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Reunidos no Edificio Fundición o día 12 de xullo de 2010,  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. Escritos do persoal. 

- Solicitude de 18 compañeiros-as persoal fixo da 

Universidade de Vigo de convocatoria de concurso de 

traslados, previo a execución da Oferta Pública de 

Emprego en cumprimento do artigo 19.1 do II Convenio 

Colectivo e a aplicación dos acordos sobre criterios de 

incorporación e cesamento do PAS desta Universidade 

derivados dos procesos de provisión e selección 

aprobados polo Consello de Goberno de 10 de marzo de 

2009.  

- Solicitude feita por Gustavo Boubeta Barreiro de 

subsanación de erro cometido na adxudicación de 

contratos e petición de oferta de praza segundo orde de 

lista de agarda das prazas de TSTIC. 

- Solicitude feita por Manuel Vidal Gude de explicación de 

motivos e funcionamento das listas de agarda. 

5. Rogos e Preguntas. 

 
 

A S I S T E N T E S    
 

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

Ángel Torreiro Varela 
 
C.S.I.F.  

 
 
GIUV 

 
 

D E L E G A N  V O T O   

Cristina Vila Pumares en Ángel 
Torreiro 
 
 

A U S E N T E S         
 

Antonio M. Rodríguez 
José María Pérez Landín 
Carmen Serra Rodríguez  
 
 
 
*DS- Delegado Sindical 
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1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 

Apróbase a acta anterior coas modificacións pertinentes. 

2.  Informe do Presidente. 

- Contratos. 
- Información da Xerencia sobre absentismos 2º trimestre 2010. 
- Información da Xerencia sobre Horas Extras 2º trimestre 2010. 
- Reunión do Comité de Empresa de Pontevedra co novo equipo xerencial o 2 de xullo de 2010.  
- Reunión Comisión Paritaria o 2 de xullo de 2010. 
- Resolución de 24 de xuño de delegación de competencias. 
- Petición de material informático  para xestión do Acordo Intercampus 

3.  Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Informa Marcos Estévez de que houbo  unha  reunión coa  nova Xerencia e unha reunión da 
Comisión Paritaria. Na reunión coa Xerencia tratábase dunha reunión de presentación na que o Comité 
de Empresa de Pontevedra puxo enriba da mesa os temas que considera necesario seguir traballando, 
entre outras: 

• Remate do convenio actualmente en vigor, co cumprimento da disposición adicional 9ª   en 
canto se refire á promoción do persoal dos Servizos informáticos e laboratorios. 

• A Negociación da RPT en cumprimento da disposición adicional 4ª do convenio en vigor. 
Coa exposición  das prazas por fora de RPT, e as pagadas con cargo a programas da 
Xunta de Galicia ou dos distintos Ministerios e que levan moitos anos como servizos 
propios da Universidade e creemos que chegou o momento de tomar decisións con 
respecto a elas. 

• Lles trasladamos a nosa oposición á forma de actuar en canto ás aperturas nocturnas das 
bibliotecas e lle amosamos o noso rexeitamento á apertura de salas de estudio 24 horas, 
atendidas por vixiantes. 

• Así mesmo falamos do plan de formación e a súa aplicación. 
• E lembramos que no final de este ano remata o convenio, e empezaremos a falar do III 

Convenio do Persoal laboral da Universidade de Vigo. 

 

Tamén o venres mantivemos unha Comisión Paritaria, na que se nos informou da aplicación do 
RDL 8/2010 polo que se adoptan medidas extraordinarias para a redución do déficit público, e a súa 
obrigatoria aplicación para os salarios do persoal da universidade, segundo reflexa a normativa. 
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Na reunión da Comisión Paritaria informouse sobre a aplicación do R.D. 8/2010, manifestando os 
representantes do Comité que non se ía negociar nada ao respecto. Unha vez máis insistiuse na 
necesidade de publicación das actas desta comisión e solicitouse que se nos informase das 
xustificacións xurídicas polas que se nos aplica o decreto. O representantes sindicais que asistimos, 
anunciamos que non íamos negociar a aplicación do RDL, e as diferentes accións xudiciais que 
estamos a levar a cabo para rexeitar semellantes medidas. 

