
 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

 
 
Reunidos nos locais sindicais do Edificio Fundición o día 27 de 

febreiro de 08,  ás 10:30 horas, coa seguinte: 
 
 
ORDE DO DÍA
 

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

2.      Informe da Presidenta. 

3.      Informe dos membros do Comité nas distintas comisións 

4.   Avaliación de Postos. Elección de membros para a comisión 
de avaliación. 

5.      Asuntos de Persoal remitidos ó Comité. 

•        Elisa Gándara Ucha 

 

 6.  Designación do membro do Comité para a comisión de 
avaliación da lista de agarda de TSTIC 

 7.    Reduccións horarias 

            8. Constitución do comité Intercentros 

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

CC.OO 
Marisa Magaz 
Mercedes Alonso 
Marcos Estévez 
Aser Fernández  
 
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 Manuel Rodríguez 
González 
 
 

D E L E G A N  V O T O   

Manuel Marcos 
Carmen Serra 
 

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

 
 
*DS- Delegado Sindical 

 9.  Equiparación dos trienios do PAS L 

10.  Renovación das comisións nas que ten representación o 
PAS 

11.      Rogos e Preguntas. 
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1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 

Apróbase a acta tras realizar as modificacións suxeridas. Antes de comezar 
a Presidenta da conta da delegación de votos de Manuel Marcos e Carmen 
Serra que delegan o seu voto en Marcos Estévez 
 
 

2. Informe da Presidenta 

A presidenta da conta dos seguintes asuntos: 
 
* Da solicitude de reunión pedida co Comité por unha serie de 
traballadores da Universidade que non están incluídos no ámbito persoal do 
convenio. 
* Da resolución xerencial de vacacións de Semana Santa 
* Da convocatoria para a ampliación da lista de agarda de TSTIC 
* Do escrito do Comité de Ourense sobre o acordo acadado sobre a 
constitución do intercentros. 
* Da adhesión do sindicato CSIF ó Convenio. 
* Do escrito de Elisa Gándara Ucha 

 

3.   Informe dos membros do Comité nas distintas 
comisións 

 

Federico Fernández informa da reunión de acción social, na que se resolveu 
a convocatoria do 2007, e se concederon os anticipos reintegrables que se 
solicitaron. 
Tamén indicou a necesidade de comezar a traballar cara a nova 
convocatoria. 
Carlos Mollinedo informa da reunión da Comisión do intercambio de 
vacacións, das prazas obtidas para o período de Semana Santa, e das 
novas condicións e características do Intercambio. 
Ademais pediu unha revisión das dietas que se nos concede ó PAS dado 
que ós prezos actuais, e imposible asistir a estas reunións. 
 

