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Reunidos no Edificio Fundición o día 15 de decembro 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. Apertura nocturna Biblioteca.Horarios. 

5. Rogos e Preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

- Resposta da Vicexerenta de Persoal ao escrito do Comité sobre acumulación de 
vacacións tras incapacidade temporal. 

- Resposta da Vicexerenta de Persoal ao escrito do Comité sobre  horas extraordinarias 
compensadas con descanso. 

- Informe de Aser Ángel Fernández Rey sobre a reunión solicitada por con Carlos 
Román e os Servizos Informáticos. 

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

 
CC.OO 
Marcos Estévez Orge 
Aser Ángel Fernández Rey 
Marisa Magaz Ledo 
 
C.I.G. 
Federico Fernández Fernández 
Carlos Mollinedo Lois 
Luciano Otero Caminha 
 
U.G.T. 

Ángel Torreiro Varela 
Cristina Vila Pumares 
 
C.S.I.F.  

 
GIUV 

 
 

D E L E G A N  V O T O   

Manuel Marcos García 
Mercedes Alonso en M. Estévez 
Carmen Serra en M. Estévez 
 
 

A U S E N T E S         
 

José María Pérez Landín  
Antonio Manuel Rodríguez 
 
 
*DS- Delegado Sindical 
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- Resposta da Xerencia sobre cobertura de reducción de xornada do persoal laboral. 

- Resposta da Xerencia sobre información de horas extra. 

- Información da ORI sobre  horas extra. 

- Resposta da Xerencia sobre as necesidades de reforzo de persoal ATSX no Campus 
de Pontevedra. 

- Resolución reitoral de 6 de novembro de 2009 concedendo a Marta Legerén Rial unha 
reducción de xornada de traballo. (Achegada pola traballadora a petición do Comité de 
Empresa de Pontevedra) 

- Comunicación de inicio de expediente informativo.  

- Xuízo de Cándido Pérez Betanzos.  

- Solicitude de convocatoria da Comisión de Formación feita por Aser Ángel Fernández 
Rey. 

- Informe da Xerencia sobre horario nocturno das bibliotecas durante os períodos de 
exames no mes de decembro de 2009. 

- Nota informativa de Xerencia sobre remisión ao DOGA das convocatorias que sairán 
publicadas o día 15 de decembro para concurso oposición de persoal laboral. 

- Escrito do Presidente do Comité de Empresa de Pontevedra ao Xefe de Inspección de 
Traballo instando á Xerencia da Universidade de Vigo a presentar a certificación nos 
termos acordados na Acta de Mediación, recollendo as alegacións manifestadas no 
escrito de 14-05-2009  presentado polos representantes sindicais de CSIF, UGT e 
CCOO. 

- Solicitude do AGA de cobertura de enquisa. 

- Instrucción  da Xerencia da Universidade de Vigo relativa ao horario e días de asuntos 
particulares e vacacións do persoal de administración e servizos durante o Nadal do ano 
2009.  

- Candidatura  de Nova Universidade ás eleccións á rectoría. 

- Convocatoria da Comisión de seguimento do Acordo de selección temporal, acceso 
interno e adscrición provisional do persoal de administración e servizos da Universidade 
de Vigo. 

- Convocatoria da Comisión de Política de Emprego. 
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- Temarios, probas e baremo concurso-oposición axudantes de Arquivos, Bibliotecas e 
Museos. 

 

3.  Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Comisión de Formación. (14-12-2009) 

Luciano Otero e Aser Fernández informan da reunión.  

 
Logo de aprobarse a acta da reunión anterior a Xerenta expón os diferentes 

informes  referidos os puntos da orde do día puntualizando nos gráficos, porcentaxes e 
datos máis relevantes segundo o seu criterio. Agradece publicamente o traballo feito 
polo Servizo  e manifestase satisfeita co  traballo do 2009  en número de horas, 
asistentes, valoración da formación,… Dende o seu punto de vista agora temos 
estatísticas  que nos permitirán tomar novas decisións e mellorar o plan de 2010. 
Quedan pendentes realizar determinadas edicións da formación na que quedou xente 
matriculada sen opción de facela formación, así como algúns cursos programados que 
quedaron sen facer ou traballadores -as que por necesidades do servizo non puideron 
asistir. Luciano Otero lembrou entre outros pendentes os cursos de inglés técnico dos 
que se tiña falado noutra reunión. 

Amosou a Xerencia as propostas formativas suxeridas dende os diferentes 
servizos, e as aportadas polo Pas laboral. A Xunta de Persoal presentou un escrito de 
propostas de formación para o persoal de Biblioteca.  Neste punto, falouse da 
necesidade de priorización das propostas de formación así como a pertinencia ou non 
de facer menos horas de formación aumentando a súa calidade e adecuación aos 
postos, e axustando o calendario as necesidades dos servizos e dos traballadores -as. 

