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Reunidos no Edificio Fundición o día  15  de xuño  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. Modificación quenda de traballo T.S.I+D 

5. Disposición Adicional 9ª 

6. Proposta de cobertura  do posto de Responsable do Parque Móbil. 

7. Traballo nos períodos de xornada reducida. 

8. Rogos e preguntas. 

 

 

Lembranza do fillo dos compañeiros Guillermo de Oca e María José Montero Vilariño 

Lembranza do  compañeiro Luís Villaverde.  

 

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. 
 
- Autorización peche de centros verán 2011.  
 
- Resolución reitoral de 27 /05/2011 pola que se resolve a convocatoria correspondente ás  

axudas do Fondo Social 2010. 
 

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 
Mercedes Alonso Alonso 
Manuel Marcos García 
 
C.I.G. 

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

Cristina Vila Pumares 
 
C.S.I.F.  

 
GIUV 

Antonio Manuel Rodríguez 
González 
 

D E L E G A N  V O T O   

Ángel Torreiro Varela en Cristina 
Vila 
 

A U S E N T E S         
 

C.S.I.F. 
 
 
*DS- Delegado-a Sindical 
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- Proposta de Resolución convocatoria proceso de selección para cubrir o posto de 
responsable da Unidade de Transporte e distribución. 

- REUNIÓN SOBRE DISPOSICIÓN ADICIONAL 9ª 

- REUNIÓN NEGOCIACIÓN DA RPT 

- REUNIÓN RESPONSABLE PARQUE  MÓBIL 

- Informe do Director da Área de Prevención e Calidade Ambiental en relación coas labores 
desenvolvidas polas técnicas superiores do Servizo de Prevención de Riscos Laborais da 
Universidade de Vigo. Solicitude dun complemento de singularización funcional segundo 
artigo 30.3 do vixente Convenio Colectivo do Persoal laboral da Universidade de Vigo. 
 
- Descontos de folgas + nóminas 
 
- Campus camp 
 
- Modificación de quenda de traballo de posto de T.S. de I+D adscrito ao Servizo de Apoio 
á Investigación. 

 

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Comisión Política de Emprego 

Marcos  Estevez informa que se presentaron os trámites xustificativos dentro do Plan de 
Formación do PDI onde aparecen a contratación dun Técnico especialista, un Técnico Medio e un 
Técnico Superior de apoio ós programas de formación e innovación educativa. Os membros dos 
Comités anunciaron que non ían participar nestas comisións de selección entendendo que 
tíñamos outras prioridades, antes que a contratación de estes tres técnicos por fora de RPT 

Tratouse nesta comisión sobre as listas de agarda, cambios de quenda e localidade pois non hai 
lista publicada , prioridades, ... e sobre a figura da redución de xornada onde se plantexou 
algunha  posibilidade de modificación para que os compañeiros-as de esta lista  non perdan 
cartos, Antonio Manuel Rodríguez manifesta que no caso destas contratacións de pouco tempo as 
veces o desprazamento supón mais gasto do que xeran para o traballador-a pero vense obrigados 
a collelo para non decaer da lista. Pensa que podería tomarse como causa xustificada para non 
decaer da lista.  

Aser Fernández sinala que debe acordarse onde corresponda si é ou non causa xustificada válida 
e de chegarse a algún acordo neste senso debe constar por escrito e dárselle a publicidade 
suficiente e necesaria.  

Marcos Estévez confirma que esta situación estase producindo na realidade e Luciano Otero 
plantexa a posibilidade de facer listas por localidade onde cada traballador-a asuma as 
consecuencias de apuntarse ou non nelas.   
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Ángel Torreiro, nesta comisión, preguntou polas prazas de I+D do CACTI e do ECIMAT pero 
Xerencia non deu resposta clara sobre o tema. Tamén, en rogos en preguntas interesouse polo 
plus de responsabilidade. 

Ante a pregunta de Federico Fernández sobre a postura dos representantes do Comité  nestas 
contratacións do Plan de Formación e innovación educativa do PDI explícase que  xa antes da 
reunión da comisión o Comité manifestou que hai prazas de maior urxencia e necesidade polo 
que non se apoiou nin se apoiarán estas contratacións, e como medida de presión non 
participaremos nas comisións de selección. 

4. Modificación quenda de traballo T.S.I+D 

A xerencia informa de que se modificou o horario de unha traballadora no servizo de Apoio á 
investigación, mediando acordo da traballadora, do Servizo e da Xerencia, para unha mellor 
prestación. 

Informa Marcos Estévez de que, de momento non temos constancia de si se ten realizado ou se 
pretende facer pero  formalmente é un atropello inaceptable pois trátase dunha modificación 
substancial do contrato que vai en contra da normativa establecida no II Convenio Colectivo 
Segundo o Convenio Colectivo (art. 12, art.13 e art 23.2.b ). Segundo o articulado tería que ser 
negociado e acordado co Comité de Empresa tendo en conta as negociacións sobre RPT. 