 

4. Escritos do persoal. 

a- Solicitude de 18 compañeiros-as persoal fixo da Universidade de Vigo de 
convocatoria de concurso de traslados, previo a execución da Oferta Pública de 
Emprego en cumprimento do artigo 19.1 do II Convenio Colectivo e a aplicación dos 
acordos sobre criterios de incorporación e cesamento do PAS desta Universidade 
derivados dos procesos de provisión e selección aprobados polo Consello de 
Goberno de 10 de marzo de 2009.  

Marcos Estévez lembra que na negociación non se ían incorporar prazas, e que o concurso será 
logo do remate dos procesos selectivos que están en marcha. É certo que hai unha praza de 
informáticos en Ourense que non entrou no concurso pero si está incluída na OPE, e catro prazas a 
maiores de A.T.S.X. (Toralla, Minas, Xurídicas e unha en Ourense) que se incluíron nestes procesos 
selectivos. Estas serían as que deben ter o seu concurso. 

Todas as prazas que están enriba da OPE teñen que ter o seu concurso pero o resto xa o tiveron 
no seu momento. 

Segundo Federico a secuencia establecida pola Vicexerencia de persoal anterior foi Concurso de 
Traslados- Resolución- OPE- Oposicións. 

ACORDAMOS escribir á Xerencia solicitando que identifique as prazas de OPE e as que non 
estaban nela, con fin de facerlles un seguimento dende o Comité, e que convoque concurso de 
traslados das prazas que non estaban en OPE. 

ACORDAMOS respostar aos compañeiros neste mesmo senso. 

Este Comité respecto a os criterios de incorporación ACORDA comunicarlle a os compañeiros que 
o Acordo ésta publicado no DOGA e é de aplicación na Universidade de Vigo. 

 

b- Solicitude feita por Gustavo Boubeta Barreiro de subsanación de erro cometido na 
adxudicación de contratos e petición de oferta de praza segundo orde de lista de 
agarda das prazas de TSTIC. 

Pola información que temos a orixe deste erro está na actuación do Servizo de Persoal. Carlos 
Mollinedo entende que producido o erro e detectado polo traballador éste debería ter informado ao 
Comité ou Comités pois perder un dereito e non denuncialo aos seus representantes favorece a mala 
actuación ou fallo do servizo/xerencia. 
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O Comité ACORDA enviar á Xerencia un escrito para que aplique correctamente á normativa e , 
así mesmo, pedirlle ao traballador que envíe copia do escrito ou comunicación do acontecido 
informando a este Comité. 

c- Solicitude feita por Manuel Vidal Gude de explicación de motivos e funcionamento 
das listas de agarda. 

ACORDAMOS pedirlle ao compañeiro unha explicación máis pormenorizada do escrito enviado a 
este Comité. 

 

5. Rogos e Preguntas. 

Marcos Estévez reitera a petición da necesidade de información sobre as garderías da 
Universidade, e en especial sobre a de Vigo. 

Carlos Mollinedo sinala que en Ourense estase construíndo e que  a de Pontevedra parece que ía 
abrirse no próximo ano pero que non ten información sobre o persoal que traballará nela, pois en 
orixe o edificio ía ser da Universidade e o persoal o poría a Consellería de Benestar, pero co cambio 
de goberno na Xunta de Galicia non se ten certeza ningunha do que vai acontecer. Segundo 
Mollinedo  o ideal sería que fosen traballadores da Universidade. 

Aser Fernández solicita se pida á Xerencia unha mellora e máis completas revisións médicas de 
empresa. 

Marcos Estévez  informa sobre a chegada dun escrito de Carlos Román Lago solicitando unha 
reunión co Comité.  O escrito entrou no Comité logo de estar elaborada a orde do día desta reunión 
polo que  se informará ao compañeiro de que a principios de setembro convocarase a reunión 
solicitada, indicándolle tamén que dende a última reunión mantida, a finais de 2009,  con él mesmo 
e outros compañeiros informáticos non houbo novidades nos asuntos plantexados aínda e que, 
como se informou no punto 3 da orde do día, este Comité comunicou á nova xerencia a prioridade 
destes asuntos e outros máis que deberán ser resoltos. 

 
 
 
 
 
 
 

Acordos:  
 

 
Asdo:             Asdo:  

(Secretario)      (Presidente)  
 