Ábrese logo da exposición unha rolda de opinións na que Tita Aboal pregunta 
sobre a formación pendente. Maica e Ana Martínez sinalan como os datos recollidos 
segundo o seu tratamento poden modificar as conclusións polo que habería que darlle 
unha volta aos criterios empregados nas avaliacións. 

Aser Fernández sinala que imos con moito atraso no traballo pois esta 
reunión debeuse producir xa fai tempo e agora deberíamos estar discutindo e 
planificando do 2010 xa polo miúdo para que os traballadores e os servizos neste 
primeiro trimestre do ano poderán facer a ruta de formación mais adecuada aos seus 
intereses. 
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Falou a Xerenta da posibilidade de poder colaboracións en formación coas 
Universidades de Santiago, A Coruña e coa propia EGAP así como a posibilidade da 
creación de responsables/ coordinadores por áreas de formación. Na reunión de 
Xaneiro haberá que artellar o novo plan de 2010 priorizando os cursos, propondo un 
calendario cos temarios, edicións, horas,... 

Por outra banda nesta reunión de xaneiro, partindo dun traballo inicial feito 
pola anterior Vicexerenta do Campus de Ourense, poderíase modificar o Regulamento 
da Comisión de Formación naqueles puntos que se consideren necesarios para a súa 
mellora. Tratarase tamén a posibilidade do uso de novas metodoloxías para a 
realización da formación (On line, semipresencial,...), as posibles novidades no sistema 
de avaliacións e na selección dos participantes (orde de chegada das solicitudes, menor 
número de cursos feitos, lista de agarda ...)   así como a necesidade da posta en 
marcha dunha web de formación onde recoller as suxestións, por a disposición do 
persoal, a modo de biblioteca, os fondos xerados póla formación, etc. 
Para poder afrontar a seguinte reunión solicitouse da Xerencia que aportara toda a 
información posible sobre as propostas de formación para o 2010 pois sen coñecer os 
contidos resulta imposible priorizalos  ou valoralos. Tamén se lle preguntou 
expresamente á xerencia sobre o curso pendente para ATSX que está pendente dende 
2008 e contestouse que esa formación é a que está na área de mantemento e que 
serán cursos fora do horario laboral. Aser Fernández expresoulle á xerencia a prioridade 
total de facer estes cursos pois están pendentes dende fai moito tempo. 
 

Comisión de Seguemento Selección Temporal 

 Marisa Magaz informa da aprobación das actas anteriores e dalgunhas variantes nas 
propostas de selección, para as prazas pendentes da ampliación da RPT, de I+D e o 
Técnico superior de servizos Xerais de Investigación. 

 

Comisión de Política de Emprego. 

 Marisa Magaz informa de que a Xerencia manifestou a necesidade de contratar un 
TEB   en Vigo para a nova Biblioteca de Ciencias, dun técnico de laboratorio de bioloxía 
e informouse da contratación de laborais fora de RPT. 

 Angel Torreiro manifesta que se lle dixo á Xerencia que a información debe ser 
previa e non posterior as contratacións. 

 Federico Fernández indica que nas contratacións fora de RPT hai algunhas que non 
tiñan sentido pois vencían a metade de curso ou cuadrimestre e se lle indicou á 
Xerencia que se fixeran por cursos ao que contestaron que tomarían nota. Se lle dixo 
tamén que faltaba nestas contratacións o razoamento da necesidade das mesmas e en 
rogos e preguntas expresou algunhas dúbidas e que se lle contestou que non era lugar 
para tratalas. Unha delas era a posibilidade de unión das bibliotecas de Minas e 
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Telecomunicación do que os traballadores so temos coñecemento por comentarios dos 
compañeiros e por algunhas actuacións  feitas. 

 Angel Torreiro di que non lle parece ben que nas salas de estudio se poñan vixiantes 
e que Xerencia dixo eu desto xa estaban informados os Presidentes. 

 Carlos Mollinedo  mantén que  a contratación de vixiantes si e asunto da Comisión e 
Angel Torreiro insiste en que a información debe chegar aos Comités e non só aos 
Presidentes pois son asuntos que deben negociarse e non informarse. 

4. Apertura Nocturna. Horarios Bibliotecas. 

 Marcos Estévez relata como algúns TEBS Apoia Campus lle trasladan algunhas 
novidades e propostas que dende o servizos e lle está a plantexar. Nestas propostas, 
das que xerencia manifesta non ter coñecemento, podíase estar a falar de posibles 
modificacións das condicións de contrato de traballo.  Polo que parece a Vicerreitora de 
Extensión Universitaria  falara cos alumnos e ofrecéralle a apertura de aulas durante 24 
horas. 

