
 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

Comité de Empresa de Pontevedra. Acta de 20-10-2009 1

Reunidos no Edificio Fundición o día 20  de outubro  de 
2009,  ás 10:00  horas, coa seguinte: 

 

ORDE DO DÍA 

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

2.  2. Informe do Presidente. 

3. 3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

4.    Nomeamento, no seu caso, dos membros do Comité para 
o grupo de traballo sobre a convocatoria dos procesos 
selectivos. 
 
 5.    Acción formativa: Curso de prevención de riscos laborais. 
Horario do curso para a quenda de tarde. 
 
 6.    Nomeamento, no seu caso, dos membros do Comité para 
a selección de persoal con cargo ó programa de cooperación 
da Xunta. 
 
 7.    A nova organización do Servizo de Investigación. 
 
 8.    Acordo Intersindical de rotación na representación legal 
dos asuntos levados polo Comité de Empresa. 
 
 9. Escritos do Persoal: 
 
          - Escrito de Manuel Viceiro relativo á posibilidade de 
flexibilizar    o seu horario de traballo. 
 
          - Escrito de Juan Julio Lojo Fondado relativo ó 
recoñecemento de cobro de horas extra. 
 
          - Escrito de Carlos Román solicitando unha reunión do 
persoal dos servizos informáticos co Comité de Pontevedra 
 
 10.    Rogos e Preguntas. 

 

 

 

 

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

 
CC.OO 
Marcos Estévez Orge 
Aser Ángel Fernández Rey 
Manuel Marcos García 
Marisa Magaz Ledo 
 
C.I.G. 
Federico Fernández Fernández 
 
U.G.T. 

Ángel Torreiro Varela 
Cristina Vila Pumares 
J.Andrés Zapirain *DS 
 
C.S.I.F.  

José María Pérez Landín  
 
GIUV 

Antonio Manuel Rodríguez 
 

D E L E G A N  V O T O   

Carmen Serra en Marcos Estévez 
Mercedes Alonso en Marisa Magaz 
Carlos Mollinedo  en Federico Fdez 
Luciano Otero  en Federico Fdez 
 

A U S E N T E S         
 

 
 
 
 
 
 
*DS- Delegado Sindical 
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1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 

Apróbase a acta anterior coas correccións pertinentes. 

2. Informe do Presidente.   

O presidente da conta dos seguintes asuntos: 

- Contratos. 

- Absentismo trimestre 01/07/2009 -30/09/2009. 

- Horas extras abonadas trimestre 01/07/2009-30/09/2009. Chegou ao Comité a 
información das horas pagadas pero non as compensadas polo que haberá que solicitalas 
á Xerencia. 

- Cláusula de confidencialidade para usuarios con acceso a datos de carácter persoal. Este 
Comité decidiu non asinar dita cláusula ao considerar que a propia lexislación obriga a 
mantela. 

- Resolución reitoral do 30 de setembro de 2009 pola que se autoriza a convocatoria de   
axudas do Fondo Social 2009. 

- Mostraxe axudas fondo social. 

- Escrito de Jose María Pérez Landín, del sindicato CSI-CSIF, Manuel Marcos García, del 
sindicato CCOO e José Andrés Zapirain Fernández, del sindicato UGT, dirixida ao sr. Xefe 
de Inspección de Traballo solicitando se inste á Xerencia da Universidade a presentar a 
certificación nos termos acordados na Acta de mediación para a resolución do artigo 35 do 
II Convenio dos PAS Laboral da Uvigo, recollendo as alegacións manifestadas no escrito. 

- Resposta á solicitude  de adaptación horaria de Ángeles Díaz Rodríguez, Técnica 
Especialista de Bibliotecas en quenda de tarde e apoio ao campus, con destino na 
Biblioteca Central do Campus de Vigo. 

- Resposta á solicitude  de adaptación horaria de Marta Legerén Rial, Técnica Especialista 
de Bibliotecas en quenda de tarde e apoio ao campus, con destino na Biblioteca Central do 
Campus de Vigo. 

- Resposta da Xerencia a unha reclamación sobre a baremación da ampliación da lista de 
agarda de TETIC. 

- Envío do servizo de PAS dos programas de cooperación coa Xunta de Galicia, e solicitude 
de nomeamento de membros para as comisións de selección.  

- Escrito enviado dende a centraliña de telefono da UDC. O Comité decide enviar o escrito 
á Xerencia lembrándolle a existencia dunha praza de telefonistas en cubrir (RPT prazas a 
extinguir). 
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- Convocatoria da Comisión de seguimento do acordo de selección temporal, selección de 
técnicos de calidade e OMA. 