II CONVENIO COLECTIVO 

Artigo12º.-Organización do traballo 

A organización do traballo é facultade exclusiva da administración, que a exercerá conforme os 
principios de legalidade, eficacia e servizo á comunidade universitaria, sen prexuízo dos dereitos 
de información, audiencia, consulta e negociación legalmente recoñecidos aos traballadores e aos 
seus.representantes. 
 
Artigo13º.-Clasificación profesional. 

1. Logo da negociación co Comité Intercentros ou órgano de representación unitaria dos 
traballadores, consonte ao artigo 116 dos estatutos, a Universidade de Vigo aprobará a Relación 
de Postos de Traballo (RPT), na que se recollerán todos os postos dotados no orzamento 
reservados ao persoal laboral de administración e servizos, indicando: categoría, dotación, grupo, 
quenda, e de ser o caso, complementos salariais, forma de provisión, requisitos e condicións de 
desempeño. No citado documento todo traballador terá que ser adscrito en orixe a un centro ou 
unidade de traballo. A dita negociación producirase con antelación á aprobación dos orzamentos 
de cada ano. 

Artigo23º.-Xornada e horario de traballo 

2.A súa realización axustarase ás seguintes modalidades e horarios: 

b) Xornada partida de luns a venres de aplicación co horario que para concretos postos de traballo 
autorice a relación de postos de traballo (RPT). Agás que se estableza outro distinto, logo de 
negociación co órgano de representación, entenderase que o horario de realización será das 9.00 
ás 14.00 horas e das 15.00 ás 17.00 horas. 
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Acordase facer escrito de queixa á Xerencia indicando expresamente os artigos sinalados e a 
imposibilidade de facer efectiva a modificación ata nos ser negociada e acordada cos órganos de 
representación dos traballadores. 

5. Disposición Adicional 9ª. 

Marcos Estévez fai un resumo da reunión mantida o 27 de maio coa Xerencia 

 Xerencia mantivo a súa postura da reunión pasada, coa mesma oferta de promoción tanto para o 
área ATIC como para os técnicos de laboratorio. 

Así mesmo incidiu na necesidade de manter a esixencia da titulación para grupo II como requisito 
mínimo para poder acceder ás promocións, con independencia do feito anteriormente na 
Universidade, di tamén que o carácter excepcional non pode ser a norma. 

A xerencia contra argumenta que fai anos non había titulacións para acceder a certas categorías 
de grupos II ou I, hoxe en día todas as categorías teñen titulación de acceso que lles permite levar 
a cabo certas tarefas. 

A adicional 9ª está incardinada na Adicional 4ª de negociación da RPT, tal e como reflicte o 
primeiro parágrafo, o Xerente di que temos este tema pendente dende 2007, que eles teñen unha 
proposta para executar agora e non poden prever que ocorrerá no paso do tempo e non interpreta 
que segundo a lectura da Adicional 9ª teñan que pasar todos os técnicos. 

A parte social durante toda a reunión puxo enriba da mesa as argumentacións necesarias para 
facer mudar a opinión da Xerencia, ademais incidiu no feito de que o PAS L promociona por 
impulsos, se toma unha decisión e o colectivo no seu conxunto promociona, non é tan sinxelo 
como o PASF, que ten unha estrutura piramidal e simplemente co paso do tempo e algún mérito 
máis ten facilidade para promocionar. 

A xerencia non quere seguir dando voltas sobre o asunto e di que non é de recibo atopar e deixar 
cuestións sen resolver, a súa vontade e ir dando pasos para solucionar todas as cuestións,  e 
cumprindo esta premisa poñen unha oferta de promoción de 14 prazas, facendo este esforzo nun 
marco económico complicado e sen precedentes. 

A parte social indica que nos vimos a negociar o cómo, non cántos, e sen afondar máis despois 
do mandato dos traballadores, se o requisito de titulación e o número de prazas segue a ser o 
mesmo temos que transmitirllo ós traballadores para tomar decisións. A xerencia marca a súa 
posición neste asunto da titulación, así mesmo consideramos que nunca tivo o menor interese de 
crear un grupo II e recoñecer o traballo que realmente se fai. 

Para rematar a reunión, o Xerente quere lembrar que coa oferta posta enriba da mesa se da unha 
resposta axeitada á adicional 9ª, que a liga coa nova RPT, que a súa intención tamén pasa por 
 consolidar as prazas que están por fora de RPT, e fomentar unha nova organización dentro da 
RPT, que permita a promoción. Que o seu ánimo e negociar e avanzar. 

