
 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

 
 
Reunidos nos locais sindicais do Edificio Fundición o día 24 de 

xaneiro de 08,  ás 10:00 horas, coa seguinte orde do día: 
 
 

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

2. Informe da Presidenta. 

3.  Constitución do Comité Intercentros. 

4. Asuntos de Persoal remitidos ó Comité. 

•        Begoña Lueiro Villar 

•        Generosa Fernández Fernández 

•        Olga Fontán Maquieira 

•        Jesús Ignacio Estévez Sío 

•        Estefanía López Silva 

 

5.  Solicitude adaptación de posto de Cándido Pérez 
Betanzos 

            6. Solicitude de Reunión da comisión paritaria 

A S I S T E N T E S  C.I.  
 

CC.OO 
Manuel Marcos 
Marisa Magaz 
Mercedes Alonso 
Carmen Serra 
Marcos Estévez 
Aser Fernández  
Manuel Velasco *DS 
C.I.G. 
 
Federico Fernandez Fernandez 
Carlos Mollinedo Lois 
Luciano Otero Caminha 
Luis Pérez  *DS 
U.G.T. 

 
Ángel Torreiro Varela 
Cristina Vila Pumares 
José A. Zapirain  *DS 
C.S.I.F. 
 
José Mª Pérez Landín 
_________________________ 
GIUV 

 
Antonio Rodríguez González 
 
 

D E L E G A N  V O T O   

 
 

A U S E N T E S  C.I.       
 

 
 
*DS- Delegado Sindical 
 
 

7.    Aplicación ao persoal laboral do disposto no artigo 6 do II 
Convenio Colectivo no relativo á desviación do IPC. 

8.      Solicitude de reunión coa Xerencia para tratar temas 
pendentes (Concurso de traslados, RPT,). 

9.    Estado do Estudio de Valoración de Postos 

10.  Trienios do persoal contratado 

11.  Pago 1800 € ó persoal laboral que ocupa postos 
reservados a funcionarios  

12.  Rogos e Preguntas. 
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O secretario do Comité informa de que o asunto referido a Begoña Lueiro 
foi tratado no na sesión da comisión permanente do Comité intercentros 
celebrado o pasado 13 de xullo de 2007 e se retira da orde do día. 
 

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

Apróbase a acta tras realizar as modificacións suxeridas respecto do artigo 
3 do regulamento do Comité de empresa de Pontevedra. 
 

2. Informe da Presidenta 

O presidente da conta dos seguintes asuntos: 
 
* Da contratación, prórrogas e mobilidade. 
* Elaboración da lista de agarda de ATSX 
* Constitución da Comisión de Avaliación, e posta en funcionamento 
* Constitución da Comisión Paritaria 
* Das reunións mantidas coa xerencia 
* Da substitución de un membro do Comité por parte de CCOO. 

 

3. Constitución do Comité Intercentros 

 

CCOO Expón a necesidade da constitución de un comité intercentros de 
forma que se facilite as negociacións coa empresa e respectando os 
resultados electorais, considera que un comité de 13 membros coa 
seguinte composición, 5 membros para CCOO, 4 membros para a CIG, 2 
para UGT, 1 para CSIF, 1 GIUV. 
 
UGT apoia a constitución de un comité de 13 membros con esa 
composición. 
 
CIG Cree que o Comité Intercentros non e unha estricta correlación de 
forzas, que o comité anterior era un comité de 12 membros,  que o comité 
intercentros está constituído por dous comités iguais, e que o Comité 
Intercentros debe reflectir esta realidade e que consideran que agora hai 5 
forzas sindicais e que se no comité anterior sendo tres forzas facía falta o 
acordo de dúas para chegar a acordo agora creen que e necesario que se 
poñan de acordo alomenos tres. Por iso a súa proposta é de un Comité de 
12 membros. 
 
GIUV, di que non se mete en loitas el cree que no CI todos temos que ter 
representación. 
 
