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Reunidos no Edificio Fundición o día 20  de Decembro  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. 

- Preguntas dunha compañeira relativas á funcionarización e 
ás ausencias no Comité de Empresa. 

- Solicitude de tres TEB´s para a inclusión de dúas prazas na 
oferta da actual oposición. 

5. Liñas básicas de actuación nos Orzamentos 2011 

6. Rogos e preguntas. 

 
 
 
 
 
 
LEMBRANZA DO COMPAÑEIRO XAIME ARMADA FERNANDEZ 
 
Previamente ten lugar un debate sobre a posibilidade de asistencia como Delegada 
Sindical do C.S.I.F de Asunción Marzán. O Comité entende que o sindicato CSIF debería 
contar cun delegado sindical laboral para asistir a estas reunións e non un delegado 
sindical funcionario. 
Marcos Estévez quere deixar constancia de que a súa presenza é como Delegada 
Sindical de C.S.I.F. e que xa que non asiste o representante electo, o normal sería que o 
propio sindicato movese a lista laboral votada no seu momento pois ten capacidade para 
facelo. 
Carlos Mollinedo ten dúbidas sobre a legalidade de esta presenza e sinala que o 
Presidente do Comité debe en todo caso verificar a pertinencia ou non da situación. 
Ángel Torreiro expresa que o seu entender, os Delegados Sindicais os nomean as 
Seccións sindicais e os órganos de representación non teñen nada que opinar 
O presidente Marcos Estévez indica que, como delegada sindical, si pode estar presente 
na reunión do Comité, con voz pero sen voto. 

A S I S T E N T E S   
 

 
CC.OO 
Mercedes Alonso Alonso 
Manuel Marcos  García 
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 
 
C.S.I.F.  

Asunción Marzán Gonzalez* 
 
GIUV 

 
 

D E L E G A N  V O T O   

Carmen Serra en Marcos Estévez 
Carlos Mollinedo en Federico 
 

A U S E N T E S         
 

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

 Apróbase a acta coas correccións pertinentes.   

 2. Informe do Presidente.  

 - Presidente informa que  non hai contratos. 

 - Resolucións reitorais de modificación de xornada. 

 - Resolucións reitorais de autorización ou cese de traballos de categoría superior. 

 - Comunicación ó Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do erro na citación ó Comité. 

 - Resolución reitoral pola que se designan suplentes dos Administradores. 

 - Resposta da Xerencia á solicitude de información das garderías de Campus. 

 - Información da Xerencia relativa aos datos de PAS da Uvigo e das outras universidades 
galegas. 

 - Convocatoria da Comisión de Seguimento do Acordo de Selección Temporal, Acceso 
Interno e Adscrición provisional do PAS. 

 - Convocatoria da Xerencia para unha reunión do Comité de Empresa de Pontevedra. 

 - Instrucción da Xerencia relativa ao horario e días de asuntos propios e vacacións do 
PAS no Nadal. 

 - Informe de ausencias e delegacións de voto no Comité de Empresa de Pontevedra.  

3.Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Comisión Seguimento dos acordos de incorporación e cesamento e de Selección 
Temporal  

Tratouse a necesidade de convocar probas para xerar unha lista de agarda de Técnico 
Superior Análise Instrumental. Logo de modificarse o título da resolución  tratouse da 
posibilidade de realización nun mesmo día das probas considerándose dita opción non 
contraria ao acordo. Respecto da elección dos membros desta comisión, UGT e CIG 
entenden que non debería estar nela un membro do Comité representando á empresa.  
Este tema xa foi falado en anteriores ocasión e Ángel Torreiro reafirmase nas opinións 
expresadas entón e Manuel Marcos tamén se ratifica no dito anteriormente. ( Acta do 
4/12/2008) 
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Tratouse a necesidade de substitución do posto vacante deixado polo compañeiro Xaime 
Armada Fernández  no Campus de Ourense.  

Marcos Estévez sinala que en ocasións anteriores se fixo sempre a oferta da praza de 
categoría superior aos traballadores-as do mesmo centro. Nesta ocasión, neste centro 
non hai traballadores fixos e  debese tomar unha decisión. A comisión quedou de ofertala 
á lista de agarda, logo aos dos centro, ámbito e  campus.  Lembra ademais que hai un 
acordo do 2009 polo que no caso de esgotamento da lista sinalase ese orde como o 
preferente.  