- Resposta á solicitude de reducción horaria de Marta Legerén Rial. 

- Envio da Área de Normalización Lingüística dos folletos do VI Premio Luísa Villalta. 

- Escrito da Xerencia comunicando a elaboración das propostas das convocatorias das 
oposicións, e a solicitude da convocatoria de aqueles membros que acordemos 

- Envío da Secretaría da Xerencia coa proposta das convocatorias. 

- Envío de Ángel Torreiro de documentación sobre a nova organización do Servizo de 
Investigación. 

- Situación do uso de gardas de seguridade Pontevedra.  

- Situación Garderías Uvigo. O Presidente informa do problema xurdido co cambio de 
goberna na Xunta de Galicia. A Universidade parece que contactou coa Consellería para 
proseguir no acordo pero non está claro polo que  estase plantexando a posibilidade  de 
Asumir a UVigo o gasto completo. Ángel Torreiro sinala como no Campus de Ourense 
parece que xa se licitou e saíu no DOGA. 

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

 Comisión de Acción Social. 

 Federico Fernández informa de que na revisión do mostraxe de catro persoas íase 
solicitar de novo que acheguen  a documentación  polo que volverase a enviar a 
notificación e en caso de que non se produza contestación descontaráselle da nómina. 
Falouse de modificar a mostraxe, e se informa de que xa é pública a Resolución reitoral do 
30 de setembro de 2009 pola que se autoriza á convocatoria de axudas do fondo social 
2009. 

 Comisión de Formación. 

 Aser Fernández informa de que o 30 de setembro a Xerencia comunicou aos membros 
desta Comisión de que traballa na detección de necesidades formativas para o próximo 
Plan de Formación do 2010 polo que pide non se convoque á Comisión ata ter os datos e 
resultados da valoración dos cursos deste ano. A data final de recollida é o 15 de outubro. 

 ACORDAMOS facer un escrito solicitando ao PAS Laboral a súa participación na 
detección de demanda de formación para o plan do 2010. 

 Comisión de  Seguimento Contratación Temporal 

 Ángel Torreiro informa de que mañá mesmo terá lugar unha reunión. Instouse xa á 
Xerencia a cubrir as prazas por riba da RPT e agora comezan a facelo como no caso dos T. 
S. de Calidade ou T.S.de Xestión Ambiental. 
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 As convocatorias parecen axustarse bastante ao pactado. Detectou algo diferente nos 
baremos de formación e precisa aclaración sobre o termo “equivalente” na praza de 
calidade. Na de Xestión ambiental o Anexo I parécelle que ten un Manual de Funcións que 
non está noutras convocatorias e o programa parece pobre e xenérico. 

 Faise constar en acta o acordo deste Comité de que os cursos impartidos non contarán 
como méritos e desta decisión informarase na Comisión.  

Seguimos pendentes dunha ampliación de listas de agarda de TETICs.  

Comité de Seguridade e Saúde Laboral 

 Federico informa da detección de posibles problemas de vixencia e actualización do 
regulamento e de como se lle pediu o protocolo sobre Gripe A á Xunta de Galicia. Tratouse 
tamén da competencia ou non deste Comité sobre o que alí se trate e da necesidade de 
referendo polos Órganos de Representación, sobre o Plan de Prevención da Uvigo, e do 
procedemento dos EPIs. 

 Todavía está pendente o curso de delegado de Prevención, da problemática acaecida 
coa ventilación e desinsección da Biblioteca Central, e a petición feita ao Presidente deste 
Comité sobre os pluses de perigosidade. 

 Jose María Pérez Landín pregunta sobre os servizos que ten contratado a Universidade 
con FREMAP. Parece que FREMAP leva Medicina e Hixiene Industrial, non sabemos si 
Formación, mentres o Servizo da Universidade cubre as especialidades Seguridade e 
Ergonomía. 

 Zapirain lembra que UGT impugnou a primeira convocatoria e agora a Xunta de Persoal 
recorreu a primeira e a segunda convocatoria. 

4.    Nomeamento, no seu caso, dos membros do Comité para o grupo de traballo 
sobre a convocatoria dos procesos selectivos. 