Manuel Velasco, comenta as situacións dos últimos comités concretamente 
do último onde CCOO tiña a maioría do comité de Pontevedra, e inda así 
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non impuxo esa maioría, como parece pretender a CIG actualmente có 
comité de Ourense, e acordou  un comité de 12 pola importancia de ter un 
comité intercentros onde se reflexa o resultado das furnas  onde a CIG tiña 
9 de 18 delegados en cómputo global e por iso no CI tiña 6 delegados. 
Neste momento CCOO ten 7 de 18 delegados, e facendo a proporción nun 
comité de 13 lle tocan 5, e nun de 12 esa proporción non se vería 
respectada. 
 
J. A. Zapirain, Comparte o criterio de CCOO, o CI debe reflectir a 
correlación do conxunto dos dous comités onde de 18 delegados, pasados 
a un comité intercentros debe respectar esa proporcionalidade polo que o 
comité de 13 membros e o máis lóxico. 
 
Luís Pérez manifesta que e evidente que cada un leva os números a aquilo 
que lle interesa, e insiste en que os dous comités teñen igual peso e igual 
responsabilidade 
 
Marcos Estévez, di que as furnas falaron, e temos que respectar a decisión 
dos compañeiros, e iso solo e posible con un comité de 13, un comité de 12 
membros terxiversa os resultados e non e un reflexo do ocorrido nas 
votacións. Esta na nosa responsabilidade constituír un comité intercentros 
polo ben do persoal e non chegar a empresa como dous comités diferentes 
e divididos. 
 
Xosé Mª Pérez, opina que 13 membros e o máximo, non e o número único, 
12 membros para o CI e unha proposta válida para que os que temos 
menos representación poidamos decidir. 
 
Manuel Velasco, declara que a CIG pretende impoñer a maioría en 
Ourense, CCOO e UGT, non o fixeron antes tendo a maioría absoluta en 
conxunto no CE PO anterior  
 
Marcos Estévez, manifesta que apela á responsabilidade de todos como 
representantes dos traballadores, e reflexionemos sobre a constitución ou 
non do CI ¿estamos dispostos a acudir ante a empresa como 2 comités 
diferentes? Hai uns resultados nas furnas, e temos que respectar as 
maiorías que saen de alí, nos gusten ou non. 
 
Luís Pérez,comenta que o II Convenio establece que se “Poderá constituír”, 
non obriga.  
 
Antonio Manuel Rodríguez Propón un comité de 12 con la presidencia para 
CCOO 
 
Se votan las tres propostas. 
 
Proposta 1  
Comité intercentros de 13 membros:  

8 votos a favor 
5 votos en contra 

Proposta 2 
Comité intercentros de 12 membros 
 5 votos a favor 
 8 votos en contra 
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Proposta 3 
Comité intercentros de 12 membros e presidencia de CCOO 
 5 votos a favor 
 8 votos en contra 
 
O comité de Pontevedra vota favorablemente a constitución de un comité 
intercentros de 13 membros. 
 

4. Asuntos de Persoal. 

 
Generosa Fernández Fernández : 
 
Informa das dificultades para sacar adiante o traballo debido á solicitude de 
reducción de xornada de unha compañeira, e solicita a contratación por 
parte da empresa de unha persoa para o seu servizo namentres se 
manteña esta situación. 
 
Marisa Magaz: di que a conciliación da vida Persoal, Laboral e Familiar, e 
un dereito recoñecido tanto no convenio como na lexislación en xeral, o 
problema xurde cando esta conciliación e a cargo dos compañeiros de 
traballo e xera conflictos innecesarios. 
 
Luís Pérez: Propón falar coa a xerencia e acordar unha solución global para 
este tipo de casos. 
 
Carlos Mollinedo:Manifesta que conciliar non pode ser facer o traballo do 
compañeiro que ten solicitado este dereito, e cubrir o tempo. 
 
UGT: Propón que se remita un escrito á Xerencia facendo notar este asunto 
e solicitar que se cubra. 
 
Olga Fontán Maquieira 
 
Carlos Mollinedo: di que si está dirixido ó Comité intercentros non se debe 
tratar. 
 
