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Reunidos no Edificio Fundición o día 22 de xaneiro de 2010, 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. 

4. Solicitude de reunión coa Xerencia sobre Disposición Adicional 

9ª do II   Convenio Colectivo e temas pendentes do mesmo. 

5. Apertura nocturna Biblioteca.Horarios. 

6. Regulamento Comisión de Formación. 

7. Designación de membros de tribunais de oposicións. 

8. Oposicións de pas funcionario. Opcións de promoción de     
categorías de pas laboral. 

9. Postos singularizados na RPT do Pas Laboral. RPT. 

10. 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. 

-Nota informativa da Xerencia sobre publicación de protocolos de Prevención de 
Riscos Laborais. 

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

 
CC.OO 
Marcos Estévez Orge 
Aser Ángel Fernández Rey 
Marisa Magaz Ledo 
Manuel Marcos García 
Mercedes Alonso  
 
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.  

José María Pérez Landín  
 
GIUV 

Antonio Manuel Rodríguez 
 
 

D E L E G A N  V O T O   

Carmen Serra en Manuel 
Marcos 
 
 

A U S E N T E S         
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- Nota informativa da Xerencia sobre  organización da xestión da investigación. 

- Resolución xerencial de 11 de xuño de 2009 pola que se fan efectivos os cambios   
funcionais no Servizo e Unidades de Apoio á Investigación. 

- Resposta da Xerencia á solicitude de dona Hilda Iglesias Galán sobre 
recoñecemento da ”responsabilidade que exerce e o complemento salarial ligado á 
mesma. 

-Resposta da xerencia a dona Hilda Iglesias Galán sobre notificación oficial da 
resolución reitoral póla que se outorga comisión de servizos da Xefatura de sección 
de contratos de investigación. 

- Resolución reitoral do 27 de abril de 2009 pola que se confire unha comisión de 
servizos no Servizo de Investigación. 

- Recurso contencioso -administrativo interposto por Hilda Iglesias Galan. 

- Corrección de erros: resolucións da Universidade de Vigo, de 24 de novembro de 
2009, póla que se convocan probas selectivas para o ingreso en distintas categorías 
de Administración e Servizos. 

- Información sobre absentismo laboral 

- Convocatoria Comisión Paritaria do II Convenio Colectivo para o persoal laboral da 
Universidade de Vigo. 

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

- Contratación dun Técnico Superior en Tecnoloxías da Información e 
Comunicacións. 

- Actas de reunións da Comisión Paritaria II Convenio. 

- Convocatoria selección temporal Técnico Superior Servizos Xerais de 
Investigación. 

- Dúas resolucións rectorais concedendo reduccións da xornadas de traballo. 

- Dúas resolucións rectorais autorizando modificacións de xornadas de traballo. 

- Instrucción xerencial póla que se ordena a realización de funcións específicas na 
área de conserxería no CACTI do Campus de Vigo. 

- Convocatoria Comisión Paritaria do II Convenio Colectivo para o persoal laboral da 
Universidade de Vigo (17-12-2009). 
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- Normas específicas para cada axuda fondo social 2009. 

- Felicitación de Nadal  de Nova Universidade. 

- Modificación  da convocatoria de oposicións de ATSX  relativa a dous temas do 
temario. 

- Xerencia comunicou  a súa intención de facer, na Comisión de Acción Social, o 
“Plan Concilia” na Universidade no que se puidese contemplar a todo o persoal. 
Pretende pois falar cos distintos órganos de representación para facelo. 

  Federico suxire que sobre este tema o Comité tome unha determinación pois 
entende que a Comisión de Acción Social non é o sitio para tratar este asunto por  
non estar presentes todos os Órganos de Representación.  

 Marcos Estevez  reenviará aos membros do Comité a información e a semana que 
ven valorarase ónde e cómo tratalo. 

- Tal e como se acordou na reunión anterior, o Presidente deste Comité  de Empresa 
contactou co Xefe de Inspección de Traballo. Respecto das categorías e salarios do 
informe presentado pola Xerencia da Universidade o Xefe de Inspección di que está 
correcto e no tema dos postos a extinguir manifesta que aparece recollido nas actas. 
No asunto dos TEI parece que lle sorprendeu e que si pode non estar ben polo que 
quedamos pendentes da dita resposta por escrito. O Presidente solicitoulle unha 
resposta  por escrito. 