 A CC.OO parécelle ben seguir con esta dinámica de traballo. CIG manifesta que é 
operativo e está a favor tamén. Antonio Manuel di que é máis áxil e que unha vez chegado 
ao acordo éste debe referendarse no Comité de Empresa. Landín é do mesmo parecer e 
Ángel Torreiro manifesta que a nivel formal a convocatoria debería ser aos Comités de 
Pontevedra e Ourense e logo facer a Comisión. 

 ACORDAMOS  referendar o sistema de traballo e a estructura de representación neste 
grupo de traballo. 
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5.    Acción formativa: Curso de prevención de riscos laborais. Horário do curso para 
a quenda de tarde. 

Antonio Manuel di que a convocatoria non ofrece os mesmos dereitos para todos os 
traballadores. Na quenda de tarde danse problemas  en xeral e particularmente naqueles 
centros nos que só hai unha compañeira-o e a figura de Apoia Campus resulta insuficiente. 

Aser Fernández manifesta estar totalmente de acordo co expresado neste punto 
sinalando que xa se arranxou este caso pero que, non obstante, esta realidade 
transmitirase á Comisión de Formación para melloralo. 

 6.    Nomeamento, no seu caso, dos membros do Comité para a selección de persoal 
con cargo ó programa de cooperación da Xunta. 

O ano anterior CC.OO participou neste proceso pero chegados a este punto e dado 
que logo de tantos anos non hai trazas de cambio de actitude por parte da Universidade, 
CCOO non vai a participar neste proceso pois trátase de prazas estructurais que non deben 
cubrirse deste xeito. 

CIG reitera a súa postura de non participar en selección de persoal fora da RPT. 

Ratifican tamén as súas posturas de non acudir a este proceso os representantes de 
UGT, CSIF e Grupo Independente. 

ACORDASE, por unanimidade, a non participación nestas seleccións dándolle 
comunicación da decisión á Xerencia  enviando ademais escrito cunha relación das prazas 
consideradas estructurais. 

 Zapiraín suxire que se teña presente a posibilidade de introducir  na comunicación 
a Xerencia un parágrafo que posibilite o estudo da posibilidade de non perder as 
subvencións doutras administracións. 

7. A nova organización do Servizo de Investigación. 

Ángel Torreiro presenta una  Nota informativa sobre a organización da Xestión da 
Investigación da Xerencia na que se reflicte un número de  técnicos de I+D superior os 
contemplados na RPT. Lembra que hai sentenza de que a potestade de organización do 
PAS e da Xerencia de non da Vicerreitoria de Investigación. 

Zapirain manifesta que segundo ese documento prodúcense modificacións 
substanciais de condicións de traballo polo que deber ser informado e acordado co Comité 
de Empresa e o propio Comité debe emitir informe. 

Marcos Estévez manifesta que efectivamente algúns dos postos están dentro da 
RPT pero outros non tal. Descoñecemos as funcións de cada un deses postos e o Comité 
de Empresa nin ten sido informado pola Xerencia nin tampouco emitiu informe algún o 
respecto. 

ACORDASE  pedir á Xerencia   informe ao  Comité de Empresa de Pontevedra, 
solicite do Comité de Empresa o seu informe e explique pormenorizada as modificacións 
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que plantexa para deste xeito poder o Comité de Empresa emitir, de ser preciso, o informe 
que considere. 

8. Acordo Intersindical de rotación na representación legal dos asuntos levados 
polo Comité de Empresa. 

Aser Fernández sinala que xa en varias ocasión en Rogos e Preguntas ten lembrado 
a pertinencia de clarexar a vixencia ou non do Acordo Intersindical de rotación na 
representación legal dos asuntos levados polo Comité de Empresa de Pontevedra. 
Con anterioridade CIG tiña manifestado que precisaba tempo para consultalo no seu 
Sindicato e que non entraba na rotación ao entender que dito acordo foi feito no 
Comité Intercentros anterior. 

CC.OO, UGT, CSIF e o Grupo Independente ACORDAN manter o  acordo de rotación 
mentres GIG manifesta manterse ao marxe do acordo actuando ou non segundo o 
momento. 

O Comité de Empresa de Pontevedra quere saber o xeito de actuación de CIG no 
caso de actuación ou recurso polo que solicita unha resposta por escrito. 

 

9.    Escritos do Persoal: 

 - Escrito de Manuel Viceiro relativo á posibilidade de flexibilizar    o seu horario 
de  traballo. 

O Comité ACORDA apoiar o escrito do traballador e comunicarllo á Xerencia.  

