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Reunidos no Edificio Fundición o día 27 de 10 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.   Negociación da Disposición Adicional 9ª do II Convenio  
Colectivo. 

5. Rogos e preguntas. 

 
 

 

 

 

 

 

Desculpase a asistencia de Ángel Torreiro Varela (UGT) por baixa de enfermidade. 

 

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

Aprobase a acta anterior coas correccións pertinentes. 

Acordase aprobar a acta de esta reunión unha vez sexa enviada por correo 
electrónico as delegadas-os do Comité que poderán facer as correccións ou 
modificacións pertinentes. 

2. Informe do Presidente     

 O presidente da conta dos seguintes asuntos: 
 

- Contratos. 
 

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 
Ignacio Nogueira Alonso 
C.I.G. 

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

 
 
C.S.I.F.  

 
 
GIUV 

Antonio Manuel Rodríguez Iglesias 
 

D E L E G A N  V O T O   

 
 

A U S E N T E S         
 

Mercedes Alonso Alonso(CC.OO) 
Luciano Otero Caminha (CIG) 
Arturo Casar Sarasola (UGT) 
 
C.S.I.F. 
 
 
 
*DS- Delegado Sindical 
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- Resolucións reitorais  de autorización ou cese de cambio de quenda  ou campus. 
 
- Resolucións reitorais  de autorización ou cese de traballos de categoría superior. 
 
- Resolucións reitorais de concesión de redución da xornada de traballo. 
 
- Resolución reitoral  concedendo a adaptación do horario laboral. 
 
- Resolución reitoral desestimando recursos de reposición formulados por don 

José David Vázquez solicitando a anulación das bases das convocatorias para 
a contratación temporal dunha persoa como Técnico Superior e outra como 
Técnico Medio de Apoio aos Programas de Formación e Innovación Educativa. 

 
- Modificación de xornada dunha técnica superior de I+D adscrita ao Servizo de 

Apoio á Investigación. 
 
- Información absentismos e horas extraordinarias abonadas no 3º trimestre do 

ano 2011. 
 
- Manual de acollida para o Persoal de Administración e Servizos (PAS) da 

Universidade de Vigo 
 
- Aviso previo de celebración de eleccións sindicais do PAS L da Universidade de 

Vigo en Vigo e Pontevedra. 
 

- Convocatoria da Xerencia ás centrais sindicais asinantes do II Convenio 
Colectivo 

 
- Escrito de TETIC solicitando unha reunión 

 
- Escrito de unha traballadora conforme realiza funcións de categoría superior 

 
- Publicación da Convocatoria de Acción Social 

 
- Escrito das Centrais Sindicais solicitando o apoio do Comité de empresa á 

manifestación do 6 de novembro 
 

- Información da Xerencia sobre as sentenzas que afectan ao PAS Laboral 
 
 

 
 

3.  Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Comisión de Formación. 
 

Aser Fernández informa da non aprobación da acta anterior por 
desconformidades dunha representante da Xunta de Persoal.   

Sinala que presentouse como punto 2 da  orde do día da reunión un 
“procedemento de xestión de competencias, formación e sensibilización do persoal” 
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(FO01-PR01) que a parte social  descoñecía totalmente. Logo de escoitar a 
exposición feita polo vicexerente comunicouse que a información era incompleta e que 
tratábase do avance dun traballo iniciado pola xerencia anterior que querían retomar. 
A parte social sinalou que descoñecía de qué se estaba a falar e qué non sabía 
realmente qué tiña que ver coa Comisión de Formación nin cal era a prestensión de 
Xerencia.  Finalmente, Xerencia enviará a documentación completa para que os 
representantes podan amosalo aos órganos de representación. 
 Mostráronse os datos sobre o desenvolvemento do Plan de Formación 2011  así 
como información sobre dous novos cursos sobre administración de ALFRESCO e de 
Programación web con JAVA. 
       Os representantes do PAS Laboral queixouse da falta de información á propia 
Comisión de Formación respecto dos cursos fora da planificación anual e solicitaron a 
xestión urxente dun Curso de Experimentación Animal que deben realizar algúns 
compañeiros-as segundo a lexislación vixente. Así mesmo solicitouse da Xerencia por 
rexistro un estudo e análise das necesidades futuras da Universidade nesta materia. 
 
Ignacio Nogueira formula a posibilidade de certificacións de coñecementos adquiridos 
en centros de prestixio. 
  
 
Comisión de Política de Emprego   
 
 Marcos Estévez informa da aprobación da acta anterior e da ampliación de listas 
de tres listas de agarda (T.S. Microscopía; T.E. Microscopía; T. S. ORI). 
 Informouse sobre a contratación dun TETIC fora da RPT no Campus de Vigo, 
para cubrir a vacante deixada por un TEI, que agora é contratado doutor. Dependerá 
directamente do ATIC e non do Departamento.  
Luís Pérez indicou que en Ourense xa se reproduciu esta situación, e propón que se 
transforme ós dous TEI que quedan en TETIC mediante unha modificación puntual da 
RPT. 
A Xerencia está valorando a situación dos TEI da Escola de Telecomunicacións coa 
posibilidade dunha modificación puntual da RPT, para transformalos en TETIC e que 
asuman o traballo da área ATIC en todo o ámbito tecnolóxico. 
Así mesmo informan que están a “regularizar” a situación de todos os bolseiros que 
estaban a traballar na área ATIC. 
 Coa desaparición da Lei 43/2006 “lei Caldera” modifícanse as actuacións nas 
renovacións de contratos, xa que non hai impedimento para que continúen máis alá 
dos dous anos. 
 
Comisión de Seguimiento do Acordo de Selección Temporal. 
 