3.  Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Comisión Paritaria (22-12-2009) 

Asináronse as actas pendentes e insistiuse na publicación das actas pero seguen 
sen facelo. Sobre os títulos propios da UVIGO e a súa interpretación, UGT 
manifestou que entende que si deben ser pagados igual que os títulos oficiais. 
CCOO lembrou que nas negociacións do II Convenio non se tratou nunca de títulos 
propios senón unicamente dos oficiais. CIG manifestou que a convocatoria de acción 
social fala de estudos oficiais. Pola súa parte Xerencia dixo que lle daba igual 
incluílos ou non na próxima convocatoria de Acción Social. 

Ángel Torreiro entende que nun dos temas o traballador ten dereito por Convenio e 
do outro pode facerse mediante solicitude de acción social. O trato e diferente e 
somos nos os que facemos unha lectura restrictiva dun convenio cuxa redacción 
actual resulta ambigua. 

Mollinedo sinala  a necesidade de  priorización pois descoñecemos si hai cartos para 
todo. 



 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

Comité de Empresa de Pontevedra. Acta de 22-01-2010 4

Marcos Estévez di que debemos pensar tamén nos títulos propios das outras 
universidades pois con Boloña estos títulos medrarán en número e o custo pode 
incrementarse notablemente. 

Federico indica que segundo a Vicexerenta e a Xefa de Sección de Nóminas a partir 
deste ano a exención de matrícula aparecerá no IRPF como retribución en especie. 

Comisión de Seguimento Selección Temporal (22-12-09) 

Marcos Estévez informa de que en Ourense había, segundo a ampliación feita de 
RPT, unha necesidade dun TS Servicios Xerais de Investigación para ese campus e 
que se convocará o proceso para a súa cobertura. Ademais, houbo unha ampliación 
de contrato dun TSTIC en Vigo. 

Comisión de Formación 

Séguese traballando, con atraso, na elaboración do plan de 2010. Lembróuselle a 
xerencia unha vez máis aqueles cursos que quedaron pendentes de 2009. Informase 
da convocatoria dunha nova reunión para o día 26 na que se vai tratar sobre a 
priorización de Plan de Formación 2010, dos cursos e accións formativas, e o 
estudio e posibles propostas ao Regulamento de Formación. Por este motivo este 
Comité debe tomar unha postura sobre estes asuntos. Especificamente, sobre o 
Regulamento, tratarase no punto 6 da orde do día da presente reunión. 

4.Solicitude de reunión coa Xerencia sobre Disposición Adicional 9ª do II       
Convenio Colectivo e temas pendentes do mesmo. 

ACORDASE pedir unha reunión urxente sobre a Disposición Adicional 9ª pois tanto 
os traballadores como este Comité son conscientes da parálise e atraso que se ven 
dando  por darlle prioridade a Xerencia  a outros temas. 

En relación aos outros temas pendentes, Federico di que debíamos saber como 
queren que se faga. Si Xerencia di que vai tratar e que non. Deberíamos plantexar 
todos os temas pendentes para oficialmente saber que se vai tratar e que non. 

Ángel Torreiro prefire que sexamos nos quen fagamos o listado e lembremos á 
Xerencia a súa manifesta predisposición a negociar. 

Aser lembra como agora, logo do atraso nesta negociación por mor das 
negociacións do artigo 35, do estudo da funcionarización e a preparación dos 
procesos selectivos, resulta inescusable non abordar este compromiso.  

5.Apertura nocturna Biblioteca. Horarios. 

Marcos Estévez informa que non houbo contestación á petición de reunión e que 
parece que están na fase de recollida de datos.  
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Mollinedo di que este Comité ten que ter coñecemento dos datos que se recollan, da 
súa tipoloxía e finalidade sinalando que o Comité debe e quere participar nesa 
selección de datos pois , por exemplo, non é o mesmo si se recollen os datos de  
usuarios universitarios ou de outro tipo de usuarios. 