4. Avaliación de Postos. Elección de membros para a 
comisión de avaliación. 

Marisa Magaz, explica a situación producida na reunión da  Comisión de 
Avaliación, onde a Xerencia presentou a súa proposta, que non se negociou 
nese momento dado que a presencia de persoas que non integraban a 
comisión, non foi aceptada por todos, e a Xerente levantou a reunión ata 
que este punto se aclarase. 
Ademais de mostrar o seu rexeitamento á presenza do Presidente da Xunta 
de Persoal nesta reunión. 
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José Mª Pérez Landín, especifica que a comisión no está constituída 
conforme o que recolle o artigo 35 do Convenio. 
José A. Zapiraín fai unha exposición de quen debe formar parte de esta 
comisión, dependendo dos sindicatos asinantes do convenio, ou en 
representación dos traballadores. 
Luís Pérez manifesta que na reunión coa xerencia sobre valoración de 
postos demos un espectáculo lamentable, coa presenza ademáis da 
empresa consultora, limitándonos a discusións formais sobre á pertenza ou 
non á Comisión, sen entrar no fondo da cuestión que era a discusión do 
documento. 
Antonio Manuel Rodríguez, cree que cantos máis aportemos na comisión 
mellor. 
José Mª Pérez Landín, pide desculpas polo que puidese ter feito por se 
alguén se sentiu violentado nesta reunión coa xerencia e pide que tamén 
se desculpe a outra parte por non atender á legalidade que marca o artigo 
35, ademáis fai unha exposición, sobre os lexitimados para participar nas 
comisións, segundo o Estatuto dos Traballadores. 
Aser considera que e moi importante a suma de todas as aportacións 
posibles, os que xa estaban na comisión, aportan a visión da negociación 
do convenio, así como o espírito no que se enmarca a redacción do artigo 
35, e solicita deixar claro desde xa, quén debe formar parte desta 
comisión, engade que o Presidente da Xunta de Persoal non debe estar 
nunha comisión que tan só afecta ó PAS Laboral, tal e como especificou o 
mediador na negociación do II Convenio,  e ademais cree que é necesario 
que a documentación estea dispoñible antes de acudir a ningunha reunión. 
Luís fai tres consideracións; a presenza do presidente da Xunta de PAS era 
unha invitación da xerente, congruente co que figuraba no documento que 
se nos presentaba. En segundo lugar a CIG cree necesaria a valoración de 
postos do persoal funcionario para poder chegar aos obxectivos que marca 
o artigo 35 do convenio. Por último, a Xerencia píde aos comités que 
nomeemos aos membros da Comisión dado que a representación ata este 
momento é por organizacións sindicais. 
José A. Zapiraín manifesta que non é necesaria unha valoración do PAS 
funcionario para ter unha homoxeneización retributiva, basta con un punto 
de referencia, e dende alí sacar todos os demais postos, e engade que a 
Xerencia pretende con esta proposta ir moito máis alá do que establece o 
artigo 35, UGT propón: solicitar ó mediador, José Mª Casas de Ron unha 
reunión con nós e a xerencia para explicar o que ten que facer a xerencia ó 
respecto do artigo 35. 
Marisa Magaz, pide que nos centremos primeiro na forma da comisión e 
logo falemos do fondo, por iso propón, que a Comisión de seguimento para 
o estudio e valoración dos postos de PAS L, quede constituída polos 
mesmos membros que a constituíron nun principio e se sumen os 
representantes de CSIF, e GIUV. 
Esta proposta e aceptada por asentimento. 
Marisa Magaz, continua entón co fondo da cuestión, fai unha exposición 
sobre o contido do documento que a xerencia entregou o día 21, e pide 
valoracións. 
CIG, manifesta que o documento presentado por xerencia non é o que 
tiñamos pactado o 10 de decembro, e tras a desafortunada reunión do 
último día non puidemos participar na súa elaboración nin facerlle 
modificacións. 
Marisa Magaz, expón que nesa reunión se lle pediu á xerente que acurtase 
ós prazos, e ela comprometeuse a facelo así, tamén considera prioritario 
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esixirlle á empresa a información sobre quén vai ser entrevistado, cándo e 
cómo. 
Luis Pérez fai a proposta de solicitar unha reunión con carácter urxente 
para discutir o documento, de non ser así entenderíase que a Xerencia non 
está a cumprir o acordado no convenio para o seguimento de valoración de 
postos, facendo a dita valoración sen acordo cos Comités e obrigándonos a 
solicitar outras medidas. 
UGT, reforma a proposta anterior e propón: Solicitar unha reunión da 
comisión, con carácter urxentísimo xa que non se está a cumprir o 
acordado as súas propostas non teñen que ver coas nosas. 
Se non se retoma a situación chamar ó mediador para que actúe e lle 
explique á xerencia en que consiste e para que está posto o artigo 35. 
Acéptase esta proposta. 
 
Neste momento se incorporan á reunión, Manuel Marcos, e Carmen Serra. 
  

5. Asuntos de Persoal remitidos ó Comité. 

Elisa Gándara Ucha remite unha comunicación ó comité acerca do mal 
funcionamento do parque móbil á hora da recollida do persoal de tarde. 
Marisa Magaz comenta que xa ten habido outras queixas ó respecto de 
este servizo, remitidas ó comité. 
Manuel Marcos expón a incongruencia de este servizo, posto que na 
Universidade de Vigo hai máis horarios que o de 8 – 15, 15- 22, e os 
compañeiros que fan estes outros horarios non teñen posibilidade de usar 
ningún servizo de transporte de persoal. 
Carlos Mollinedo manifesta a súa estrañeza de que o servizo de transporte 
marque o horario de saída da quenda de tarde no campus de Vigo, 
namentres en Pontevedra e  Ourense os compañeiros saen ás 22:00. 
Luis Pérez estima que o servizo de transporte de persoal tal como está 
ofrece solucións parciais e limitadas; deberíase ir á discusión dun plus de 
transporte para todo o persoal, garantindo o acceso en transporte publico 
aos campus universitarios. 
CCOO se manifesta de acordo con esta cuestión. 
Acordamos solicitar á xerencia información sobre este mal funcionamento 
no servizo de transporte e distribución, así como contestarlle á 
traballadora. 

 

6. Designación do membro do Comité para a comisión de 
avaliación da lista de agarda de TSTIC. 

Marcos Estévez, expón que a lista de agarda de TSTIC esta esgotada e 
precisa ser ampliada, por iso chegou unha proposta do servizo de persoal, 
que unha vez modificada, polos representantes dos traballadores, tratará 
de beneficiar a promoción interna dos TMTIC e os TETIC que se presenten 
a estas prazas, trátase neste punto de designar o membro por parte do 
comité para que participe na comisión de avaliación dos candidatos, o 
Comité de Empresa de Ourense, xa enviou a súa proposta. 
O comité de Pontevedra acepta por asentimento a Celso Caride como 
representante dos Comités nesta comisión. 
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7. Reduccións horarias 

Trátase do asunto polo que unha compañeira, con xornada partida solicita 
reducción de xornada por coidado de fillos, pero mantén a xornada partida, 
e comproba como na súa nómina lle descontan todos os conceptos, incluso 
o complemento de xornada partida, postos en contacto co servizo de 
persoal, o erro, parece ser que está en vías de solución. 
Federico Fernández, solicita que este asunto se inclúa nos asuntos a tratar 
cando se reúna a comisión paritaria, para aclarar este tipo de cuestións. 

