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Reunidos no Edificio Fundición o día 13  de novembro de 2009,  
ás 10:00  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. 

4.  Refrendo, no seu caso, da convocatoria oposicións persoal 

laboral. Estructura das probas selectivas. Fases de oposición e 

concurso. 

 
 5. Escritos do Persoal: 
 
          - Escritos de  Elisa Gándara   e Alfonso Bascoy sobre o 
Servizo de Transporte e Distribución en quenda de tarde. 
 
          - Escrito de José David Díaz Vázquez sobre a gratuidade do 
grado universitario en Deseño Téxtil. 
 
          - Escrito de  Estefanía López Silva sobre a valoración de 
experiencia en postos de grupo I. 
 
 6.   Escrito de Jose Maria 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 de 
Vigo a presentar a certificación nos termos acordados na Acta de 
mediación para a resolución do artigo 35 do II Convenio Laboral 
da Uvigo,  
 
 7. 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 
 
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 Manolo Marcos 
Mercedes Alonso en Marcos 
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. 

 Federico sinala que hai un contrato de reforzo de dous meses de T.E.M.Audiovisuais 
fora de RPT e non pasou por Política de Emprego. CIG esixe á Xerencia o cumprimento do 
procedemento, na reunión da Comisión, informe e logo contratación pois é obrigado facelo 
así.   Este Comité esixirá da Xerencia o cumprimento do procedemento. 

- Xuizo de Cándido Pérez Betanzos. 

- Resolución  xerencial  estimada de adaptación horaria de Manuel Viceiro. 

- Convocatoria os membros do Comité para negociación de convocatorias oposicións. 

- Actas das reunións do grupo de traballo para as convocatorias de ofertas de emprego. 

- Anuncio de Servizo de Retribucións sobre nómina por Secretaria Virtual. 

- Solicitude de Marta Legerén de redución de xornada. 

- Resolución  xerencial  desestimando  redución  de xornada de Ana Celia Rodríguez. 

- Resolución  xerencial  desestimando  redución  de xornada de  María de los Ángeles Díaz.  

- Comunicación do Presidente do Comitê de Empresa de Pontevedra ao  Servizo de PAS 
relativo as incidencias coas copias de contratos. 

- Correo da presidenta da Fundación Integra sobre a discapacidade intelectual. 

- Correo do servizo de PAS incluíndo o acordo de exención de titulación para as prazas de 
TESX e pedindo conformidade do Comité. 
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3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Comisión de Seguimento do Acordo de Selección Temporal. 

 Aprobáronse as modificacións presentadas por Ángel Torreiro. 

 O Comité esixe da Xerencia o cumprimento da lexislación no tema das reducións de xornada 
en tódolos casos e servizos, nas que xa ten concedidas e nas que poda conceder. 

Sendo as 10:30 incorpóranse á reunión Ángel Torreiro e Cristina Vila. 

Comisión de Formación. 

   Aser Fernández sinala a  necesidade de  convocar a Comisión para coñecer a avaliación do 
presuposto e formación de 2009, as previsións do Plan 2010 incluíndo as demandas de 
formación detectadas para o 2010. Ata o comité teñen chegado diversas apartacións feitas 
polas compañeiras-os das que se informará nesta Comisión para que se teñan en conta na 
programación. 

   Marisa Magáz critica a planificación feita para o Curso de electricidade avanzada indicando 
que xa fixo as queixas pertinentes á xerencia. Esta formación debe darse craramente dentro do 
horario de traballo, pediulle a Vicexerenta que fixera unha comunicación aos traballadores pero  
de momento non o fixo. Ademais, coinciden os horarios de varios cursos limitando a 
participación dos traballadores na formación. Estos e outros problemas poden e deben 
solucionarse cunha mellor planificación anual na que coa anticipación suficiente as 
traballadoras-es e os servizos podan organizarse. 

Antonio Manuel que o curso non se adapta á realidade pois resulta un total de temas moi 
extenso para 10 horas. 

