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Reunidos no Edificio Fundición o día  05  de Abril  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.        Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

4.       Reunión de negociación da disposición adicional 9ª. 

5.       Escritos do persoal. 

-   Solicitude e escrito de Mercedes Santos García sobre melloras de 

contrato do persoal fixo relativo a cambios de quenda e localidade. 

6.       Rogos e preguntas 

 

 

 

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

Aprobase a acta anterior coas correccións 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. 
- Resolucións reitorais de concesión de redución da xornada de traballo. 
- Descontos dos haberes dos traballadores pola xornada de folga 8 de xuño de 2010. 
- Resultado da elección destinos das prazas de ATSX. 
- Resultado destinos das prazas TEBs. 
-Instrución xerencial relativa ao horario e días de vacacións do PAS durante a semana 
santa de 2011. 
- Persoal colaborador nas probas de acceso á Universidade no ano 2010. 
- Solicitude de desfrute dos días de vacacións correspondentes aos anos 2009 e 2010. 
(En espera de resposta do Ministerio de Administracións Públicas en Madrid). 
- Solicitude do Director do Departamento de Deseño na Enxeñería  relativa á adicional 9ª 
do Convenio Colectivo. 

A S I S T E N T E S  .  
 

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

Federico Fernández Fernández 
Carlos Mollinedo Lois 
Luciano Otero Caminha  
 
U.G.T. 

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

Asunción Marzán González* 
 
GIUV 

Antonio Manuel Rodríguez 
 

D E L E G A N  V O T O   

 
 

A U S E N T E S         
 

Marisa Magaz Ledo 
 
 
 
*DS- Delegado-a Sindical 
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- Solicitude da Directora do Departamento de Química Inorgánica relativa á adicional 9ª 
do Convenio Colectivo. 
- Solicitude do Secretario do Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo  relativa 
á adicional 9ª do Convenio Colectivo. 
-Solicitude do Director do Departamento de ERNMA relativa á adicional 9ª do Convenio 
Colectivo. 
- Solicitude do Director do Departamento de Informática relativa á adicional 9ª do 
Convenio Colectivo e a cobertura da vacante de TEI. 
- Solicitude do Director da E.E.Forestal relativa á adicional 9ª do Convenio Colectivo. 
- Petición do Director da Área de Normalización Lingüística sobre difusión dos folletos das 
Axudas á investigación en lingua galega 2011 e dos premios de poesía, relato curto e 
tradución literaria 2011. 
- Comunicación do Presidente do Comité de Empresa de Ourense informando que por 
imponderables non pode reunirse co Comité de Empresa de Pontevedra para a 
preparación da reunión coa Xerencia sobre a Adicional 9ª. 
- Comunicación do Vicexerente de RRHH para pospor a reunión da Adicional 9ª para o 
día 17 de marzo.  
- Aviso do Servizo de Retribucións e Seguros Sociais sobre a posibilidade de obter o 
certificado de retencións e ingresos a conta do imposto sobre a renda das persoas físicas 
(mod. 190) correspondente ao exercicio 2010 na páxina web da Universidade, Secretaría 
Virtual (http://seix.uvigo.es/). 

3.        Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Comisión de Formación 

  Aser Fernández solicita do Comité que  envíe un escrito a Xerencia lembrándolle a 
necesidade de convocatoria da Comisión para aclarar cuestións sobre a teledocencia 
ofrecida pola empresa Training Channel e sobre as necesidades de formación dos 
traballadores do Servizo de Transporte e Distribución problemática. Asemade, Luciano 
Otero informa de que estase a traballar na mellora dos cursos de inglés técnico. 

Sendo as 10:35 incorpóranse á reunión Ignacio Nogueira e abandona a mesma Antonio 
Manuel Rodríguez. 

Acción Social 

Os representantes do PAS Laboral nesta comisión deberán aclarar na seguinte reunión 
,prevista para principios de maio, aspectos conflictivos detectados na xestión de sancións. 

Aser Fernández ten constancia de que as dúbidas xeradas pola convocatoria vixente de 
acción social o Servizo de Nóminas e Retribucións está a ofrecer contestacións dispares 
xerando deste xeito  maior inquedanza entre os participantes. 

