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Reunidos no Edificio Fundición o día  19  de maio  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. Peche da OFOE. Despido dos traballadores/as. 

5. Escritos do persoal. 

-Solicitude  de Técnicos de transporte e distribución da 

Universidade de Vigo. 

-Escrito de Alejandra Soto sobre Xestión de listas de agarda. 

-Escrito de Constantino Fernández Rodríguez sobre traballo fora do 

horario laboral. 

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. 
 
- Cadro listado de xestión de Auxiliar Técnico Servizos Xerais. 

A S I S T E N T E S  .  
 

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

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

Cristina Vila Pumares 
 
C.S.I.F.  

Cesáreo García Camiña 
Asunción Marzán González* 
 
GIUV 

Antonio Manuel Rodríguez 
 

D E L E G A N  V O T O   

Manuel Marcos García y Mercedes 
Alonso Alonso en Marcos Estévez  
 
Ángel Torreiro Varela en Cristina 
Vila 
 

A U S E N T E S         
 

Luciano Otero Caminha 
 
 
*DS- Delegado-a Sindical 
 

 



 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

Comité de Empresa de Pontevedra. Acta de 19-05-2011 2

- Contestación de Xerencia sobre solicitude feita para substituir os sábados 24 e 31 de 
decembro de 2011 por dous días adicionais de permiso por asuntos particulares. 
 
- Sentenza  nº 20/2011 de 9 de xaneiro de 2011 sobre recoñecemento de dereito e 
cantidades contra a Universidade de Vigo. 
 
- Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos. Sentencia nº 579/2010 de 14 
de octubre. Vacaciones: derecho al disfrute por el trabajador en situación de 
incapacidad temporal durante toda la anualidad: desestimación : falta de prestación de 
servicios. 
 Faise necesario preguntar si Administraciones Públicas respostou oa tema da Sentenza 
nº 579/2010 
 
- Contestación de Xerencia sobre escrito de Mercedes Santos García relativo a 
vacantes categoría Auxiliar Técnico Servizos Xerais. 
 
- Garantías nos procesos selectivos. Solicitude de Ana.B. Cosque Meira de maior 
transparencia na elaboración das convocatorias dos procesos. 
 
- Resolución reitoral de 14 de abril pola que se publican as listaxes definitivas de 
selecionados-as e suplentes de mobilidade de PAS no Marco do Programa Erasmus 
STT, curso 2010-11 
 
- Autorización da Xerencia para o peche de centros durante a Semana Santa 2011. 
 
- Preaviso de eleccións para o Comité de Empresa do PAS laboral de Ourense. 
 
- Instruccións de vacacións verán 2011.  Lembrar a xerencia que as instruccións de 
Vacacións deben enviarse primeiro ao Comité. Preguntar mediante escrito á Xerencia si 
se poden unir os días de matrimonio por vacacións. Non aparecen nas instruccións. 
 
- Entre as respostas a escritos do Comité de Xerencia manifesta respecto da Xestión de 
listas de agarda que “Nos pasados días montívose unha reunión co Servizo de PAS 
para os efectos de que nas próximas semanas se concreten unha serie de reunións con 
servizos doutras universidades que teñen desenvolto aplicacións de xestión de listas de 
agarda. Unha vez coñecidos estes aplicativos pretendemos desenvolver un, adaptado 
ás nosas propias necesidades. Dos avances que se realicen darase cumprida 
información ao Comité, co que se pretende contar á hora de desenvolver esta 
ferramenta de xestión.” 
 

 

3.        Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

 Intercambio de vacacións  

Carlos Mollinedo informa de que houbo 420 prazas de destino fronte as 390 prazas 
ofertadas por Vigo. O saldo é positivo para a nosa Universidade e a xente está contenta. 
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 Os gastos do Intercambio de Vacacións corren por Capítulo I. A presencia nas listas dunha 
persoa contratada con cargo a Capítulo VI  obrigou a facer as correccións pertinentes nos 
destinos. 

Os compañeiros –as reclaman maior e mellor información sobre a xestión do Intercambio 
pero tamén deben saber das dificultades da mesma pois non existe apoio informático. 

Marcos Éstevez fai a presentación de Cesáreo García Camiña como novo delegado de 
CSIF neste Comité de Empresa  por xubilación de José María Landín. Dado que ten 
pasado moito tempo entre a baixa e esta incorporación, este Comité deberá facer as 
comprobacións pertinentes da  validez da comunicación, participación e límites temporais 
segundo lexislación. Federico Fernández sinala que mentras non se faga unha 
comunicación á oficina pública de rexistro o documento non é válido. Adxúntase o escrito 
de comunicación do sindicato CSIF ao acta. O Comité debe ter as comunicacións de 
renuncia dos anteriores na lista. 

 Comisión selección de persoal colaborador probas de acceso á Universidade ano 2011. 

Cristina Vila resume o acontecido, e non destaca especiais problemas, adxúntase o seu 
informe ó acta de este Comité. 