Federico pregunta  sobre a responsabilidade en caso de que se produzan problemas de 
seguridade. ¿Serían os TESX os responsables?. Marisa Magaz considera que a 
responsabilidade sería da propia Xerencia e a Universidade. Por outra banda, Federico informa 
de que houbo compañeiros-as  que acudiron ao curso por UVIGO TV e esta posibilidade ou se 
oferta a todos ou non sería válida pois xera desigualdade. Unha cousa e o desprazamento a 
unha sala de video conferencia e outra diferente a Uvigo TV dende o propio posto de traballo. 

Ángel Torreiro pregunta sobre o curso pendente para os ATSX solicitando que  figure 
expresamente no escrita á Comisión a súa realización. 

INFORME REUNIÓN INFORMÁTICOS. 

 Aser Fernández informa da reunión solicitada por Carlos Román e os Servizos Informáticos 
no anterior Comité de Empresa de Pontevedra. A reunión celebrouse o día 30 de outubro  e 
froito dela é o informe que agora se presenta e que, unha vez teña a conformidade deste 
Comité, será remitido a Carlos Román e os compañeiros-as dos Servizos Informáticos. Dito 
informe adxuntase a esta Acta. 
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4.    Refrendo, no seu caso, da convocatoria oposicións persoal laboral. Estructura das 
probas selectivas. Fases de oposición e concurso. 

Marcos Estévez sinala como o 16 de outubro chegou o modelo para as bases das 
convocatorias. O Comité tivo unhas reunións para perfilar as bases de convocatorias e dous 
reunións coa Xerencia para o mesmo. Enviadas actas por correo electrónico, enviouse tamén o 
acordo aos membros do Comité. Onte chegaron os borradores das convocatorias. 

Antonio Manuel solicita ao Comité que la exención de título para TESX se traslade a 
tódalas promocións internas do grupo III. 

Segundo Marcos Estévez, aínda que está contemplado se poda facer non hai 
obrigatoriedade de facelo e a Xerencia xa deu por pechadas as negociacións. 

Cristina Vila sinala que esta situación dáse só para os TESX pois hai xente de grupo IV en 
funcións de G. III e esa é a razón da exención. 

Tanto Ángel Torreiro, José María Landín  como Antonio Manuel non consideran que esa 
poda ser una xustificación á norma pois vai en contra  nosa. A lista e de TESX cando eran do 
grupo IV. 

Marcos Estévez lembra que esa negociación establecérona os  Comités de Pontevedra e 
Ourense e pensa que non habería problema en solicitalo. 

Acordase solicitalo como C. De Pontevedra e avisarllo ao C.de Ourense 

Respecto do correo enviado pola presidenta da Fundación Integra para a discapacidade 
intelectual a Xerencia e remitido a este Comité, estando de acordo coa integración non parece 
esta a vía adecuada pois hai que ter presente o diferente grado de minusvalía que pode existir. 
A posibilidade de entrar sería pois dentro do cupo xa establecido Reservar prazas 
especificamente non resulta moi viable Adaptar o exame, o perfil etc.. ten  a súa dificultade. 
Ademais esta solicitude chegou cando xa temos rematadas as negociacións coa Xerencia, 
abrir de novo a negociación para esta cuestión se presenta moi dificultoso. 

Acordase contestarlle á Xerencia . 

Marcos Estévez retoma a información sobre a convocatoria de oposicións do persoal laboral. A 
estructura das probas selectivas e a fases de oposición e concurso. Sinálase como o espíritu 
do acordo era que todos poderamos acadar o máximo de puntuación no apartado de 
Formación priorizando deste xeito as dous primeiras probas. 

Na reunión mantida Marcos Estevez e Marisa Magaz trataron de amosar á Comisión a falta de 
proporcionalidade e as eivas que tiñan detectado pero finalmente asinaron o acordo tal e como 
chega a este Comité. 

Federico sinala  que o cadro de formación estaba xa acordado na última reunión e que non 
estaba en desacordo con el pois o espírito era que o persoal puidera chegar ao máximo posible 
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e tendo en conta que este apartado era só un 5% deu por sentado que esta parte estaba 
pechada. Estaba xa todo preacordado. 

Marisa Magaz indica que ese 5%  pode resultar vital en calquera oposición por eso ela trataba 
de modificar o falado pois ademáis entendía que non había lóxica na valoración dun curso de 
30 horas con un  punto e 3 cursos de 30 horas equivalentes a 3 puntos. 