Manuel Velasco: Declara que se unha persoa se dirixe ó Intercentros, 
respecto de unha praza ou un asunto que afecta ó ámbito da provincia de 
Pontevedra este comité debe tratalo. 
 
J. A. Zapirain: Di que o CI xa contestou á solicitude de esta persoa no ano 
2006 e acordou informar favorablemente sobre este asunto. 
 
Acordo: Se ratifica o acordo anterior, recordando que iso non supón que 
poida estar por diante dos que xa están na lista de agarda, e se explica  
que a cobertura actual da praza de medios se produce por unha 
interinidade. 
 
Jesús  I. Etévez Sío y Estefanía López Silva 
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Presentan unha queixa pola convocatoria para a elaboración de unha lista 
de agarda para Análise Instrumental. 
Manuel Marcos, presente na citada comisión informa que tal e como lle 
chegou a el a convocatoria no foi posible favorecer a promoción interna, xa 
que se valoraba a experiencia e formación na categoría e as persoas que se 
presentaron non cumprían os requisitos para darlle méritos na 
convocatoria, ademais estaba establecida unha nota de corte, por este 
motivo os compañeiros que se presentaron por promoción interna 
quedaron fora. 
 
CIG, expón que o documento coa proposta para esta lista de agarda pasou 
previamente polos sindicatos que naquel momento estaban. Tamén di que 
entre as persoas que se presentaron por promoción interna a lo menos 
unha delas presentaba méritos na parte de experiencia e é incomprensible 
que non pasara o corte proposto pola comisión. 
 
Ángel Torreiro. Opina que o título o que fai referencia a lista de agarda e 
moi concreto e non debería de tratarse de unha lista única para as distintas 
nomenclaturas de análise instrumental. Se esixe un tipo de licenciatura 
concreta, e non se pode facer así. Propón que esta lista de agarda sirva 
única e exclusivamente para Análise Instrumental. Resonancia Magnética. 
 
J.A. Zapirain: Declara que e unha incongruencia que exista unha nota de 
corte e se valore para promoción interna ter traballado nun mesmo grupo 
ou categoría, mentres que os méritos a valorar na quenda libre son máis 
amplos. 
 
Acordo: Comunicar á empresa que esta lista de agarda se use 
exclusivamente para esta categoría profesional concreta e se convoque un 
novo proceso xeral para análise instrumental que favoreza a promoción 
interna. 
 

5. solicitude de adaptación de posto de Cándido Pérez 
Betanzos 

 
Ángel Torreiro: Sinala a posible vulneración de diferentes preceptos legais 
na resolución xerencial así como a inadecuación do procedemento e propón 
que o comité de empresa recorra dita resolución, expón que o 
procedemento non e o establecido regulamentariamente referente ó 
articulado do I Convenio, pois a solicitude esta feita namentres o I 
convenio estaba inda en vigor. 
Trátase de unha adaptación preventiva, posto que está solicitada antes da 
súa incorporación ó seu posto de traballo, primeiro tería que volver ó seu 
posto e unha vez constatada a súa imposibilidade para desempeñalo tería 
que ter solicitado a adaptación. 
Consultada a RPT, en caso de que teña concedida a adaptación conforme o 
Procedemento legal establecido, terían que adáptalle o seu posto de 
traballo e de non ser posible adaptar un posto existente na RPT 
A Xerencia decide discrecionalmente a adscrición de unha persoa a unha 
categoría que non existe nin no primeiro convenio nin no segundo. Fai 
referencia a resolución xerencial ás súas competencias, segundo o artigo 
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14, do I Convenio, lido este non inclúe ningunha competencia relativa á 
modificación arbitraria de xornada, categoría ou quenda 
O xerente se arroga funcións e competencias que non ten, son do reitor, e 
non están delegadas segundo a resolución reitoral de delegación de 
competencias. 
José Mª Pérez: Di que esta praza, non está en RPT, nin ten dotación 
orzamentaria, e a resolución non establece a que categoría se adscribe. 
O Responsable do parque móbil non ten capacidade para decidir se estas 
limitacións non poden adaptar o seu posto de traballo.  
Se adhire a proposta de Ángel Torreiro. 
 
