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Reunidos no Edificio Fundición o día  25  de Xaneiro   de 2011,  ás  

10:00 horas, coa seguinte: 
 

ORDE DO DÍA 

1.  Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior 

2.  Informe do Presidente. 

3. Substitución dun membro do Comité de empresa. 

4.  Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

5. Nomeamento dos membros da Comisión negociadora da 

Disposición adicional 9ª 

6. Escritos do persoal. 

- Susana Pérez Abreu por problemas no chamamento da 

lista de agarda. 

- Jorge Millos Alfeirán e outros sobre convocatoria de 

ampliación de lista de agarda de Técnico Superior de 

Análise Instrumental. 

7. Rogos e preguntas. 

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 

Aprobase a acta anterior cas modificacións pertinentes. 

2.  Informe do Presidente. 

 - Contratos. 
 - Resolucións reitorais  de autorización ou cese de cambio de quenda. 
 - Resolucións reitorais  de autorización ou cese de traballos de categoría superior. 
 - Informe de absentismos 4º trimestre 2010. 
 - Informe de horas extras 4º trimestre 2010.  
 - Acordos obre a modificación das condicións de traballo do persoal da área de deportes do 
Campus de Pontevedra. 
 - Instrucción xerencial pola que se ordena a realización de funcións de responsable da 
Área de Deportes no Campus de Pontevedra. 

A S I S T E N T E S  .  
 

 
CC.OO 
Marcos Estévez Orge 
Aser Ángel Fernández Rey 
Manuel Marcos García 
Marisa Magaz Ledo 
Mercedes Alonso Alonso 
Ignacio Nogueira Alonso 
 
C.I.G. 

Federico Fernández Fernández 
Carlos Mollinedo Lois 
 
U.G.T. 

Cristina Vila Pumares 
 
C.S.I.F.  

Asunción Marzán González 
 
GIUV 

Antonio M. Rodríguez 
 

D E L E G A N  V O T O   

Luciano Otero Caminha en 
Federico Fernández 
Ángel Torreiro Varela en 
Cristina Vila 

A U S E N T E S         
 

 
 
*DS- Delegado Sindical 
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 - Solicitude feita pola dirección da Escola Universitaria de Fisioterapia de 1 Técnico 
Especialista de servizos Xerais. 
 -  Presentación de dimisión como membro do Comité de Empresa de Pontevedra de 
Carmen Serra Rodríguez e cobertura da súa vacante. 
 - Comunicación da CSIF nomeando a Asunción Marzán Delegada sindical. 
- Acordo sobre a data de eleccións sindicais PDI / PAS. 
-  Corrección de erro sobre cantidade a percibir polo técnico Especialista Deportes do 
Campus de Pontevedra. 

3. Substitución dun membro do Comité de empresa. 

Polo sindicato CCOO Ignacio Nogueira Alonso substitúe neste Comité a Carmen Serra Rodríguez. 

4.  Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Manolo Marcos informa de que a Comisión para unha lista de agarda de Técnico Superior de 
Análise Instrumental está xa en funcionamento. 

Federico Fernández informa sobre  a Comisión de Intervención de Conflictos (CIRC). 

Aser Fernández da conta do acontecido na reunión da Comisión de Formación onde quedouse en 
publicar o Plan de Formación de 2011 e ofreceuse información sobre a posibilidade de 
teleformación ofrecida pola empresa Training Channel. 

Carlos Mollinedo informa sobre os procesos de oposicións de Medios Audiovisuais e de 
Bibliotecas sinalando que a documentación atópase no Servizo de Persoal.  

Sigue Carlos Mollinedo informando sobre o Intercambio de Vacacións de Nadal , xa rematadas, e 
as vindeiras de Semana Santa onde estase xestionando a posibilidade de incrementar prazas 
incluíndo Morillo de Tou (Zaragoza), Roma e o Algarve sempre que se solucionen os problemas 
orzamentais. 