 Marcos Estévez sinala a problemática xurdida coa interpretación do acordo 
respecto das listas xeradas pola Resolucións do 14 de outubro de 2011 pola que se 
nomean persoal funcionario de carreira da escala de axudantes de arquivos, 
bibliotecas e museos e da escala de auxiliar administrativo da Universidade de Vigo, 
das probas selectivas convocadas por Resolución reitoral do 25 de xaneiro de 2010 
(DOG do 1 de febreiro), e como consecuencia o persoal presentado a esta ou 
calquera outra categoría por promoción interna, ten preferencia absoluta sobre os de 
quenda libre, o problema ven agora porque houbo compañeiros TEB que aprobaron 
alomenos un examen da promoción a Axudantes. 
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 A interpretación final axústase á normativa e o seu artigo 5, que especifica cómo 
se fan os chamamentos para as substitucións, tendo preferencia sempre os de 
promoción interna, tanto nas prazas de PASF como nas de PASL. 
O acordo foi asinado pola Xunta de Persoal e os Comités de empresa no ano 2009 e 
vense aplicando dende ese momento, da mesma maneira que se quere aplicar agora. 
O anterior Presidente da Xunta de Persoal, manifestou fai tempo que era da opinión 
de que debería darse un acordo para o PAS Laboral e outro para o PAS Funcionario 
polo que ía denunciar o Acordo, pero non denunciou nada, e agora pretende cambialo 
ou interpretalo de maneira diferente. 

 O Xerente manifestou que non estaba de acordo coa redacción da norma, pero 
que estaba asinada por todos e que se levaba facendo xa dous anos, sen que ninguén 
denunciase o acordo para negociar outro novo nin modificar o actual,  polo que debía 
seguir aplicándose da mesma maneira que ata entón. 

Comisión de Acción Social. 
 
 Federico Fernández informa de que xa saíu a convocatoria. 
Marisa Magaz ó respecto das xustificacións dos estudos de menores di que non están 
contempladas todas as opcións e que alguén pode ter o fillo –a na privada por non ter 
outra opción no ensino pública, por exemplo con estudos de FP onde as prazas 
públicas son moi limitadas e despois só queda recorrer ós centros privados. 
Ademais se expresa tamén que será a propia renda per cápita a que estableza ós 
límites, non se debería meter a convocatoria nestas decisións. 

 

 4.  Negociación da Disposición Adicional 9ª do II Convenio Colectivo. 

    Marcos Estévez fai un relatorio cronolóxico  da orixe e das diversas 
convocatorias e reunións mantidas cos colectivos afectados. A última delas foi a do 26 
de setembro de 2011 onde  se convocaba aos colectivos pois chegou unha 
convocatoria da Xerencia para falar da Adicional 9ª, e no punto da orde do día da 
reunión con xerencia se nos daba un ultimatum para chegar a un acordo 
         Isto foi comunicado por correo ós TETIC e ós Técnicos de Laboratorio 
convocándoos a unha asemblea. Transmitíuselles o ultimatum da reunión coa 
Xerencia.  
Na reunión acordouse manter as premisas dos colectivos (para todos e sen titulación) 
e que non se aceptaba o ultimátum, ademais de propoñer outras posibles solucións 
para avanzar. 
Aser Fernández sinala que os que están a negociar coa xerencia levaron á mesa as 
premisas marcadas dende un primeiro momento como inamovibles por ambos 
colectivos.  
         Na reunión coa Xerencia do 27 de setembro esta manifestou no seu momento 
que estaba disposta a mellorar a oferta si se daba algún cambio pola parte social pero 
este non se produzo. Se lle fixeron unha serie de contrapropostas beneficiosas para 
todos, propostas na Asemblea cos traballadores, pero a Xerencia as rexeitou. Entre 
outras Carlos Mollinedo chegou a propor un estudo de postos de grupo III para ver 
quen podía pasar a grupo II por medio dunha Comisión. 
  
        Xerencia negouse a aceptar as propostas e pediu un Sí ou un Non á súa 
proposta. Se fixo nese momento un receso para falar a parte social e se propuxo facer 
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unha votación entre o persoal afectado pero finalmente os membros da Comisión 
negociadora se negaron a aceptar a proposta da Xerencia. A Xerencia deu por 
concluída a negociación da adicional 9ª dicindo que pretendía comezar coa adicional 
4ª (RPT) 
 Posteriormente a esta reunión coa Xerencia chegan a este Comité  un escrito dunha 
traballadora enviado á Xerencia dicindo que realiza funcións de categoría superior, do 
que manda copia ó Comité de empresa e outro asinado por 12 TETICs solicitando 
unha reunión co Comité de Empresa de Pontevedra para discutir a posibilidade de 
desbloquear a execución da adicional 9ª 
.   
         Acordamos ter unha reunión cos TETICS o xoves 3 de novembro as 9:30 horas 
nos locais sindicais.. 

5. Rogos e preguntas 

Os sindicatos UGT, CCOO e CIG fan unha petición conxunta de apoio e adhesión á 
convocatoria de manifestación para o día 6 de novembro na defensa do emprego na 
Comarca de Vigo. O Comité apoia e adhírese a dita convocatoria. 

Federico Fernández  suxire revisar a información relativa á resolución que concede 
dous días (24 e 31) de asuntos persoais a maiores e poñela na web do Comité ou 
facer un novo Comité Informa. 

Respecto do plan de acollida, logo da súa lectura o Comité está de acordo en que non 
está del todo ben xa que parece feito so para funcionarios e precisamos enviar un 
escrito a xerencia para melloralo. 

 
 

Acordos: 
 

 Acordamos ter unha reunión cos TETICS o xoves 3 de novembro as 9:30 horas 
nos locais sindicais. 
 
 
 
  Sendo as     remata a reunión. 
 

 
 
Asdo:             Asdo:  

(Secretario)      (Presidente)  