Federico manifesta o seu malestar e desconformidade  pola desinformación 
manifesta dos cambios de contratos, de horarios, etc. insistindo en que  se trata de 
decisións políticas que deben ser coñecidas e comunicadas. Na ocasión anterior 
deste mesmo tipo de aperturas falábase da excepcionalidade e agora de novo 
atopámonos cunha segunda fase xa en marcha e da que non sabemos nada. Esto 
resulta inaceptable e fai patente como a Dirección da Biblioteca non exerce como tal. 

6.Regulamento Comisión de Formación.    

Os membros deste Comité na Comisión foron invitados pola Xunta de Persoal a 
asistir a unha reunión súa onde se trataba este mesmo punto.  Os representantes do 
Pas Laboral nesta Comisión consideran que non é momento de abordar 
modificacións do Regulamento pois é un asunto de calado suficiente como para 
tratalo en maior profundidade. Así pois, son da opinión de que o que interesa agora 
e sacar adiante o Plan de Formación de 2010 e esto pódese facer dentro da liña de 
traballo que se leva actualmente na Comisión sen necesidade de modificar o vixente 
Regulamento. Logo dunha rolda de opinións ACORDASE seguir na dinámica de 
traballo actual sen necesidade de facer, de momento,modificacións no Regulamento.  

7.Designación de membros de tribunais de oposicións. 

Logo das conversas mantidas co Presidente do C.E de Ourense decidiuse que se 
designarían 8 persoas por parte do CE de Ourense e outras 8 polo CE de 
Pontevedra como membros dos tribunais. 

 Marcos Estévez  lembra como o Estatuto Básico do Empregado Público no seu art. 
60.2  e 3 limita a participación nos órganos de selección indicando que as persoas 
propostas non acudirán en representación de órganos. Así mesmo manifesta como 
na Secretaría Xeral lle informaron que non podían tomar parte nos tribunais os 
membros do Comité senón “a proposta do Comité” sendo pois esta situación unha 
dificultade engadida  na elaboración dos tribunais. 

José María Landín expón como xa noutras ocasións se teñen producido 
impugnacións de convocatorias de oposicións seguindo a lei 30/92 polo que 
considera que non é excluinte poder presentarse a tribunais sendo parte dos 
órganos de representación. 

Ángel Torreiro pensa que ata agora non houbo problema polo que debemos esperar 
as listas provisionais e Federico informa que as consultas feitas pola CIG din que os 
membros dos Comités si poden estar nos tribunais pero non en representación do 
Órgano. 
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8.   Oposicións de pas funcionarios. Opcións de promoción de categorías de 
pas laboral. 
 Federico considera  que esas oposicións de Funcionarios non beneficia aos laborais 
pois só se oferta en Axudantes a opción de que vaian os TEBs. Ditas limitacións van 
en contra do PAS Laboral pois deberían ser por titulacións e non por categoría. 
Ademais, aos A.T.S.X. non se lle recoñece a posibilidade de presentarse a 
administrativos e hai un posto de grupo II fixo (relacións laborais) como Axudante ao 
que non se lle permite ir por promoción interna. Federico quere saber, cal é o 
parecer deste Comité sobre que so unha categoría teña posibilidade de acceso e a 
eliminación de toda posible promoción dos demais integrantes do PAS Laboral que 
teñan titulación . 
 
Mollinedo cree que incluso foi negativo para algúns TEBs que están no punto de 
mira como posibles “beneficiados”. 
 
Marcos Estévez pensa que estase a abrir unha porta de promoción, non se pecha 
ningunha a ninguén e considera a situación positiva sendo absurdo no aproveitala. 
Estase a falar de promoción aplicándose unha norma do Estatuto Básico; do que se 
fala é de promoción e pasar de ATSX a Aux. Administrativo non é promocionar. Por 
outra banda, lembrar que quen negociou esa oferta pública eran representantes de 
CCOO e UGT funcionarios non o Comité.  
 