Ángel Torreiro considera que este asunto é un tema menor pois non existe baremo perfecto e 
non hai unha correlación xusta. Segundo  o seu criterio o cadro en si é pasable e o importante 
e que só vale 5 puntos de 100. 

Aser Fernández  informa de que neste punto da orde do día presentará un voto particular polos 
motivos seguintes: 

 No espírito de traballo do Comité de Empresa de Pontevedra nas negociacións sobre 
temarios e oposicións estaba en mente de todos a adaptación das probas á realidade das 
prazas convocadas em ningún momento se considerou a reinterpretación e/ou modificación 
substancial do articulado do II Convenio e/ou a eliminación de partes do propio baremo 
reflectido no Anexo III do II Convenio.  

 Como todos sabemos nun concurso- oposición, segundo convenio, a fase de oposición  
conleva a posibilidade de obtención dun 85% da puntuación fronte ao 15 % outorgada a fase 
de concurso. Dentro deste 15% do concurso un 10 % destínase a Antigüidade e so un 5% á 
Formación. Trátase deste xeito e precisamente de darlle mais relevancia a fase de oposición 
fronte ao concurso. Pero non se pode minusvalorar a importancia das parte dentro do todo e 
tomar como punto de partida a idea de que  5 puntos dun concurso- oposicións poder ser 
desprezables cando todo opositor sabe que a consecución dunha praza pode depender dunhas 
mínimas décimas de punto resulta preocupante e inadmisible e legalmente discutible.  

 Neste punto 4 da orde do día do Comité de Empresa de Pontevedra, dentro da baremación  
da formación resulta que non se ten en consideración o punto 2 do Anexo III do II Convenio 
(Formación) e a falta de proporcionalidade da táboa presentada deixa sin valoración posible 
aos estudos oficiais superiores ao esixido póla convocatoria ou afíns. Non haberá posibilidade 
de valorar aquelo ao que esta institución se dedica (as titulacións) pois un curso de 30 horas 
equivale a 1 punto, 4 cursos de 30 horas cada un equivalen a 4 puntos, e xa non caben mais 
conceptos que valorar.  

O baremo é pois un despropósito e carece de total proporcionalidade interna neste apartado 
semellando que non se lle ten dado a importancia que ten per se este apartado e a que ten no 
conxunto do concurso-oposición. Coas novidades que se pretenden agora, ¿ónde se valoran, 
de habelas, outras titulacións afíns ou superiores á praza convocada?, ¿ónde as materias 
doutras titulacións?. 

 A Universidade menosprecia as titulacións e preparación dos posibles candidatos no momento 
de elexir os seus traballadores desprezandose e deprezandose a sí mesma ao  non valorar as 
titulacións que expide oficialmente. 

Por todo o antedito, manifesto ante este Comité de Empresa de Pontevedra a miña total 
disconformidade coa baremo presentado neste punto da orde do día. 
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 Manuel Marcos mostrase de acordo co expresado por Aser Fernández indicando que o 
tratamento da Formación non ten senso algún e semella que non se discutiu dabondo. Agora 
chea ao Comité para o seu referendo ou non polo que considero que a postura de Aser é 
correcta e non se debe referendar. 

 José María Pérez Landín tamén pensa que Aser Fernández ten razón pois a puntuación dos 
cursos é unha aberración e por outra banda as titulacións superiores e/ou equivalentes á que 
permite presentarse o proceso valóranse  en todos lados menos agora que deixan de 
valorarse. 

 Marcos Estévez sinala que todos vimos a documentación e ninguén dixo nada. O certo é que 
os representantes do Comité nesa Comisión asinamos e acordamos e agora este Comité ten  
que referendar ou non este acordo de convocatorias tendo en consideración  a suxestión feita 
por Antonio Manuel anteriormente respecto á posibilidade de ampliar a exención de titulación. 

 Federico mostrase partidario de referendalo acordo e facerlle ver á Xerencia que se poden 
facer una serie de novas discusións sobre as titulacións. 