Federico Fernández  informa das prazas e solicitudes presentadas na Comisión de 
Erasmus e  tamén  que está programada unha nova reunión do CIRC (Comisión de 
Intermediación e Resolución de Conflictos).  
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Este Comité e coñecedor de que para a formación específica desta comisión estanse a 
pagar comida a os asistentes polo que faise preciso coñecer con cargo a qué se produce 
este gasto pois na Comisión de Formación xa se ten dito que non proceden gastos de 
esta índole. 

Comisión  praza CITI Ourense 

Ángel Torreiro informa de que  esta comisión está a punto de rematar o proceso. 

4.       Reunión de negociación da disposición adicional 9ª. 

 Antonio Manuel Rodríguez, do Grupo Independente, antes de abandonar a reunión de este 
Comité de empresa di que non foi notificado da convocatoria de esta reunión polo que non puido 
facer acto de presencia.  

 Marcos Estévez da conta do acontecido na reunión do 17 de marzo aportando o resumo 
seguinte: 

“Na reunión sobre a disposición adicional 9ª, o Xerente en primeiro lugar nos informou da 
chegada de algunhas cartas e documentos dos departamentos e directores de centro apoiando 
a promoción a grupo II de Técnicos de Laboratorio. 

Tamén puxeron enriba da mesa a posibilidade de aumentar unha persoa máis para promocionar 
na área de laboratorio e a posibilidade de que dentro de un par de anos poidamos volver a ver a 
situación dos técnicos de laboratorio e TETIC para ofertar novas promocións. Pero que polo de 
agora a proposta segue a ser a mesma que na reunión anterior. 

Pola nosa parte puxemos enriba da mesa as promocións de todos os outros colectivos de PAS, 
os máis de 15 o 20 anos sen posibilidade de promoción, as funcións asumidas en todo este 
tempo moi por enriba do esixido na categoría de grupo III. Da falta de sentido na estrutura 
proposta, e de que ós Tetic e ós Técnicos de laboratorio se lles debe a promoción. 

Logo Luis Pérez esixiu coñecer o marco da negociación, a necesidade ou non da titulación, e se 
 ían ofertar todas as prazas ou non. 

A xerencia contestou que o marco é a negociación da RPT, tal e como indica a adicional 9ª 
e que a condición da titulación é indispensable. 

Chegados a este punto e ante a intransixencia da Xerencia no relativo á titulación, sen entrar a 
valorar ningunha outra cousa a parte social decidiu levantarse e marchar, pedindo á Xerencia 
 unha reflexión sobre a súa postura ó respecto da titulación.” 

 Mercedes Alonso mostra a súa desconformidade coa non esixencia de titulación. 

 Aser Fernández tamén sinala que  persoalmente non está de acordo coa exención e pregunta 
aos presentes nesta negociacións si se ten certeza do estado actual da titulación de todos-as os 
implicados nesta disposición adicional 9ª. 

  Carlos Mollinedo defende a exención da titulación. 
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 Marcos Estévez sinala que a esixencia dos traballadores é de exención da titulación e para 
todos polo que esto é o que se levará á unha mesa de negociación. Lembra ademais o enorme 
retraso que leva esta negociación. 

 Federico Fernández entende que non hai cambios como para convocar aos colectivos 
afectados e so no caso de que se produza algún achegamento das partes  ou algunha 
modificación substancial sería precisa unha reunión cos interesados. 

 Acordase esperar un tempo prudencial agardando unha nova convocatoria da Xerencia. 

5.       Escritos do persoal. 

-   Solicitude e escrito de Mercedes Santos García sobre melloras de contrato do 
persoal fixo relativo a cambios de quenda e localidade. 

 O comité acorda respostarlle que segundo a regulamentación actual do Convenio Colectivo  
e o Acordo de selección temporal, acceso interno e adscrición provisional do PAS, a orde de 
preferencia sería Centro- Ámbito- Campus polo que non se podería atender a súa petición. Este 
Comité considera que a conciliación da vida laboral e familiar ten que ser un factor determinante 
á hora de conceder estes beneficios polo que tratará de axilizar os procesos de provisión 
definitivas das prazas co obxecto de facilitar o movemento das listas e das peticións de cambio 
de quenda. 