  - Escrito de Juan Julio Lojo Fondado relativo ó recoñecemento de cobro de horas 
extra. 
O Comité ACORDA  contestarlle o traballador agradecéndolle a información facilitada 
e mostrándolle a intención deste Órgano de manterse o tanto neste asunto.  

 
  - Escrito de Carlos Román solicitando unha reunión do persoal dos servizos 
informáticos co Comité de Pontevedra. 

 O Comité ACORDA convocar a unha reunión a Carlos Román e o persoal dos Servizos 
Informáticos  o día 30 de Outubro de 2009 para tratar os temas indicados no seu escrito: 

  - Proceso de homologación. 

  - Disposición adicional novena do convenio colectivo. 

- Oferta Pública de Emprego e concurso de traslados (definición das prazas de 
RPT e funcións) 

 



 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

Comité de Empresa de Pontevedra. Acta de 20-10-2009 7

 

10.   Rogos e Preguntas. 

 -  En relación coa solicitude de reducción horaria de Marta Legerén Rial haberá que 
solicitarlle á traballadora que envíe o escrito para poder valorala resposta de Xerencia. 

-   Aser Fernández sinala como queda pendente facer un escrito solicitándolle á Xerencia 
información sobre o Servizo de Psicopedagoxía, e aquelas outras prazas que se poden 
considerar estructurais. Ángel Torreiro quedou encargado de elaboralo e seguirá 
traballando nel. 

  Entre outras situacións Aser Fernández manifesta como o descoñecemento sobre a 
prantilla e servizo de UVIGO TV é total. Iniciouse con TORGA.NET dependendo dunha 
vicerreitoría  e se contrata e adxudica o traballo a outra empresa baixo unha total 
opacidade. 

-   Ángel Torreiro insiste en que non temos contestación por parte da Xerencia sobre a 
demanda de información sobre consolidación de emprego do PAS Laboral, nin do plus 
dado a un TE de Deportes de Ourense. Ángel Torreiro solicita que este Comité pida á 
Xerencia a contestación pertinente ao marxe de que se saiba ou non por outras vías. 

-    Ángel Torreiro lembra  a necesidade de afrontar as disposicións adicional 9ª e 4ª. 

- Federico sinala a necesidade de abordar a consolidación de emprego, as disposicións 
adicionais 9ª e 4ª antes dos orzamentos de cada ano así como o non cumprimento das 
formas na Política de Emprego. Débense pedir tamén as información pertinentes sobre 
xubilacións. 

Sendo as 13:11 remata a reunión. 

 Acordos:  

 No punto 3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

  ACORDAMOS facer un escrito solicitando ao PAS Laboral a súa participación na 
detección de demanda de formación para o plan do 2010. 

  No punto 4.    Nomeamento, no seu caso, dos membros do Comité para o 
grupo de traballo sobre a convocatoria dos procesos selectivos. 

  ACORDAMOS  referendar o sistema de traballo e a estructura de representación 
neste grupo de traballo 

  No punto 6.    Nomeamento, no seu caso, dos membros do Comité para a 
selección de persoal con cargo ó programa de cooperación da Xunta. 

ACORDASE, por unanimidade, a non participación nestas seleccións dándolle 
comunicación da decisión á Xerencia  enviando ademais escrito cunha relación das prazas 
consideradas estructurais. 
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No punto 7. A nova organización do Servizo de Investigación. 

ACORDASE  pedir á Xerencia   informe ao  Comité de Empresa de Pontevedra, solicite 
do Comité de Empresa o seu informe e explique pormenorizada as modificacións que 
plantexa para deste xeito poder o Comité de Empresa emitir o informe que considere 

No punto 9.    Escritos do Persoal: 

 - Escrito de Manuel Viceiro.  

O Comité ACORDA apoiar o escrito do traballador e comunicarllo á Xerencia.  

  - Escrito de Juán Julio Lojo Fondado. O Comité ACORDA  contestarlle o traballador 
agradecéndolle a información facilitada e mostrándolle a intención deste Órgano de 
manterse o tanto neste asunto.  

 
  - Escrito de Carlos Román . O Comité ACORDA convocar a unha reunión a Carlos 
Román e o persoal dos Servizos Informáticos  o día 30 de Outubro de 2009 para tratar os 
temas indicados no seu escrito: Proceso de homologación. Disposición adicional novena 
do convenio colectivo. Oferta Pública de Emprego e concurso de traslados (definición das 
prazas de RPT e funcións). 

 

 
 
Asdo:             Asdo:  

(Secretario)      (Presidente)  
 