 Marcos Estévez indica que entre as argumentacións para a petición da ampliación da 
exención de titulación no resto do grupo III poden estar o recoñecemento feito no EBEP ou a 
posibilidade de promoción interna cunha antigüidade mínima, a posibilidade excepcional de 
favorecer a promoción dese persoal que fai moitos anos que non pudo presentarse a 
oposicións. 

 Ángel Torreiro propón que se referende o documento tal e como está. 

Prodúcese unha votación de referendar ou non a proposta tal e como se enuncia neste punto 
da orde do día, sendo o resultado o seguinte: 

  SÍ...............8 

  NO.............5 

  ABSTENCIÓN......0 

  Queda pois referendado o punto 4 da orde do día. 

Sendo as 12:30 ausentase da reunión José María Pérez Landín. 

 
 5. Escritos do Persoal: 
 
          - Escritos de  Elisa Gándara  e Alfonso Bascoy sobre o Servizo de Transporte e 
Distribución en quenda de tarde. 
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 Acordase escribirlle á Xerencia  mostrando o malestar deste Comité  e dos traballadores da 
quenda de tarde pola falta de protocolo de actuación en algo que se repite en demasía e 
consideramos que non se trata de algo puntual. O uso dunha empresa privada para facer o 
servizo non pode ser tomado como algo habitual e moito menos que non cumpríndose o 
servizo, sexa cal sexa o motivo último, os traballadores-as merecen cando menos un aviso con 
antelación suficiente como para que podan saber o que acontece  e que poden e/ou deben 
facer chegados a esta situación que vai de varias veces que se repite en breve e corto espazo 
de tempo. 

Acordase contestar as traballadoras-es.  

 
          - Escrito de José David Díaz Vázquez sobre a gratuidade do grado universitario en 
Deseño Téxtil. 

 Marisa Magaz pensa que se trata dun título propio tratado polos órganos de goberno da 
Universidade e non é  unha cuestión do tratamento dun profesor. Existe a figura da 
homologación  e ademais o que habería que discernir é si a decisión do tribunal que lle otorgou 
a ese profesor  esa posibilidade actuou ou no de xeito correcto. 

Manuel Antonio  di que nos tribunais de profesorado os baremos son os que eles marcan e 
distintos aos nosos. 

Segundo Ángel Torreiro todo é discutible e avaliable. Non comparte a argumentación pero o 
articulado do convenio permitiría tratalo na Paritaria. 

Marcos Estévez  sinala que a Paritaria debe reunirse segundo o Convenio e pódese incluír 
este asunto na reunión para aclaralo. 

Acórdase  solicitar a reunión da Comisión Paritaria para tratar este  e outros puntos que 
sexan pertinentes. Interpretación do art. 55.1 do II Convenio Colectivo. 

Acórdase darlle contestación a José David Díaz Vázquez. 

- Escrito de  Estefanía López Silva sobre a valoración de experiencia en postos 
de grupo I. 

O Anexo III  é para persoal laboral fixo. Habería que saber cómo aparece no Acordo de 
Selección Temporal exactamente redactado pois trátase dunha convocatoria temporal e hai 
que axustarse ao acordado no Acordo da resolución de 31 de marzo de 2009 publicado no 
DOG nº 67 de 7 de abril de 2009.. 

Acórdase darlle contestación a compañeira neste sentido.  

 
 6.   Escrito de Jose Maria 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 de Vigo a 
presentar a certificación nos termos acordados na Acta de mediación para a resolución 
do artigo 35 do II Convenio Laboral da Uvigo,  
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A proposta de UGT traese este documento ao Comité logo da reunión mantida cos informáticos 
para que o propio Comité faga súa a solicitude de interesarse no asunto. 

Aser Fernández informa sobre a reunión mantida con Carlos Román Lago e os Servizos 
Informáticos adxuntando o informe que logo de ser revisado por este Comité será enviado  ao 
propio solicitante. (Adxúntase informe a Acta) 

Marcos  pregunta si a Comité asume ou non o documento que se trata agora na orde do día. 

CIG manifesta non oporse a que se pida pero por coherencia vaise a abster na votación. 