Comisión de Acción Social 

Unha vez resoltos todos os problemas e dúbidas da convocatoria, quedaba por decidir a 
aplicación da normativa respecto das axudas extraordinarias, temos un  problema respecto 
ao tratamento de separacións e axudas por falecemento, despois de un longo debate, 
aplícase o mesmo criterio de tramos de retribución para a concesión de estas axudas, así 
como un límite de cantidade. 
Cada vez se poñen máis dificultades no concepto de axudas extraordinarias e 
increméntanse as casuísticas. A limitación de cartos e o aumento da picaresca fai aumentar 
o celo e a suspicacia desta comisión. 
 
Se informa de unha reserva de 9000 euros para Campus Camp 
Aclaracións de sancións solucionando dúbidas xurdidas no Comité anterior, referente a que 
a sanción é so aplicable á convocatoria próxima a partires da resolución, e non na seguinte 
convocatoria que se participe. 
Os representantes do  PDI transmiten que tamén queren intercambio de vacacións, os 
membros da comisión explican que o Intercambio e un acordo entre o PAS das 
Universidades que nada ten que ver coas institucións. 
Os representantes do  PDI preguntan si o transporte e só para o PAS 
 

Comisión de Seguimento do Acordo de Selección Temporal. 

Marcos Estevez informa da pretensión de tratar sobre 3 propostas por fora da RPT polo que 
foron rexeitadas e retiradas da orde do día. 
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Pasouse un cadro de contratacións temporais e decidiuse sobre a aplicación da normativa 
de xestión de listas, no senso de que mentras estiveran os procesos selectivos en marcha a 
aplicación do acordo en algúns aspectos era moi prexudicial e non se ía aplicar na súa 
literalidade. A decisión tomouna Xerencia e o Servizo de Persoal coa aquiescencia do 
Comité referida ás melloras de contrato, en previsión das incorporacións do persoal unha 
vez rematado o proceso selectivo.  Unha vez incorporado o persoal se aplica o acordo na 
súa literalidade para o PAS Laboral pero o PAS F. aínda segue cos seus procesos. 

Logo de lembrar que as actas están publicadas informouse das intencións de inicios de 
negociación da nova RPT . Marcos Estevez preguntou polos traballadores como os da 
OFOE, dos que trataremos no punto 4 da orde do día, e a súa repercusión nesa nova RPT. 
Xerencia falou en todo momento da situación que se atopan na súa chegada sinalando que 
hai cinco sentenzas no Tribunal de Xustiza que van a asumir coa pretensión de introducilos 
na RPT: 

  -  Un en Gabinete Psicopedagóxico 

  -  Dous informáticos 

  -  Un en Calidade 

  - Un en Teledocencia. 

Esta Xerencia ten a intención de retirar as oficinas que non sexan estructurais, así como 
todas as asistencias técnicas, e desmantelar este sistema aplicando o mesmo sistema da 
Universidade da Coruña,  Onde por sentenza xudicial son persoal indefinido, coa obriga de 
incorporar estes postos á RPT e sacar as prazas a oposición,  pero a Universidade optou 
polo despido e a indemnización. Segundo a Xerencia son parte do Capítulo VI, e 
subvencións,... e sinalan que a OFOE manteríase con cartos da Xunta de Galicia 

Aser Fernandez  lembra que dende un primeiro momento o Comité denunciou esta 
situación e a necesidade de tomar unha decisión sobre a estructuralidade ou non destes 
“servizos”. As sucesivas xerencias, a Universidade, fixo caso omiso e tomou partido por 
este sistema que agora desbota forzado polas novas circunstancias legais. 

Federico Fernández lembra que por convenio non nos corresponde defender a estes 
traballadores. Non sendo responsabilidade deste Comité a situación obriga a tomar partido 
pois resulta capital a resolución para poder comezar as negociacións da RPT. Si os cartos 
destínanse a estas prazas non teremos para a RPT imposibilitándose calquera negociación 
por falta de cartos.  Concorda con Aser en que a parte social non compartiu este tipo de 
selección de persoal dende un principio por falta de transparencia  e por non axustarse á 
estructura da Universidade. 

Marcos Estévez sinala que na RPT aparece a Unidade Técnica e este Comité  pode 
solicitar un control de gasto. 

Federico Fernández informa de que no último Consello de Goberno preguntou sobre as 
aperturas de centros novos e se lle dixo que o edificio fronte a Dereito sería xestionado pola 
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sociedade CITEXVI que nada tería que ver coa Universidade. Respecto do novo Cacti 
falaron dunha posible apertura logo das vacacións. 

Comisión de Control Plan Pensións 

Marcos Estévez informa sobre o nomeamento de novos membros despois das pasadas 
eleccións reitorais, así como da substitución de un membro pola parte da xestora do plan. 
Se informa así mesmo do pago de unha revisión de planos de pensión (12.000 euros) 
derivada da nova normativa estatal para este tipo de plans, e se fixo o Informe de CASER 
sobre o estado xeral do fondo: Perdas xerais de todos os plans. A perda do Plan da UVIGO 
e dun 0,66 % no último ano, que en comparativa con outros similares, non é moi elevada.  