 

8. Constitución do comité Intercentros 

Recibido o escrito do Comité de Ourense no que se propón a constitución 
de un comité intercentros de 12 membros e coa necesidade de dous tercios 
dos compoñentes para chegar a acordos. 
Fosé A. Zapirain pide votar esta proposta, dado que o comité de Ourense, 
votou e rexeitou, a proposta do comité de Pontevedra. 
Luis Pérez propón arbitrar mecanismos para a toma de decisións 
conxuntas. 
Pásase a votar a proposta do comité de Ourense. 
5 votos a favor e 8 votos en contra, a proposta é rexeitada. 
 
Antonio Manuel Rodríguez, pide adiantar o punto 10. 

10.  Renovación das comisións nas que ten representación o 
PAS 

Ante a situación de abandono que se produce nas distintas comisións, CIG 
pide que se lle pida á xerencia que reúna e active de forma inmediata as 
distintas comisións. 
Mención aparte merece o Comité de Seguridade e Saúde que dende a 
última vez que se reuniu, xa cambiou a situación e de feito ten que 
cambiar a composición, xa que temos 6 Órganos de representación, para 
integrar neste comité, de PAS e PDI. 
Marcos Estévez, comenta que ante a situación actual e tendo en conta os 
dous comités, e a representación sindical, teríamos que ser capaces de 
combinar estes dous factores para que a representación se respectase nas 
comisións. 
Preséntanse ás candidaturas seguintes: 
Comisión de acción Social: 

- Federico Fernández 
- Conchita Alonso 
- Marcos Estévez 
- José Mª Pérez 

Comisión de formación 
- Aser Fernández 
- Cristina Vila 
- Luciano Otero 
- José Mª Pérez 
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Comisión de emprego 
- Ángel Torreiro 
- Luis Pérez 
- Marisa Magaz 
- José Mª Pérez 
 

 
, e procedese á votación, dando como resultado: 
 
Comisión de acción Social: 

- Federico Fernández (12 votos) 
- Conchita Alonso (8 votos) 
- Marcos Estévez (8 votos) 
- José Mª Pérez (1 voto) 
 
 

Comisión de formación 
- Aser Fernández (9 votos) 
- Cristina Vila (8 votos) 
- Luciano Otero (11 votos) 
- José Mª Pérez (1 voto) 
 
 

Comisión de emprego 
- Ángel Torreiro (8 votos) 
- Luis Pérez (12 votos) 
- Marisa Magaz (8 votos) 
- José Mª Pérez (1 voto) 
 
 

 

9. Equiparación dos trienios do PAS L 

 

 
José Mª Pérez expón que tras o acordo acadado entre a xerencia e a Xunta 
de persoal, o Comité de empresa debería de pedir que o PAS L cobre 
tamén igual entre si, posto que hai unha serie de compañeiros que cobran 
os seus trienios polo valor do ano 88, cobrando 2 tramos de cantidades 
distintas. 
Por iso pide solicitar á xerencia a actualización dos trienios para todo o PAS 
L ó igual que para o PAS F 
Carlos Mollinedo, comenta que o actual convenio, conserva algunhas 
cláusulas dos convenios que se asinaban cando a UVIGO, estaba integrada 
na USC, por iso o artigo 29.4, e unha e esas cláusulas que van facer difícil 
a aplicación desta medida. 
O Comité acorda solicitar á xerencia o pagamento igual de todos os tramos 
dos trienios. 
 

11.  Rogos e Preguntas. 
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Carlos Mollinedo, solicita que se modifique a contía das dietas xa que as 
que están establecidas non son suficientes para atender os gastos que xera 
a súa asistencia ás reunións do intercambio. 
Aser Fernández pide ós compoñentes da comisión de formación unha 
reunión previa á reunión que está prevista o próximo martes coa xerencia, 
onde no segundo punto da orde do día fala do futuro plano de formación. 
 
 

Acordos:  
 
- Comunicación á xerencia cos membros que compoñen a comisión de 

valoración. 
- Solicitar unha reunión con carácter urxente da citada comisión de 

valoración. 
- Elaborar un escrito no que se solicite información sobre o 

funcionamento do servicio de transporte no campus de Vigo e 
informar á traballadora desta circunstancia. 

- Comunicar ó servizo de persoal a designación de Celso Caride como 
representante do comité para a comisión de avaliación da lista de 
agarda de TSTIC. 

- Solicitar á Xerencia a convocatoria das comisións, e notificar os 
membros que, por parte dos dous comités as compoñen. 
  
  

 
Asdo: Marcos Estévez Orge    Asdo: Marisa Magaz Ledo 

(Secretario)      (Presidenta)  
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