Sobre Acción Social, Marcos Estévez e Federico Fernández informan dos resultados do mostraxe 
e a detección de problemas e casuísticas. Así a Comisión decidiu,  

 - Non presentou nada. Solicitude de devolución e sanción de un ano. 

 - Mala cobertura de casilla de declaración da renda con salto de tramo. Considerouse que 
non había mala fe. 

 - Caso de modificación manual do ano de factura. Sanción. 

 - Minusvalías non xustificadas. Sanción e devolución. 

Xerencia propón que  os cartos recuperados se engadan á Acción Social deste ano. 

Dáse un problema de interpretación na solicitude para Estudos Universitarios.  
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Nun documento da Comisión sinálanse os gastos imputados a acción social do año 2010 e nel 
destaca o concepto de  517.654,32  euros de indemnización pola xubilación PDI. Os laborais 
consideramos que non debería este gasto ir a cargo de Acción Social. Hai que ter en conta que se 
fixeron previsións de xubilacións do PDI ata o 2020. 

Acórdase dar copia de esta documentación a todo o Comité. 

Acórdase esixir que se quite da partida de acción social o gasto de indemnización xubilación PDI. 

Acordase solicitar a realización dun acordo igual para o PAS. 

5. Nomeamento dos membros da Comisión negociadora da Disposición adicional 9ª. 

Marcos Estévez propón unha participación similar a outras negociación levadas a cabo nestes 
anos, de sete persoas , na que dous corresponden a CCOO, dous a CIG, un a UGT, un a CSIF e 
un ao Grupo Independente . 

Acórdase  que esta sexa a composición. 

6. Escritos do persoal. 

- Susana Pérez Abreu por problemas no chamamento da lista de agarda. 

O Comité acorda apoiar as peticións presentadas no escrito enviando carta á interesada, 
outra ao Servizo de PAS e unha terceira á Comisión de Seguimento pois a xestión feita 
polo Servizo de Persoal non ten base de sustentación. 

- Jorge Millos Alfeirán e outros sobre convocatoria de ampliación de lista de agarda 
de Técnico Superior de Ánálise Instrumental. 

A Comisión de Política de Emprego decidiu no seu momento A convocatoria xenérica sen 
a especificidade de “determinación estructural, proteómica e genómica do CACTI”. Na RPT 
si se sinalan as especialidades. Dado que xa está publicada a resolución polo que non se 
podería modificar. 

Federico Fernández pregunta polas  razóns da decisión de cambio na Comisión de Política 
de emprego. Marcos Estévez indica quen a reunión Luis Pérez, Ángel Torreiro e outros 
tomaron a decisión por maioría. Desa decisión Marcos Estévez non estaba de acordo.  

No futuro podería presentarse algún tipo de problema  si chega o caso de necesidade de 
substitución de algún traballador-a doutra “especialidade” con esta lista xenérica. Marcos 
Estévez propón enviar un escrito á Comisión de Política de Emprego para que se limite 
esta lista de agarda a “proteómica e genómica”.  

Rogos e preguntas. 

Aser Fernández pide que se inste a Xerencia a iniciar as negociacións da Adicional 9ª. 

Carlos Mollinedo pide que se faga un estudo das horas en relación cos traballos que se fan fora 
da Universidade. Lembra que o Convenio fala de 15 sábados para asuntos da Universidade e non 
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externos. De tratarse de temas externos a Universidade non debe asumir pago algún sendo os 
traballadores os que negocien  co organizador externo. Entende que non debería pagarse a cargo 
de horas extras nin a cargo da Universidade. Non comparte esas horas extras que aparecen no 
documento presentado polo Servizo de retribucións. 

Federico Fernández informa de que CIG ten convocada Folga Xeral para o día 27 e propón que 
este Comité se adhira a ela. O Comité non apoia a proposta de ir a Folga Xeral feita pola CIG. 

Sendo as 12:35  remata a reunión. 

 

 
 

Acordos:  
 

 
Asdo:             Asdo:  

(Secretario)      (Presidente)  
 