 Xerencia manifestou a posteriori que non se trataba de modificación das condicións 
de traballo polo que decidiu darlle vía libre ao proxecto piloto de novos horarios 
nocturnos e aperturas na Biblioteca Universitaria, así como a apertura de salas de 
estudio durante 24 horas. 

 Os afectados son os TEBs apoia campus pois para os A.T.S.Xerais fanse 
contratacións de nocturnidade e fins de semana pero non traballan os apoia campus. 
Por outra banda, Marcos Estévez informou da descoordenación de todas estas 
actuacións, cando as modificacións son para unhas datas e a información qeu se 
traslada fala de outras diferentes polo que houbo que contratar un TEB para a Biblioteca 
de Torrecedeira. 

 As razóns destas modificacións son políticas, supoñen unha intromisión da 
vicerreitoría na planificación do Servizo e son froito dunha total improvisación polo que o  
resultado resulta unha chapuza enorme. 

 O II convenio establece que debía ser negociado e non foi tal pois colleu de sorpresa 
incluso a propia Xerencia. Esta situación deberase negociar pois no 2010. 

 O respecto, chegou un escrito dos TEBs Apoia Campus que se adxunta a acta. 

 Federico sinala que todo este asunto nos chega unha vez máis a toro pasado e esto 
non é admisible. Non pode ser que nos enteremos polos compañeiros. Non se gardan 
formas ningunha e se o Comité non fai algo o fará a CIG. Se hai que deixar de ser 
constructivo no xeito de traballar e cambiar a ruta  pois debemos cambiala. 
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 Aser Fernández non só se mostra totalmente de acordo co malestar expresado por 
Federico e que o proceder da Vicerreitoría contactando directamente cos alumnos e o 
Servizo prívalle a este Comité do seu dereito de negociación polo que non é admisible.  

 Carlos Mollinedo di que esta situación ven xa do 2005 e nace dunha demanda dos 
alumnos. Ademais noutros foros se critica que o persoal de noites non sexa o meso que 
o resto da semana chegando a denominalos como incompetentes. Nunca se fixo 
valoración de usuarios aos que se lles ofrece este servizo e dende a propia xefatura do 
servizo é de onde se di que o servizo  dado non pode ser o mesmo o resto da semana 
por cuestións técnicas. Obviamente queda fora de dúbida a capacidade plena dos 
compañeiros TEBs de noites e fins de semana. 

 Xa que logo debemos esixir á Universidade: 

 - Un estudo riguroso dos usuarios 

 - Que se den todos os servizos 

 - Que se abran as 24 horas . 

 -Que non se xogue cos horarios para aforrar cartos 

 - Que non se lle está pagando aos compañeiros polas modificacións  

 - Que de contratarse traballadores para as salas deben ser A.T.S.Xerais. Segundo 
quendas ou como sexa. 

Aser Fernández manifesta que por parte da Dirección da Biblioteca: 

- O que empezou como experiencia piloto segue a ser un experimento suxeito o 
ritmo da vontade ou criterios da vicerreitoría e dos alumnos. 

- Non hai planificación da situación. 
- Descoñecemos os datos obxectivos que podan fundamentar as modificacións. 
- O documento presentado polo Director da Biblioteca indica unha deficiencia de 

persoal no servizo. 

 Acordase solicitar da Xerencia información puntal de horas e quendas, de persoal de 
fin de semana e de nocturnidade con que se abriu as bibliotecas, persoal con que se 
abriu as salas de estudio cos seus horarios e campus nos que traballaron e esixirlle que 
cesen este tipo de actuacións de contratacións. 

 Ángel Torreiro manifesta que o que subxace e un problema de RPT e un desfase no 
servizo. Non se ten valorado o que se quere facer e a oferta que se produce. A figura do 
Apoia Campus está sen regular, é un parche que nace cunha intención e ten un uso non 
adecuado. 
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 A petición de Carlos Mollinedo, acordase esixir unha reunión urxente sobre este 
asunto da Xerencia co Comité de Empresa solicitando que estea presente a Dirección 
da Biblioteca. 

 Ángel Torreiro lembra como nalgunha das últimas reunións  a Xerenta textualmente 
dixo que “está disposta a negociar calquera cousa que se lle presente sen requisitos 
previos e incluso chegar  acordos” . 

 Nesta reunión pódese falar tamén das informacións que chegan a este Comité sobre 
a pretensión de fusionar as bibliotecas de Industriais e Telecomunicacións. 

 Aser Fernández sinala que dado o calendario da Universidade este asunto hai que 
unificar criterios, contar cos afectados, etc.. antes da  posible reunión. 

