
 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

 
 
Reunidos nos locais sindicais do Edificio Fundición o día 3 de abril de 

2008,  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.   Asuntos de Persoal remitidos ó Comité. 

• Mª Carmen Carballo Meira 
• Estefanía López Silva 
• Berta Gosende Vidal 
• Manuel Viceiro 
• Berta Covelo Rodríguez e outros 

5.      Participación dos membros do comité nas comisións de 
selección de persoal  

6.      Rogos e Preguntas. 

 
 
 

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

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

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

 
Antonio Rodríguez González 
 
 

D E L E G A N  V O T O   

Mercedes Alonso 
Aser Fernández  
 

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

 
 
*DS- Delegado Sindical 
 
 
 
 
 

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

Apróbase a acta tras realizar as modificacións suxeridas. Antes de comezar 
a Presidenta da conta das delegacións de voto de Mercedes Alonso e Aser 
Fernández en Marisa Magaz e Marcos Estévez respectivamente. 
 

2. Informe da Presidenta 

O presidente da conta dos seguintes asuntos: 
 
* Da contratación, prórrogas e mobilidade. 
* Do pagamento dos trienios ó persoal contratado temporal 
* Da resposta da Xerencia do recurso de alzada presentado polo comité 
contra a resolución xerencial de 9 de Xaneiro de 2008  
* Da reunión mantida coa vicexerencia de persoal 
* Da convocatoria para a comisión de valoración e dos Comités de empresa 
 
 

                                                                                     1



 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

 
Iníciase un debate sobre a reunión coa Xerencia, e a urxencia do concurso 
de traslados, tomamos a decisión de que se convoque o concurso de 
traslados de maneira inmediata, e se inicie a negociación da RPT, para 
rematala antes do 31 de decembro de 2008 tal e como marca o convenio, 
e que se convoquen os procesos de oposición pendentes. 
Ángel Torreiro considera que primeiro debería negociarse a RPT, e logo ter 
o concurso de traslados e as oposicións. 

3.  Informe dos membros do Comité nas distintas comisións 

Carlos Mollinedo informa do proceso do intercambio de vacacións e lembra 
que os destinos non serán definitivos ata a última semana de abril. 
Neste momento se incorpora ó Comité Mercedes Alonso 

4. Asuntos de Persoal remitidos ó Comité 

 
Manuel Viceiro 
 
Manuel Viceiro e Carlos Román, Técnicos Especialistas en Tecnoloxías da 
Información e da Comunicación, solicitaron que se tratase no comité o 
asunto da disposición adicional 9ª do II convenio colectivo. Neste momento 
se incorporan á reunión e solicitan unha postura do Comité de Pontevedra 
respecto de este asunto. 
Indican que ó seu entender esta promoción se debe facer tal e como se 
fixeron outras na Universidade, mediante transformación da súa categoría. 
O Comité acorda tratar este asunto nun punto da orde do día da próxima 
reunión. 
 
Mª Carmen Carballo Meira 
Trátase de unha traballadora contratada laboral, que solicita á Xerencia o 
aboamento dos trienios polo tempo traballado na administración pública, 
este asunto está solucionado, e a Universidade xa está aboando esta 
cuestión. 
 
Estefanía López Silva 
Informa da reducción que se lle aplicou en todos os conceptos retributivos, 
ó solicitar unha reducción de xornada, incluído no concepto retributivo da 
xornada partida,  apesares de que ela segue a facer esta xornada. Este 
asunto xa está aclarado e resolto co servizo de PAS.  
 
Berta Gosende Vidal 
Solicita a flexibilidade do seu horario, por cuestións familiares, este asunto 
xa está resolto co servizo de PAS 
  
Berta Covelo Rodríguez e outros 
Trátase de 5 persoas con contrato para técnicos de infraestructuras 
científico- tecnolóxicas, no CACTI, pagadas polo ministerio de Educación, 
informan que o contrato remata o 31 de agosto, que non teñen posibilidade 
de  continuar e solicitan que estas prazas se consoliden en RPT. 
Cando se discuta a RPT se tratará este asunto. 
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5. Participación dos membros do comité nas comisións de 
selección de persoal  

A Presidenta informa que, tras unha petición do Servizo de Persoal, e ante 
a urxencia que se mostraba, decidiu de forma unilateral, asinar un escrito 
conxuntamente co Presidente do Comité de Ourense, onde se informaba 
que o Comité de Pontevedra non ía participar nas comisións de selección 
de “outro Persoal”, pide desculpas por terse adiantado, á decisión do 
comité, e solicita que se abra un debate ó respecto de esta cuestión. 
 
Tras o debate, proponse comunicar a revogación do escrito asinado pola 
Presidenta, e informar ó Servizo de PAS de que o Comité de Pontevedra, si 
participará nas comisións de Selección. 
Procedese a votar a proposta: 
Votos a favor: 10 
Votos en contra: 3 
 

 
 
Acordos:  
 

 • Comunicar a revogación do escrito asinado pola Presidenta, e 
informar ó Servizo de PAS de que o Comité de Pontevedra, si 
participará nas comisións de Selección. 

  
 
Asdo: Marcos Estévez Orge    Asdo: Marisa Magaz Ledo 

(Secretario)      (Presidenta)  
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