Falouse sobre a posibilidade de que os T.E. de Análise Instrumental podan facer funcións 
de categoría superior. 

Federico pregunta si na xestión da listas de agarda chámase a todos os que non están en 
interinidade por vacante nesa lista de agarda. 

Marcos Estevez di que nin dende antes do acordo ni a partires do 2009, se lle ofreceu a 
ninguén que ocupase interinidade por vacante unha nova interinidade, nin contrato 
superior a 6 meses aínda coñecendo que os procesos estaban rematando. 

Indicase tamén que o cambio de campus por conciliación ten preferencia 

Marcos Estévez sinala que esta comisión será convocada de novo en breve pois téñense 
solicitado as previsións de contratacións, e se nos pediu que adiantasemos os problemas 
posibles que se poden presentar na aplicación, da resolución dos procesos de oposición.  

Ángel Torreiro sinala que tamén se solicitou a actualización de listas e rexistro de 
chamadas ?? 

Federico di que é pertinente que se chegue a un acordo antes da incorporación dos 
compañeiros-as. 

A proposta do Comité de empresa encárgaselle a Federico Fernández a detección 
sistemática da casuística e elaboración dunha proposta. 

Comisión de Formación 

Presentáronse os cursos para o Plan de formación 2011. Algúns están incompletos e hai 
que melloralos. Acordouse que se admitiran novos cursos que podan aparecer ao longo 
da planificación. A formación contemplase para o persoal da universidade. Solicitouse 
información sobre asistentes aos cursos de 2010  e que se de informe a todo o persoal 
sobre a posibilidade real de asistencia a cursos nos Centro de Linguas así como das 
condicións nas que se pode producir pois algúns compañeiros xa están utilizando este 
sistema sen que se ofrecera a todos información sobre esta opción. Pediuse unha vez 
mais a publicación das actas desta comisión e suxeriuse a realización dun políptico e/ou 
información na páxina web de formación sobre as posibilidades de formación para este 
ano 2011 tal e como se fixo en 2009.Lembrouse á xerencia que un dos obxectivos 
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marcados na planificación da formación por esta Comisión era que os traballadores-as 
coñeceran a principio de ano as posibilidades de formación para elixir cada quen os seus 
itinerarios formativos e por outra banda conseguir unha mellor planificación dentro dos 
servizos. 

Incidiuse tamén na necesidade de que o Plan de  formación contemple os horarios de 
todos os traballadores indistintamente do campus e/ou quenda en que traballen. 

 A Xunta de Persoal presentou a estudio un documento de posible nova mobilidade de 
formación que xa se realiza noutras universidades españolas. Xerencia informa dunha 
nova posibilidade de formación ofertada por unha empresa externa que queda pendente 
de revisar logo de facernos unha demostración do sistema. 

Respecto da formación de Bibliotecas duplicanse os cursos a impartir polo que impartir ao 
dirixirse uns a Axudantes e outros a TEBs. 

 

Reunión do Comité de Empresa de Pontevedra coa Xerencia. 

O venres 3 de decembro, mantivemos unha primeira reunión coa Xerencia para tratar 
sobre a disposición adicional 9ª do II convenio colectivo. 

Na reunión se lle plantexaron algunhas cuestións á Xerencia: 

Dado que na primeira reunión que mantivemos no mes de Xullo coa xerencia lle 
manifestamos que a Disposición adicional 9º do Convenio era a nosa prioridade, 
queremos saber os pasos que ten dado a Xerencia por esta cuestión. 

Así mesmo tamén lle comunicamos que nós pola nosa banda tivemos senllas reunión ó 
respecto desta cuestión cos TETIC e cos técnicos de laboratorio. Que non aceptaremos 
unha negociación diferente para os Técnicos de laboratorio e os TETIC, deben ser 
conxunta e acompasada. 

Lle insistimos en que tal e como establece o Convenio a promoción ten que garantir que 
todos os técnicos de grupo III os que lles afecta esta disposición promocionen a grupo II.  