Manuel Velasco. Manifesta que a adaptación e un dereito de todo 
traballador, sen perda económica nin de condicións laborais. 
Entre as peticións feitas por decanos, servizos ou compañeiros nos últimos 
anos, que teñen chegado ó Comité non se atopa ningunha do Servizo de 
Prevención polo que e estraño que a resolución xerencial faga referencia a 
esta falta de persoal no servizo. 
A resolución e deliberadamente ambigua. Hai un trato de favor, cara este 
traballador, temos que ser garantes do cumprimento da normativa. 
Luís Pérez: Adaptación preventiva, e unha ocorrencia, e cando se fala de 
compañeiros temos que ter coidado coas ocorrencias. 
Non se coñecen os informes médicos nin as doenzas de Cándido, xa teñen 
ocorrido casos similares, por causa de conciliación ou por causas parecidas 
no pasado, que se solucionaron da mesma maneira, non e unha situación 
especial, se a resolución xerencial e ilegal que se diga e a CIG apoia que se 
actúe. 
Aser A. Fernández: Comenta que as doenzas de Cándido as coñecemos 
todos, posto que estivo de baixa por este motivo, e el mesmo o ten 
comentado. 
Expresámoslle ó xerente que se tiña as competencias que actuase, e nos 
faríamos o mesmo. 
Os casos anteriores non eran iguais a este. Temos moitas dúbidas ó 
respecto de esta resolución, e pide que se vote a recusación da resolución 
xerencial. 
Carlos Mollinedo: Di que o problema e o traballador, que sexa Cándido 
Pérez e o problema, e non o especial da situación. Moitos servizos non se 
dirixen a nós para solicitar prazas, senón que se dirixen á xerencia 
directamente. Temos exemplos sobrados de como se solucionan asuntos de 
este tipo. 
¿Estamos de acordo que temos xente con problemas físicos e nos vamos a 
poñer en contra das solucións? 
O problema e a persoa e a praza á que se lle envía, a cal moitos teñen 
aspiracións. 
Marisa Magaz, explica como e o procedemento de adaptación de un posto 
de traballo axustado á normativa. 
 
Neste momento, Cristina Vila, comunica que ten que abandonar a reunión 
e delega o seu voto en Ángel Torreiro. 
 
Mercedes Alonso lembra a situación dos TEI, os cales teñen todos os 
informes a favor para que se proceda ó seu cambio ce categoría , dende fai 
tempo, e non se ten feito nada, e neste caso todo foron presas e se 
soluciona nun tempo record. 
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Procédese á votación sobre se o Comité de Empresa recorre a resolución 
xerencial 
Votos a favor: 9 
Votos en contra 3 
Abstencións 1  
 
Acordo: Recorrer a resolución xerencial pola que se lle envía o servizo de 
Prevención o traballador Cándido Pérez  
 
Neste intre a Presidenta suspende a reunión e nos convoca para continuar 
o martes 29 de Xaneiro. 

 
 
 
 
 
Acordos:  
 

 • Informar e invitar ó Comité de Ourese á constitución de un 
Comité intercentros de 13 membros 

 • Enviar un escrito á Xerencia solicitando a dotación de persoal 
para a facultade de Filoloxía e traducción namentres duren as 
reduccións de xornada por conciliación. 

 • Elaborar un escrito no que se informe á traballadora da USC 
Olga Fontán Maquieira da súa situación con respecto á petición 
de traslado á UVIGO 

 • Enviar un escrito no que se pida que a ampliación da lista de 
agarda para análise instrumental sexa exclusivamente para RMN 
e que se abra un proceso xeral que favoreza a promoción 
interna. 

 • Impugnar a resolución xerencial pola que se lle da un destino 
no servizo de Prevención a Cándido Pérez Betanzos 

   
 
Asdo: Marcos Estévez Orge    Asdo: Marisa Magaz Ledo 

(Secretario)      (Presidenta)  
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