Aser lembra como varios membros de este Comité, entre os que se atopaba el 
mesmo, foron mencionados no Consello de Goberno como artífices e beneficiarios 
directos desta situación. O ataque persoal a determinados TEBs do Comité non era 
só tal senón un ataque directo ao propio órgano de representación do PAS Laboral e 
ningún dos representantes claustrais do PAS Laboral dixo nada ao respecto no 
Consello de Goberno. Manifesta como en ningún intre tivo relación con ditas 
negociacións e moito menos interese algún  polas mesmas aínda que publicamente 
foi sinalado, nomeado e difamado  ante a comunidade universitaria. 
Nestes intres, a espera de algunhas consultas xurídicas pendentes sobre este 
asunto, considera non ser pertinente o seu posicionamento ao respecto.  
 
Segundo Mollinedo, a porta abriuse a medias e debería abrirse de todo. Non é unha 
promoción  senón un chanchullo. 

Marcos Estévez lembra que acolléndose ao Estatuto, foi unha proposta de Xerencia 
na que non houbo acordo pero si houbo negociación. Ratifícase pois na súa 
consideración de que se trata dunha oportunidade de futuro. 

Ángel Torreiro cree que, sen entrar no proceso negociador, o final chegouse a esta 
situación e que o Estatuto Básico, por fin, parece permitir a promoción cruzada. 
Entende pois que esto non é malo aínda que como representante laboral non 
comparte o acordo acadado pois a promoción debe abrirse a todas as categorías. Si 
a xente o quere debíamos reunirnos para facer un acordo marco. A promoción está 
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tan acotada que podería darse o caso de que xente de listas de agarda para 
axudantes non serían necesariamente TEBs e non poderían promocionar. Antes non 
existía a posibilidade e agora, manifesta no estar seguro de si había necesidade de 
facelo pois quen quere facelo é unha xente concreta. Lembra seguidamente que 
noutra ocasión os Auxiliares Técnicos de Biblioteca non quixeron funcionarizarse e 
que agora o acordo é de Consello de Goberno polo que si o abrimos debémolo abrir 
para todos. 

Mollinedo  di que de facer eso o que estamos a facer é volver ao tema da 
funcionarización. 

Aser di que o Comité foi criticado duramente por outros representantes do PAS e 
órganos de representación como xa expresou anteriormente. A este Comité non 
chegou escrito algún e insiste en que os TEBs non teñen feito movemento algún 
neste asunto nin a favor nin en contra,non fixeron absolutamente nada. A 
negociación fixérona outros e agora ven imposta. Os TEBs nunca propuxeron esta 
funcionarización nin promoción e foron sempre nun mesmo bloque co resto do PAS 
no proceso de funcionarización. Lembra como efectivamente hai anos algúns A.T.B.  
reuníronse a título persoal e falaron das súas posibilidades de promoción na 
Universidade. En ningún momento a Universidade fixo ningunha oferta ao respecto e 
a opción foi abortada nos seus inicios nunha asemblea do Comité daqueles tempos. 
Aser  insiste en que non pode posicionarse como pide Federico e reincide en que o 
Comité de Empresa de Pontevedra non tomou parte neste asunto . 

José María Landín di que tal e como foi o proceso de negociación, poderíase 
impugnar todo o proceso, a convocatoria, etc.. e función de varios conceptos pois 
podería ser nula de pleno dereito. É restrictiva e non hai acordo co Comité. 

Federico insiste en  que moito persoal laboral quere saber que opina este Comité de 
Empresa e Marcos Estévez reitera como o negociado foi exclusivo dos funcionarios. 

Sendo as 12:45 incorpórase á reunión Antonio Manuel. 

9.Postos singularizados na RPT do Pas Laboral. RPT. 

Ao respecto da resolución sobre un traballador e a singularización de persoa 
Federico apunta como dende que este Comité funciona pasaron 3 cuestións 
similares das cales unhas chegaron a propio Comité e outras non. Seguen pasando 
estas cousas e o Comité non di nada polo que está claro que non temos capacidade 
de negociación. Nos enteramos sempre a “toro pasado” unha vez tras  outra. 
Segundo seu criterio esto non pode seguir así e preguntase ¿Qué facemos como 
Comité? ¿qué capacidade temos? ¿cómo nos visualizan os compañeiros?.   