A parte social despois de poñer enriba da mesa os motivos polos que esixe a promoción de todos 
os técnicos de laboratorio e dos TETIC, di que terá que trasladarlle esta postura final ós 
traballadores e entre todos tomar unha decisión. 
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Continua informando Marcos Estevez sobre a reunión mantida polo Comité cos colectivos 
afectados pola Disposición Adicional 9ª. Nesta reunión decidiuse  solicitar unha reunión co Reitor 
para informarlle da situacións da situación dende o punto de vista dos traballadores e lembrarlle o 
seu compromiso electoral. Así mesmo, os traballadores-as informan que dada a situación das 
negociacións teñen intención de deixar de facer aqueles traballos que veñen facendo dende fai 
moito tempo por enriba das funcións que lle corresponden. Neste senso, este Comité en apoio 
das reivindicacións do colectivo enviará un escrito a xerencia para que se informe da situación ás 
administracións de centros, departamentos,... 

6. Proposta de cobertura  do posto de Responsable do Parque Móbil. 

Antonio Manuel Rodríguez  considera que na proposta de xerencia, no punto segundo, debe 
especificarse que o posto é de Técnico Especialista de Transporte e Distribución  ademais de 
responsable e  no punto sexto, precisa que a composición de 5 membros se especifique que sexa 
segundo  o art. 16 do Convenio. 

Acórdase que no punto segundo fágase deste xeito. 

Carlos Mollinedo e Federico Fernández  fan constar en acta que están en contra da presenza 
dunha memoria nesta praza pois aos funcionarios non se lles esixe. Fan un voto particular. 

Acórdase que no punto cuarto  se indique expresamente a obrigatoriedade de xustificación debida 
do curriculum vitae  e da presenza dunha memoria e defensa da mesma. 

Acórdase eliminar o punto b do ANEXO II (Baremo) torgándolle ó apartado a) un total de 50 
puntos a razón de 0,5 puntos por mes completo. 

Sendo as 12:50 abandona a reunión Ignacio Nogueira. 

No apartado de Formación acordase eliminar a palabra “todos” . quedando a redución do seguinte 
xeito: Os cursos cunha duración inferior a 30 horas non se puntuarán agás que sumados acaden 
ou superen tal duración, suposto no que ao conxunto dignaráselle 1 punto.” A puntuación da 
duración “De 11 a 29 horas  eliminase e consecuentemente desaparece tamén a nota (1). 

Antonio Manuel Rodríguez propón que no apartado c) se puntúe con 30 puntos a presentación e 
defensa dunha memoria e con 20  á Formación. 

Manolo Marcos propón que a valoración neste apartado sexa de 30 puntos memoria e 30 
formación.Cristina Vila e Federico Fernández propoñen que se valore 25 puntos a memoria e 25 a 
formación. 

Prodúcese pois unha votación na que  a primeira proposta acada 9 votos a favor e a segunda 
proposta 2 votos. 

Acordase que a memoria  necesariamente deberá conter os contidos especificados no segundo 
parágrafo do punto segundo respecto das responsabilidades do posto. 
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7. Traballo nos períodos de xornada reducida. 

Na reunión mantida con Xerencia manifestouse o malestar deste Comité pola reiterada falta de 
planificación. Lembróuselle á xerencia que en Consello de Goberno faise o calendario oficial e que 
no II Convenio Colectivo regúlanse as reducións horarias (art.24) polo que tendo en conta  ambos 
puntos Xerencia debe comunicar a quen corresponda a realidade que se presenta. 

Carlos Mollinedo manifesta non compartir a apertura nocturna de bibliotecas pois segundo o seu 
criterio estánselle a modificar as condicións familiares, económicas etc. dos traballadores-as 
empeorándoselle as condicións a cambio de nada. Para paliar a problemática da falta de 
información sobre a xornada reducida Mollinedo lembra que o PAS pode e debe ter presenza nas 
Xuntas de Escola e Facultades para dende alí mesmo facer valer os  intereses dos traballadores. 
Lembra ademais que en reunión anteriores coa xerencia e a Dirección da Biblioteca Universitaria 
solicitóuselles información e comunicación de datos para valoración e toma de decisións sobre 
esta problemática e non remitiron nin comunicaron nada. 

Federico Fernández manifesta o seu malestar pola falta de comunicación destas modificacións ó 
Comité. 

Acórdase solicitar información á Xerencia  

Acordase solicitar información á Dirección da Biblioteca. 

Acórdase facer una escrito de queixa sobre o uso da figura do apoia campus para estas 
aperturas. 

Acordase enviar as modificacións da proposta á Xerencia. 

8. Rogos e preguntas. 

Carlos Mollinedo fai referencia a súa asistencia á asemblea de funcionarios onde se trataba o 
tema da funcionarización. Pregunta polo posicionamentos dos diferentes sindicatos respecto 
deste asunto. 

Solicítase que a reunión sobre RPT que estaba prevista para despois da reunión ordinaria do 
Comité se pospoña para outro día. 

 

Sendo as 13:40 remata a reunión. 

 
 
Asdo.:             Asdo.:  
(Secretario)      (Presidente)  