Logo da votación  prodúcese o seguinte resultado: 

  SÍ................... ........9 

  NON.......................0 

  ABSTENCIÓNS......3  

Acórdase enviar escrito ao mediador Casas de Ron 

 7. Rogos e Preguntas. 

Preguntas de Federico, no nome da CIG,: 

Requirir da Xerencia o nº de horas extras  (e  a súa valoración económica) realizadas por 
gardas xurados en horarios e servizos que competen ao PAS ( das 8:00 ata as 22:00) de luns a 
venres no Campus de Pontevedra (Casa das Campás, Pavillón de deportes, Fac. de Ciencias 
Sociais, Fac. de Belas Artes, Fac. CC. Ed. E do Deporte, EU. Fisioterapia, EUET Forestal) 

Requirir da Xerencia a estructura dos Servizos Informáticos, Investigación e Xestión, coa 
relación de persoal e as funcións que desempeñan. Así mesmo que se relacionen os contratos 
de asistencia técnica vinculados a estes SS Informáticos con mención da súa encomenda e 
dotación de persoal requirido para a mesma.  

Requirir da Xerencia a información que xustifique a contratación externa do mantemento das 
aulas de informática. 

Petición á Xerencia de que se cubran todas as reduccións de xornada con contratos 
específicos de substitución. 

Reclamar á Xerencia que convoque á Comisión de Política de Emprego para que comunique e 
xustifique as necesidades de contratación de persoal por enriba da RPT  antes de que estas 
contratacións se fagan efectivas. Non podemos saber disto a toro pasado. 

 

Reclamar á Xerencia que os cursos que organice a Universidade para o seu persoal laboral se 
fagan en horario de traballo como ven acontecendo para o persoal funcionario. Exemplos: 
Cursos sobre EBEP, Cursos de Calidade, Cursos de aplicacións informáticas, … 
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Pedirlle información á Xerencia do estado das obras de vestiarios para o persoal da EUETS 
Industriais que está da man da Unidade Técnica dende hai máis dun ano. 

Pedirlle ao CE de Pontevedra que se comunique o resultado da sentenza  interposta por este 
Comité contra Cándido Pérez Betanzos, nos mesmos termos en que se veu publicando ata o 
de agora. 

Reprochar a decisión de CCOO pola intervención de Marcos Estévez no Consello de Goberno 
sobre a OPE da RPT Funcionarios. Hai outras persoas, funcionarios, que poderían intervir e así 
non se visualizaría ao Presidente deste Comité intervindo aínda que aclare que o fai como 
delegado da Sección de CCOO e non como Presidente deste Comité . 

Marisa Magaz, manifesta que quedou moi claro que o Presidente de este Comité non interveu 
en ningún Consello de Goberno, tal e como recolle o escrito lido por CCOO nesa 
comparecencia pública. Ademais precisa que a CIG non é quen de dicirlle a Comisións 
Obreiras quén ten que ir ou deixar de ir a ningún acto nin lugar. 

Aser Fernández solicita que o Comité refaga o listado de temas pendentes a tratar coa 
Xerencia e os remita á mesma insistindo unha vez máis na apertura de negociacións da 
adicional novena do Convenio. 

Sendo as 13:45 remata a reunión. 

 Acordos:  

 No punto 4. O Comité referenda o acordado para a convocatoria de oposicións do persoal 
laboral. Estructura das probas selectivas. Fases de oposición e concurso. 

   No punto 5.   
          - Escritos de  Elisa Gándara  e Alfonso Bascoy sobre o Servizo de Transporte e 
Distribución en quenda de tarde. Acordase escribirlle á Xerencia  mostrando o malestar 
deste Comité  e dos traballadores da quenda de tarde e  contestar as traballadoras-es.  

          - Escrito de José David Díaz Vázquez sobre a gratuidade do grado universitario en 
Deseño Téxtil. Acórdase  solicitar a reunión da Comisión Paritaria para tratar este  e outros 
puntos que sexan pertinentes. Interpretación do art. 55.1 do II Convenio Colectivo. Acórdase 
darlle contestación a José David Díaz Vázquez. 

       - Escrito de  Estefanía López Silva sobre a valoración de experiencia en postos de 
grupo I. Acórdase darlle contestación a compañeira neste sentido.  

     No punto 6. Acórdase enviar escrito ao mediador Casas de Ron. 

 

 
 
Asdo:             Asdo:  

(Secretario)      (Presidente)  
 