Aser di que o Comité resposta a todo o que lle chega. A resposta a esta situación 
sempre foi a mesma e ven sendo, co convenio na man, que de non ter obriga de 
facer o traballo non se faga se non é un responsable del. Será logo a Xerencia a que 
teña que solucionar o problema, será a Xerencia a que teña que contactar co Comité 
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para abordar o asunto. Por todo o dito e vistas as contestacións dadas por este 
Comité e por anteriores Comités, entende Aser que non hai deixación por parte 
deste Órgano e, o mellor, o que este Comité ten que tratar é si resulta pertinente un 
cambio de actitude fronte ao xeito de actuar da Xerencia ou non. 

Mollinedo di que si non é función dos seus postos e non está cualificada estase 
facendo a persoa non ao posto, pero, cando non este esa persoa, ¿quén vai a facer 
o traballo?. Indica pois que se son funcións de categoría superior que se faga entón 
con esta figura. 

Ángel Torreiro di que é un traballo de técnico de laboratorio non dun superconserxe. 

Mercedes Alonso mostrase conforme co dito por Aser sinalando que do que se trata 
entón é de si queremos seguir deste xeito ou pornos no noso lugar para que lle 
fagan caso aos traballadores-as.  Preguntase si o Comité considera que estamos 
atendidos e valorados ou non, si cambiamos de actitude ou non, si é grave esta 
situación ou non. 

Manolo Marcos di que esta situación ten solución mediante a realización da RPT 
pero pensa que nos momentos nos que estamos de pre-elección reitoral non se vai 
a producir esa negociación. 

Marcos Estévez opina que pódenos limitar a realidade orzamentaria pero non as 
eleccións a Reitor. 

Ángel Torreiro manifesta a súa impresión de estarse gobernando dende a Xerencia 
por decreto e como o Comité fai de mera comparsa cando, o mellor, neste momento 
sería preciso facerse notar. 

ACORDASE mostrarlle a Xerencia o noso total desacordo co seu xeito de facer as 
cousas e logo unha vez feitas nos enteremos no Comité. O Comité debe ser 
informado e debe ser negociador sendo esta vía a ordinaria e habitual. 

10.Rogos e Preguntas. 

Antonio Manuel pregunta  ¿cómo quedaron as modificacións que se veñen facendo 
nos temarios? Sendo da opinión de que non se lle poden consentir á Xerencia estas 
modificacións. Segundo seu criterio non é asumible que Xerencia colgue o temario e 
logo o cambie cando xa estaba aprobado polo Xunta. Por outra banda, o Comité ten 
publicado un temario diferente ao que está agora aprobado polo que pide a este 
Comité que manifeste. 

Marcos Estevez lembra que xa se informou deste asunto nos primeiros puntos de 
esta reunión. Informouse hoxe da corrección dos erros en dous temas específicos. 
Sinala como as persoas máis indicadas para estar ao tanto destes movementos son 
aqueles que negociaron os temarios.  
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Ángel Torreiro solicita deste Comité que faga pública unha nota sobre os temarios 
deixando claro que o que se produciu foi unha corrección unilateral. 

Federico roga ao Presidente que solicite  concesión do día de Entroido e pregunta  si 
se sabe algo do acontecido nunha contratación de ATSX para cubrir TESX e a 
contratación doutro ATSX. O respecto, Mollinedo di que esgotada a lista de agarda  
pódeselle ofertar a alguén do centro e Ángel Torreiro lembra que hai un ano diuse na 
Escola de Peritos un caso semellante e foi a Comisión de Política de Emprego onde 
se acordou ofertala ao traballador -a máis antigo ou cualificado. 

Marcos Estevez di que se puxo en contacto co Administrador do Campus de 
Pontevedra e que admitiu que foi un erro, por descoñecer o Administrador esta 
posibilidade, e que non volverá a suceder no futuro. 

Cristina Vila pregunta se ao solicitar unha reducción de xornada ser reduce a base 
de cotización.   