 

Federico Fernández  sinala que no Consello de Goberno díxose que os exames serían 
todos na primeira quincena de xullo e alí mesmo  advertiuse da necesidade de adaptación 
das xornadas laborais ao novo calendario do que o Reitor dixo tomar nota.  

 

4. Peche da OFOE. Despido dos traballadores/as. 

Polo que sabemos, a OFOE pasará a ser unha oficina de fomento de emprego da 
Fundación  UVIGO. A Universidade non renova os contratos dos traballadores, despois de 
12 anos, e a Fundación solicita a axuda á Xunta para asumir a oficina. 

Segundo Carlos Mollinedo esta oficina debe ser valorada pois ofrece servizo a os 
egresados da Universidade de Vigo. Este Comité debe reivindicar a estructura desta á 
oficina como nosa así como a selección que se faga debe facela a propia Universidade. 
Dado que a selección de este persoal foi feita de xeito dixital non poden ser reconvertidos 
pero si se destrue esto a Universidade pode volver a crear a estructura dentro da RPT 
mediante procesos de selección establecidos e controlados pola Universidade do mesmo 
seito que aconteceu coa OMA. 

Marcos Estévez  sinala que calquera área da Universidade está dirixida por persoal de RPT 
estructural polo que neste caso, a área e estructura e pode estar recoñecida aínda que se 
contraten traballadores-as fora de RPT. Neste caso concreto ademais estes traballadores 
contan con sentenzas que os recoñecen como persoal indefinido, e a pesares diso non 
seguen traballando como sucede noutros casos similares, e deixan de dar este servizo ós 
alumnos da Universidade. 

Este Comité acorda facer un escrito á Xerencia lembrandolle que dende un primeiro 
momento o Comité non estivo de acordo con esta actuación polo que a decisión da 
xerencia foi e sigue sendo unilateral. A día de hoxe a OFOE é un servizo estructural, tendo 
en conta o traballo que se desenvolve, é unha irresponsabilidade derivalo a unha fundación 
“allea” á Universidade e o único que se fai é cambiala de sitio pero non suprimila nin 
asumila. 
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5. Escritos do persoal. 

- Solicitude  de Técnicos de transporte e distribución da Universidade de Vigo. 

Algúns compañeiros de este servizo solicitan que a nova contratación derivada da substitución do 
Xefe do parque móbil se faga en quenda de tarde 

Respostar aos compañeiros que haberá que facer as modificacións na RPT e que do que se fala e 
de organización interna do servizo e adxudicación de responsabilidade. 

Sendo as 12:20 abandona a reunión Carlos Mollinedo. 

 

- Escrito de Alejandra Soto sobre Xestión de listas de agarda. 

Contestación á compañeira e escrito á comisión para que se teña moito cuidado  no estudio,  
análese e valoración da casuística de concilación da vida familiar e laboral á hora de rexeitar 
chamamentos de contratación. 

- Escrito de Constantino Fernández Rodríguez sobre traballo fora do horario laboral. 

Polo que sabemos, os compañeiros e compañeiras de Servizos Xerais teñen todas as 
opcións abertas segundo o propio convenio colectivo.  

Antonio Manuel lembra que a anterior Xerencia deixou a solución do problema en mans 
dos administradores de centro. 

Marcos Estevez sinala que as Xuntas de Escola e de Facultades aproban os calendarios e 
que é neste marco onde deben estar avisados da problemática de horarios para unha 
organización axeitada pois os docentes non son conscientes das reduccións de xornada 
do PAS Laboral segundo Convenio. 

Aser Fernández sinala que a Xerencia ten que comunicarlle a os decanatos e direccións 
de centros, etc... que o PAS ten dereito de reducción horaria ainda que excepcionalmente 
por necesidade puntuais se precisen acordos, pagas extras, etc... 

Acordase  facer un escrito á Xerencia e respostarlle ao compañeiro. 

6. Rogos e preguntas. 

Federico Fernández  comenta que non sabemos nada dos horarios e coberturas especiais  de 
bibliotecas e conserxerías. Hai que solicitar información de que pensan facer no período de 
reducción de xornada.Non é normal a contratación dun TEB de lista de agarda de 7 a 9 no 
período de reducción horaria de Xullo. Do mesmo xeito debería producirse en conserxería ou 
senon deberán producirse as compesacións. Federico lembra que no Consello de Goberno 
díxose que se deberían adaptar os horarios de exámes a os horarios laborais. 
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Ignacio Nogueira sinala que respecto da situación da Adicional 9ª haberá que reunirse cos 
afectados. 

Federico manifesta que no Consello de Goberno dixo que había un problema de estancamento 
nas negociacións coa xerencia e que debía de seguir a negociación. Polo que se dixo nese 
consello. A Xerencia vai a facer unha nova convocatoria de reunión sobre a Adiccional 9ª. 

Antonio Manuel pide que se solicite una reunión coa Xerencia para tratar sobre a RPT e manten 
a idea da conveniencia dunha posta en común e actuación como comité e non como sindicatos.  

Sendo as 13:31 finaliza a reunión. 

 

 

 
 
Asdo:             Asdo:  

(Secretario)      (Presidente)  