 Pedir convocatoria de concurso de traslados e  axilizar a RPT antes do límite temporal 
establecido. 

 Federico Fernández fala da conveniencia de valorar cándo facer a petición pois algún TEB 
podería  conseguir praza de Axudante  ou outros procesos en marcha poderían xerar vacantes 
dotadas en RPT. 

Marcos Estévez indica que incluso poden aparecer novas prazas en edificios  de nova creación. 

Ángel Torreiro sinala que agora é momento de facer a RPT. 

 

6. Rogos e preguntas. 

Aser Fernández lembra que está pendente unha reunión coa Xerencia e os servizos 
implicados na mellora da xestión das lista de agarda e interesase pola noticia de que a 
Universidade adxudicará despois do verán a gardería do Campus de Vigo que contaría con 82 
prazas. Considera pois interesante recoller toda a información posible sobre este tema 
directamente da Xerencia. 

Respecto do escrito enviado pola Xerencia aos traballadores-as que fixeron xornada de 
folga o 8 de xuño de 2010, Aser Fernández entende que cando alguén opta por utilizar un 
dereito sabe exactamente os deberes e obrigas que comporta a decisión e manifesta non estár 
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de acordo nin co xeito de control nin coa data de emisión da carta tendo dúbidas sobre as 
posibles consecuencias fiscais que poda ter este xeito de actuar. 

Luciano Otero lembra que logo desta folga do día 8 fíxose outra e Xerencia debería pensar 
como vai facer respecto de Facenda. 

Carlos Mollinedo coincide no razoamento feito por Aser e sinala como o Comité deberíalle 
esixir á empresa que haxa un control previo antes do desconto así como un control de todos-as  
os traballadores funcionarios e laborais. Por outra banda, informa de que na Conserxería do 
Campus de Pontevedra (Ciencias Sociais) o Administrador de Campus entregou un documento 
guía onde se deberán cubrir as incidencias do centro. O Comité debería obter este documento 
para no futuro coñecer mellor o traballo das conserxerías ante posibles reivindicacións laborais 

Na reunión anterior deste Comité Carlos Mollinedo preguntou a CSIF sobre a persoa que 
representa a este sindicato e hoxe esperaba que houbera outra persoa neste órgano pero non é 
así. Sinala que este sindicato ten unha “lista de agarda” de candidatos-as da que tirar para cubrir 
o posto. De non cubrirse polo representante do CSIF a representatividade debería pasar  a 
outros sindicatos xa fora CIG, CCOO ou UGT. 

 Asunción Marzán sinala que non ten resposta do seu sindicato CSIF e pregunta ónde esta 
lexislada esta situación. 

 Ángel Torreiro indica que o departamento informático solicitou a cobertura da praza de TEI 
que quedou vacante e  pide que se cubra. Pregunta si hai novas sobre Análise Instrumental. 
Marcos Estevez resposta que non, aínda que llo lembra á Xerencia cada vez que ten a 
oportunidade, Ángel Torreiro solicita que se lembre á Xerencia novamente que a praza está 
dotada en RPT e que saia xa dende o Servizo de PAS.  

Pide  que o Comité solicite unha reunión específica coa Xerencia sobre o posto de Responsable 
do Parque Móbil lembrando que as propostas deben pasar polo comité e non polo responsable 
do Parque móbil.  

Marcos Estevez confirma que xa está solicitada a reunión e que volverá a recordárselle á 
Xerencia de novo. 

Sobre Acción social, Ángel Torreiro di que a redacción da contestación aos traballadores 
logo de sanción non é correcta pois sería un ano e non no primeiro ano en que volva a formular 
solicitude polo que solicita que se aclare esto na Comisión. 

Remata a reunión sendo as 12:40. 

Acordos:  
 

 
Asdo:             Asdo:  

(Secretario)      (Presidente)  
 