Mollinedo fai o seguinte rogo, referente a solicitude de información do 
presidente nas ultimas reunións do comité, e para que conste en acta 
manifesta o seguinte: 

“ Na acta do Comité do 13 de novembro pasado, figura no informe do presidente 
xuízo de Cándido Pérez Betanzos, cando do que se trataría é de dar conta 
da sentenza da demanda interposta polo Comité, CCOO e UGT a Universidade de 
Vigo por ter destinado a un traballador ao Servizo de Prevención. 
 Como o presidente di descoñecer o contido da sentenza  e ninguén dos 
presentes di coñecela, e a pesares de ter presentado recurso dela o mesmo 
día destes feitos, 15 de decembro, cremos que da mesma poden destacarse tres 
cuestións que logo transcribimos literalmente: unha, a competencia do 
xerente aínda que na redacción se omita, a referencia ao artigo 14 é 
determinante, pois di: A organización do traballo, consonte a lexislación 
vixente, é facultade exclusiva da universidade e a súa aplicación práctica 
corresponderá á xerencia, por delegación do rector, consonte o establecido 
na normativa básica de aplicación, nos estatutos e nos regulamentos de 
desenvolvemento;dúas, a obriga da Universidade de protexer a saúde do 
traballador e por extensión dos traballadores e traballadoras; tres, a 
motivación, as otras causas o motivos que las partes, o al menos los 
demandantes no han querido sacar a la luz  
 Unha: 
       Pues bien, siendo esto así, y teniendo en cuenta que el art. 14 del I 
Convenio Colectivo establece que es competencia del rector la organización 
del trabajo y su aplicación práctica, entendemos que la resolución es 
ajustada a derecho. 

Dúas: 
       debemos tener presente que la universidad actuó en beneficio de un 
trabajador cuya salud se encontraba en entredicho de reincorporarse a su 
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puesto anterior. No es necesario que el trabajador este declarado afecto de, 
incapacidad o minusvalía alguna, bastando con que su salud se ver afectada 
por el trabajo realizado.  
 Tres: 
      En todo este asunto laten de forma palpable otras causas o motivos que las 
partes, o al menos los demandantes no han querido sacar a la luz; pero 
resulta curioso que sin verse afectado ningún otro trabajador por la 
actuación ahora cuestionada, se recurra la misma en aras de una pretendida 
salvaguarda de la legalidad. Sin duda debe ser relevante la anterior 
condición del codemandado de presidente del Comité de Empresa, que dicho 
cargo este desempeñado ahora por otra persona perteneciente a otro 
sindicato, y desde luego que la resolución fuese dictada por un gerente que 
cesó con posterioridad en el cargo. Entendemos que, cumplidos los mínimos 
requisitos de legalidad en la actuación, y teniendo en cuenta la finalidad 
de la misma (salvaguarda del estado de salud de un trabajador, y que la 
actuación no afecta a los derechos de ningún otro trabajador, la demanda 
debe ser desestimada. 
  
que despois entrega este, nun documento para que quede todo recollido tal 
cal relata os feitos relativo a sentenza  do xuízo de Cándido Pérez Betanzos” 

Marisa di que CCOO recorreu dita sentenza, que non é firme. 

Marisa pregunta ademais sobre a consideración do día de Santo Tomé de Aquino. 
Pois parece que non sendo lectivo so teñen que vir a traballar o que teña que estar 
no acto. 

Marcos Estévez aclara que xa se tratou nunha reunión paritaria resultando que non 
era lectivo. 

Sendo as 13:37 remata a reunión. 

Acordos:  

4.Solicitude de reunión coa Xerencia sobre Disposición Adicional 9ª do II       
Convenio Colectivo e temas pendentes do mesmo. 

ACORDASE pedir unha reunión urxente sobre a Disposición Adicional 9ª pois tanto 
os traballadores como este Comité son conscientes da parálises e atraso que se ven 
dando  por darlle prioridade a Xerencia  a outros temas. 

9.Postos singularizados na RPT do Pas Laboral. RPT 

ACORDASE mostrarlle a Xerencia o noso total desacordo co seu xeito de facer as 
cousas e logo unha vez feitas nos enteremos no Comité. O Comité debe ser 
informado e debe ser negociador sendo esta vía a ordinaria e habitual. 
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