 

 

Escrito de Fernando Muiños sobre Taller de Electrónica (CACTI), no que fai unha 
serie de peticións de toda índole. 

Ante este escrito sería de interese coñecer o coste xenerado pola empresa externa 
que fixo o traballo de este compañeiro mentras estivo de baixa. A valoración do traballo de 
este compañeiro e positiva e o taller  atende aos tres campus nas circunstancias indicadas e 
a pesar de todo obten un alto grado de satisfacción dos ususarios. 

 ACORDASE  respostarlle ao traballador indicándolle a valoración positiva do seu 
escrito e que se terá en conta no momento da negociación de RPT. Así mesmo indicarlle que 
certas demandas  son competencia deste Comité e outras non. 

 

5.  Resolución da mediación do AGA. 

 Estamos a espera de poder falar co mediador algo que non resulta doado pois 
nestre intre atópase inmerso na  problemática do metal. A paga resultante da mediación 
parece que hai intención de que se realice en xullo. Federico indica que se atoparon erros e 
efectivamente hai dúbidas neste Comité sobre a aplicación do resultado da mediación en 
algúns postos e situacións concretas. Casos  como o dos traballadores-as con modificación  
de tipo de contrato  sen facerselle o finiquito ou xente de categoría distinta que logo aprobou 
a oposición  e non se lle contempla.   

Os datos da Xerencia precisan pois revisión e modificacións.Por este motivo Manolo 
Marcos considera necesario solicitar unha reunión co mediador pois noin entende a 
existencia de “ceros” na tabla. As contas non lle casan tampouco Ángel Torreiro como no 
caso dos TEI que quedan nun limbo nas tablas de Xerencia. Está de acordo pois co 
apuntado por Federico e sinala como a certificación dada por Xerencia difire moito do 
establecido na acta do AGA. Os únicos “ceros” que entende son os do xefe de servizos 
informáticos e o Responsable do Parque Móbil. Ten que haber unha tabla de 
homoxenización para todalas categorías con nivel, grupo ou escala. Descoñecemos os 
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criterios utilizados por Xerencia e en ningún caso deben excluirse as categorías a extinguir 
discrecionalmente do acordo de homoxenización. A certificación de Xerencia leva a moita 
desconfianza e este Comité debe  aclarar o escrito, cal vai ser o salario base, cal o 
complemento e todo elo desglosado. 

 ACORDASE  convocar asembleas no Campus de Vigo o  25 de xuño e no Campus de 
Pontevedra o 26 de xuño ambalas dúas as 13:00horas. 

 ACORDASE solicitar unha estrevista co mediador do AGA para aclarar aspectos referidos 
a acta da mediación. 

 

6.  Rogos e Preguntas.   

 Federico  lembra que na última negociación de RPT dixérase que en maio se faría outra 
reunión e a día de hoxe non sabemos nada. Se o artigo 35 está en fase de peche o resto do 
Convenio é negociable. Por outra banda, solicita información á Xerencia e explicacións de 
como un traballador xubilado sigue tendo vivenda si xa non ten vinculo coa Universidade. 

 Ángel Torreiro súmase á petición feita por Federico sobre  referido á RPT e solicita tamén 
que se recabe información sobre as prazas referidas na modificación de RPT que aínda non 
foron cubertas, a pesares da urxencia da súa inclusión en RPT:3 T.S.de Calidade, 2 T.S.I+D 
e 1 T.S. En Xestión Ambiental 

  Solicita se reitere  a petición de reunión sobre o Parque Móbil e a petición de información 
personalizada das horas extras con información total  e detallada de cales foron aboadas e 
cales compensadas. Finalmente lembra a necesidade de aclarar con Xerencia qué acontece 
coa praza de Bioloxía logo da sentenza xudicial. 

 

Sendo as 13:10  remata a reunión. 

 

O Presidente do Comité de Empresa de Pontevedra. 

Marcos Estévez Orge. 
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