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*DS- Delegado Sindical 
 

Reunidos nos locais sindicais do Edificio Fundición o día 29 de 
xaneiro de 2008,  ás 10:00 horas en primeira convocatoria e ás 10:30 
en segunda, como continuación da reunión ordinaria celebrada o día 24 
de xaneiro, para tratar os restantes puntos da orde do día: 

 
 

6. Solicitude de Reunión da comisión paritaria 

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. 

 
 
 

6. Solicitude de Reunión da comisión paritaria 

José Mª Pérez:Manifesta que a comisión paritaria non se constituíu 
conforme ó que marca o II Convenio Colectivo posto que tan so 
aparecen nomeados 5 dos 6 membros que lle corresponden á parte 
social, ademais tampouco foi constituída en tempo, tal e como marca a 
normativa. 
Di que adoece de defectos de fondo e forma e anuncia que se nun 
prazo razoable non se nomea o sexto membro da Comisión paritaria vai 
a recorrer a súa constitución. 
Marcos Estévez: Informa de porque se chegou a este número na 
constitución, tendo en conta que tan so son tres os sindicatos que 
asinaron o II Convenio, ademais, cos problemas das eleccións sindicais 
non atopamos o momento para constituíla tal e como marca o II 
Convenio, e que a CSIF pode adherirse ó texto do II Convenio do PAS, 
cando o estime oportuno e sumarse a comisión paritaria como ese 
sexto membro. 
 
Os tres sindicatos asinantes do convenio acordan nomear o sexto 
membro pertencente á parte social. 
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CCOO informa de que xa ten pedida unha reunión da Comisión paritaria 
do II Convenio con unha serie de puntos que inclúen: 
 
A CIG Propón estes outros asuntos: 
- Establecemento dos períodos non lectivos de Semana Santa 
- Interpretación da adicional 10ª que fai referencia á paga de 1800 € 
- Dereitos dos traballadores con xornada irregular, fin de semana. 
- Aclarar se nun concurso de traslados, promoción ou para recibir 
formación o persoal fixo ten que estar traballando ou non. 
- O horario no referente ó artigo que obriga a traballar en sábado. 
- Interpretación da Xornada Partida do persoal de fin de semana 
- Dispoñibilidade horaria e cobro da compensación por traballo en 
sábado  
- Interpretación do día de permiso por asistencia a exame. 
 
Acordase: Nomear un membro máis da Comisión Paritaria para que a 
parte social teña 6 membros tal e como marca o artigo do II Convenio 
Colectivo do PAS laboral da Universidade de Vigo. 
 
Solicitar a reunión da comisión paritaria con todos estes asuntos. 
 
 

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

 
Acórdase por unanimidade solicitar a negociación coa xerencia do 
incremento salarial producido pola desviación do IPC galego, con 
respecto a subida ordenada na Lei de orzamentos da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
 

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

Acórdase solicitar unha reunión coa xerencia para tratar os seguintes 
asuntos: 
- Concurso de traslados  
- Aplicación para o PAS laboral do acordo coa Xunta de Persoal 

Funcionario de 10 de decembro polo que se aplica a subida 
acordada da Xunta de Galicia, pola perda de poder adquisitivo. Este 
documento foi aportado por Antonio Manuel Rodríguez 

- Convocatoria de oposicións pendentes 
- Negociación do incremento retributivo referido á desviación do IPC 

galego, respecto da Lei de orzamentos 
- Finalización do estudio de valoración de postos 
- Posta en marcha das distintas comisións: formación, emprego, 

Prevención, etc. 
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9.    Estado do Estudio de Valoración de Postos 

 
Ante o estancamento que vemos nesta cuestión acordamos solicitar 
unha reunión coa Xerencia e a empresa concesionaria para a posta en 
común das cuestións que afectan ó estudio de valoración de postos. 

 

10. Trienios do persoal contratado 

 
Constatamos que non se está a cumprir a sentenza pola que se obriga 
á Universidade a pagar os trienios ó persoal contratado. 
Acordamos incluír este asunto nos puntos a tratar coa xerencia. 
 
 

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

José Mª Pérez: Expón que ten constancia de que unha serie de 
compañeiros teñen interposto unha demanda pola reclamación de este 
concepto. Non entenden que sexan excluídos do cobro de esta 
cantidade tal e como está redactada a disposición adicional 11ª do II 
Convenio. 
Aser Fernández: Manifesta que os compañeiros PAS L en posto de 
funcionario, xa recibiron a adaptación dos seus salarios nos anos 2005 
e 2006, e non o PAS L de RPT laboral, e iso e o que pretende 
compensar estes 1800€, pero se alguén considera que unha vez lido o 
texto ten dereito a cobralos, que non o deixe de reclamar. 
José Mª Pérez Di que non e verdade que se lle dera un plus de 
homologación, o plus o que fai referencia e un concedido es sentenza 
xudicial, por unha demanda ante a empresa se concede este 
complemento de homologación. O II Convenio elimina segundo o 
epígrafe “compensación e absorción” se elimina un plus gañado en sede 
xudicial. 
Ángel Torreiro: Comenta que e unha correcta decisión da Universidade, 
hai unha homologación de facto entre posto e categoría no caso dos 
laborais que ocupan posto de funcionario, xa que cobraron este cartos 
nos anos 2005 e 2006 o incrementarse o seu complemento de 
homologación. 
De todas formas ó ser un asunto a tratar na reunión coa xerencia e na 
comisión paritaria, será alí onde aclaremos todos os termos. 

12. Rogos e Preguntas. 

Ángel Torreiro Solicita a actualización da información do Comité: 
Solicitar un listado dos compañeiros que teñen concedida a reducción 
horaria 
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Solicitar un listado dos compañeiros que teñen solicitados cambios de 
quenda e localidade. 
Solicitar un informe de masa salarial 
Aser Fernández Comenta a necesidade da constitución e posta en 
marcha das comisións 
Solicitar o plano de formación para este ano. 
Jose Mª Landín: Pide consultar á asesoría xurídica se o artigo 51 ten 
encaixe no art. 161 bis, punto 4 parágrafo 2 das modificacións da Lei 
da seguridade social. 

 

 

 
Acordos: 

 
• Nomear un membro máis da Comisión Paritaria para que a parte 

social teña 12 membros tal e como marca o articulado do II Convenio 
Colectivo do PAS laboral da Universidade de Vigo 

• Solicitar a reunión da Comisión Paritaria cos asuntos reflectidos nesta 
acta. 

• Solicitar a negociación do disposto no artigo 6 do II Convenio 
Colectivo. 

• Solicitar a reunión coa Xerencia cos asuntos reflectidos nesta acta. 
• Solicitar a reunión coa Xerencia e coa empresa Indra, para coñecer o 

estado do estudio de Valoración de Postos. 
 

 
 
 
 
Fdo: Marcos Estévez Orge   VºBº: Marisa Magaz Ledo 
(Secretario)     (Presidenta) 
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