Queremos coñecer a disposición da Xerencia para comezar con esta negociación así 
como a dispoñibilidade orzamentaria da que dispoñemos para desenvolver esta cuestión. 

Por último lle solicitamos un calendario de negociación con un comezo inmediato. 

A xerencia primeiro recoñeceu que eles asumiron tamén como prioritario o 
desenvolvemento da disposición adicional 9ª, cando así llo transmitiu a representación 
dos traballadores e unha vez que os sindicatos non denunciaron o II Convenio Colectivo, 
argumentando principalmente o desenvolvemento de esta disposición para tomar tal 
decisión. 
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Coincidiron no feito de que a negociación será conxunta para os dous colectivos. 

Nos trasladaron que están a traballar nun dobre eido, no caso dos TETIC, teñen 
plantexado unha reestructuración total do area ATIC, identificando areas e postos. E por 
outro lado os Técnicos de laboratorio onde se atopan con unha casuística moito máis 
complexa. 

Teñen claro que o feito de promocionar a grupo II supón asumir funcións novas a maiores 
do que se están a facer. E maiores responsabilidades. 

No caso dos técnicos de laboratorio e máis complexo e precisa de un estudo máis 
profundo. Recoñecen dúas realidades diferentes e temos que establecer na negociación. 
Cantos, como e cando teñen que promocionar, dado que segundo eles non creen que 
sexa posible a promoción de todos os técnicos de laboratorio. 

A xerencia plantexa unha primeira premisa, que a esixencia da titulación e condición 
indispensable, dado que non van a ir contra o establecido na normativa de función pública 
ó respecto. Si o feito de eximir de titulación, tal e como plantea o Comité xenera a máis 
mínima inseguridade xurídica non se seguirá por este camiño. 

Tamén estableceron que a promoción se baseará nas futuras funcións a desenvolver. 

Na negociación deberán establecerse tamén a concreción do sistema e as condicións de 
partida para acceder a un grupo superior. 

No ámbito orzamentario, o Xerente clasificou a situación como pésima, e que se nos farán 
chegar os datos, pero que se fará o esforzo necesario para acadar unha solución. 

Por último indicaron que antes do parón de Nadal, teremos unha primeira reunión. 

Dende o Comité amosamos a nosa mellor disposición para afrontar a negociación e que o 
longo das reunións iremos clarexando situacións, necesidades e puntos de encontro e 
enfrontamento co ánimo claro de chegar a acordo. 

Comité de Prevención 

Aprobación do Regulamento e nova elección de secretario. Modificación do CIRC (Comisión 
Intervención e Resolución de Conflictos) 

 

4. Escritos do persoal. 

- Preguntas dunha compañeira relativas á funcionarización e ás ausencias no 
Comité de Empresa. 
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Marcos Estévez lembra que tódolos sindicatos levaron no seu programa o punto da 
funcionarización e a contestación que se lle debe dar a esta compañeira ten que facer 
referencia ao punto 5 desta reunión que trata das liñas básicas dos orzamentos 2011 da 
Universidade. 

Mollinedo sinala que respostou de xeito persoal a esta compañeira manifestando que a 
funcionarización e algo colectivo pero tamén unha opción persoal. Persoalmente defende 
a funcionarización tal e como xa lle manifestaron ao Reitor, pero unha funcionarización de 
todo o PAS Laboral de xeito que o proceso comece pola parte que poda ofrecer unha 
maior dificultade. Por outra banda, amosa o seu desacordo con calquera uso da 
funcionarización como moeda de cambio nin moeda económica para beneficio de ningún 
outro colectivo. UGT e CCOO apoian esta última visión aportada por Carlos Mollinedo. 

No referente a as ausencias as reunións do Comité  Carlos Mollinedo lembra que xa ten  
solicitado este análise en reunións anteriores tal e como aparece reflectido nas actas 
deste órgano. Só por causas xustificadas se podería faltar a estas reunións polo que 
persoalmente síntese ofendido por esta situación sendo a ofensa aínda maior si as 
ausencias son dun delegado-a sindical ou dun liberado-a. En canto as delegacións de 
voto habería que saber si son xustificadas ou non e con que antelación se fixeron. 