 

 5. Rogos e preguntas 

Marisa Magaz como delegada de prevención nomeada por este órgano. Fai unha 
serie de preguntas para que dende o Comité de Empresa se lle den traslado á 
Xerencia: 
 
Un informe detallado de todas as adaptacións de posto de traballo por motivos de 
saúde dos  traballadores  con contrato laboral da Universidade de Vigo dende a 
creación do Servizo de prevención de Riscos Laborais, indicando cáles son 
adaptacións: 
a) apto con limitacións para o posto de traballo que ocupa 
b) non apto para o posto de traballo que ocupa 
 
Así como a relación de traballadores afectados, indicando a data de dita adaptación, 
se realizou no posto que ocupa ou se supuxo un cambio de posto de traballo e si se 
ten realizado revisión da mesma. 
 
Un informe do Servizo de Prevención indicando o protocolo a seguir para realizar 
ditas adaptacións ou cambios de posto por motivos de saúde ata a data. 
  
Un informe do Servizo de Prevención que defina claramente que é unha adaptación 
de posto por motivos de saúde: 
 
 
a) apto con limitacións para o  posto de traballo que desempeña 
b)   non apto para o posto de traballo que desempeña. 
 
que se aplique o  procedemento de adaptación ou cambio de posto de traballo por 
motivos de saúde e maternidade do persoal da Universidade de Vigo (6/03/09), 
efectuando as revisións periódicas de ditas adaptacións contempladas no punto 7 de 
este procedemento. 
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Un informe das necesidades estructurais do persoal do Servizo de Prevención de 
Riscos Laborais da Universidade de Vigo. 
 
 

Federico Fernández solicita que no próximo Comité apareza como punto na orde do día: 
  Oposición de PAS Funcionarios. Opcións de promoción de categorías de Pas 
Laboral. 
 
Carlos Mollinedo pregunta  ¿Cal e a situación da oferta pública? Si está rematado o 
proceso, ¿Para cándo a RPT pendente e o remate do II Convenio? 
 
Marcos Estévez informa de que hoxe mesmo se publicaron a maioría no DOGA e en 
breve sairán as que faltan por publicarse. 
 
Aser Fernández solicita que no próximo Comité apareza como punto na orde do día: 
 Execución da adicional 9º do II convenio. Asuntos pendentes do II Convenio. 
 
Ángel Torreiro di que e necesario retomar o listado de temas pendentes a tratar coa 
Xerencia tal e como se dixo na anterior reunión e renovar a solicitude de información 
pendente. 
 
Marcos Estévez di que xa ten o listado preparado tal e como se acordou na reunión 
anterior 
 
Ángel Torreiro pregunta si a Xerencia chamou aos Presidentes dos Comités a unha 
reunión e foi outra persoa no nome do Presidente do Comité de Pontevedra. Non foi a 
Vicepresidenta deste Comité que é quen debe de ir nestes casos e non outra persoa. 
 
Cristina Vila, quere que conste en acta que "Si vais a seguir actuando así, yo renuncio al 
cargo y nombrais de vicepresidente a Marisa o a quien mejor os parezca". 
 
OP residente resposta que si houbo a reunión, que foi outra persoa e que debeu acudir 
a Vicepresidenta e que non volverá a suceder. 
 
Carlos Mollinedo sinala que nas follas ou  táboas enviadas pola Xerencia había uns 
técnicos de laboratorio que non cobraban igual. Solicita que se lle pregunte á Xerencia 
en concepto de que se dan esas diferenzas. 
 
Marcos Estévez di que a Xerencia manifesta que non son de informática nin de 
laboratorios. No documento enviado ao AGA se sinala  como os TEI cobran distinto, e 
lembra que dende o Comité s elle ten enviado ó mediador unha comunicación a este 
respecto. 

 
Aser Fernández lembra que no informe do Presidente había unha enquisa de avaliación 
do AGA sobre a que haberá que tomar unha determinación. 
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Acordase que dado que respecto ao AGA aínda están pendentes cousas que matizar se 
lle escriba resposta nese senso. 

 
 
 
 

Informase sobre as Vacacións de Nadal para coñecemento de todo o Comité, e sendo 
as 12:40 remata a reunión. 

 
 
 

Acordos:  
 
 

Punto 4. 

Acordase solicitar da Xerencia información puntal de horas e quendas, de persoal de fin 
de semana e de nocturnidade con que se abriu as bibliotecas, persoal con que se abriu 
as salas de estudio cos seus horarios e campus nos que traballaron e esixirlle que 
cesen este tipo de actuacións de contratacións. 

Acordase esixir unha reunión urxente sobre este asunto da Xerencia co Comité de 
Empresa solicitando que estea presente a Dirección da Biblioteca. 

Punto 5. 

Acordase respecto ao AGA que aínda están pendentes cousas que matizar, segundo o 
escrito enviado polo Comité no mes de Decembro, proponse que  se lle escriba resposta 
nese senso ó AGA. 

 
 
 
 

 
Asdo:             Asdo:  

(Secretario)      (Presidente)  
 