Ángel Torreiro manifesta entender e compartir a postura de Carlos Mollinedo pero non 
considera que sexa el quen de chamarlle a atención a ninguén pois cada quen  é 
responsable dos seus actos e , tal vez deban ser as organizacións de cada quen as que o 
fagan. 

Federico Fernández indica que cada sindicato debería reflexionar sobre esta situación. 

Marisa Magaz lembra a responsabilidade dos membros electos cos traballadores-as. 
Tamén é da idea de que cada organización debe facer algo en consecuencia da situación 
dado que nestes momentos temos ao caso dun “sindicato/liberado” do que non sabemos 
nin onde está nin que é o que fai ou a quén está a representar. 

Marcos Estevez sinala que para hai unha diferencia fundamental entre aqueles de nós 
que estamos liberados ou cun número importante de horas sindicais acumuladas e os que 
están traballando ó mesmo tempo que exercen labores de representación, dado que 
estes, as veces e por circunstancias persoais ou laborais poden ter que exercer a 
delegación do voto. Pero resulta inexcusable a actitude de aqueles liberados e 
representantes de persoal que se ausentan de forma definitiva do Comité sen nin sequera 
informar ou explicar os motivos. De todas maneiras precisa que será responsabilidade 
tamén dos compañeiros analizar e no seu caso castigar estas actitudes nas eleccións 
sindicais. 

 Aser Fernández manifesta que as actas reflicten a presencia ou ausencias dos membros 
do Comité e que no caso de que as circunstancias persoais non permiten exercer a 
responsabilidades que se deben asumir as organizacións teñen listas de electos ás que 
acudir. 



 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

Comité de Empresa de Pontevedra. Acta de 20-12-2010 7

- Solicitude de tres TEBs para a inclusión de dúas prazas na oferta da actual 
oposición. 

Se lle conteste que dada a convocatoria non cabe a posibilidade de inclusión de prazas 
pois xa no transcurso das negociacións das convocatorias a Xerencia eliminou dita 
opción. 

5. Liñas básicas de actuación nos Orzamentos 2011. 

 Informase da publicación na web deste Comité das liñas básicas dos orzamentos 
2011. En ditas liñas contemplase a política do goberno da universidade e este Comité 
estará atento e disposto a recibir propostas e de ser o caso negocialas. Así, acordase 
enviar á Xerencia un escrito neste sentido. 

6. Rogos e preguntas 

. Federico Fernández insiste na necesidade de que as propostas de ampliación de 
listas de agarda que chegan á Comisión de Política de Emprego o fagan segundo o 
Acordo. Ao respecto Ángel Torreiro manifesta que así acontece en todas as reunión desta 
comisión. 

 Pide tamén que cando se produza a incorporación dos aprobados  das oposicións se 
contemple a elaboración de distintas listas de agarda. 

 Pregunta  si hai novidades sobre a reunión pedida coa xerencia sobre a Adicional 9ª 
do II Convenio e Marcos Estevez resposta que non hai novidade pero que volverá a 
insistir unha vez máis na necesidade de arranxar a situación.  

 Pregunta logo respecto do concurso de traslados en TETIC e ATSX. E Marcos 
Estevez lembra que efectivamente falouse de este asunto pero o cambio de Xerencia 
relegou o asunto  polo que haberá que insistir de novo.   

 Ante a problemática xurdida sobre a posibilidade de disfrutar de días por ser ou 
deixar de ser “parella de feito” entendese que é un asunto que debe pasar pola Comisión 
Paritaria. 

 Respecto a problemas coa acumulación das vacacións, no seu día protestouse e foi 
enviada a sentencia do tribunal á Xerencia que aceptou que se puidesen desfrutar unha 
vez reincorporados a Xerencia coñece a situación per é preciso insistir e falar de novo con 
ela. 

 Aser Fernández roga que se teña en conta en futuras oposicións a mellora do 
sistema de “copia” das probas pois se teñen dado queixas pola imposibilidade de defensa 
que xera non facilitalas. 
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 Ángel Torreiro pregunta sobre as datas de toma de posesión das oposición xa 
rematadas e a necesidade de falar coa xerencia sobre a vacante xurdida dun Técnico 
Especialista en Informática. 

 Sendo as 13:19  remata a reunión. 


