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Reunidos nos locais sindicais do Edificio Fundición o día 16 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  

•        Resposta ó recurso de alzada presentado polo comité, 
referido á resolución xerencial de adaptación de un  posto 
por motivos de saúde 

•        Procedemento de falta leve iniciado a un conductor do 
Parque móbil.  

•        Solicitude dos Técnicos de transporte e distribución de 
unha reunión coa Xerencia e o Comité. 

5.  Desenvolvemento e postura do comité sobre a disposición 
adicional 9ª do II Convenio Colectivo 

6.      Rogos e Preguntas. 

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

CIG manifesta que a acta debe reflectir as posicións dos sindicatos polo 
que a considera moi breve, e punto 5 tería que ser más amplo  
 No punto 2 UGT defendía unha postura e non se reflicte. Neste 
punto ademais, chegouse a un acordo logo do informe. 
 No tema da participación nas Comisións de selección debe aparecer 
o posicionamento de cada quen. 
 Por outra banda, a decisión da Presidenta foi desculpable pero 
pensa que non é real pois em febreiro chamaron ós comités e ambos 
contestaron que non ían ir. Había pois unha postura tomada. 
 
 Ángel Torreiro propón que se é un punto esencial se poña como 
punto da orde do día. 
 
Feitas as correccións apróbase a acta. 
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2. Informe da Presidenta 

A presidenta da conta dos seguintes asuntos: 
 
* Da reunión dos Comités coa Xerencia. 
* Da Resolución de Acción Social  
* Dos Listados que faltaban de listas de agarda 
* Dos Cambios de funcións  de categorías, quendas 
* Dos Contratos asinados e non asinados. 
* Das Delegacións de voto, de D. Marcos Estévez en Marisa Magaz, e D. 
Carlos Mollinedo en Federico Fernández  
 
 

3.  Informe dos membros do Comité nas distintas comisións 

Acción Social. 
 Federico di que non houbo reunión e a resolución foi comunicada 
por correo electrónico. 
 
 Comisión de Formación. 
 Aser deixa no Comité un informe sobre a reunión do 15 -04-2008 e 
o documento presentado polo PAS Laboral. Esta información será 
transmitida á lista de PAS . 
 
 Marisa manifesta que a formación inicial em prevención  tense que 
dar por lei. 
 Federico fala de contemplar a posibilidade de que nos cursos 
intensivos poda darse algún tipo de compensación horaria. 
 
 Prevención de Riscos tem partida propia e ademáis na Comisión de 
Formación lembrase que non se podem cargar cursos como os de 
Ortofonía. 
 
 Valoración de Postos 
 Houbo unha reunión dos Comités. 
 Manolo Marcos di que INDRA presentou o traballo feito e o que falta 
por facer. Informa que nun par de semanas podese rematar este traballo. 
 Luis  di que nesa reunión plantexou a diferencia entre posto e 
categoría pois INDRA  ía  facer unha ficha por categoría. Tamén discutiuse 
sobre a valoración ou non dos laborais em postos de funcionarios dandose 
a entender que a postura dos representante laborais e de que sí se 
valoren. 
 A próxima reunión terá lugar o martes 6 de maio. 

4. Asuntos de Persoal remitidos ó Comité  

* Resposta ó recurso de alzada presentado polo comité, referido á 
resolución xerencial de adaptación de un  posto por motivos de saúde. 
 
Xerencia desestima o recurso. 
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 Aser manifesta que a resposta de xerencia era previsible pois na 
dirección do servizo xurídico da Universidade atópase o anterior xerente 
que decidiu sobre este asunto. Na súa opinión, logo de rematar as accións 
dentro da Universidade o Comité debe continuar o que sexa preciso fora da 
Universidade. 
 Marisa opina o mesmo e Zapiraín di que a o Comité debe buscar a 
resolución final do tema. 
 CIG manifesta manter a súa postura.   

 
Se acorda que o Comité se mantén  no dito e votado anteriormente. 
 
* Procedemento de falta leve iniciado a un conductor do Parque móbil.  
 
Recibida información do traballador solicitamos da Xerencia informe da 
situación de este asunto conforme a artigo 38 do II Convenio Colectivo. 
 
* Solicitude dos Técnicos de transporte e distribución de unha reunión coa 
Xerencia e o Comité. 
Acordamos mandar escrito de contestación convocándoos  para o venres 
18 de 04-08. 
 

5. Desenvolvemento e postura do comité sobre a 
disposición adicional 9ª do II Convenio Colectivo 

Os traballadores o entenden como transformación como en outros procesos 
 Documento de 11-07-2006 
 A adicional 9ª garantira a promoción a todos polo que terá que 
negociarse a promoción de todos. 
 
 A postura de CIG e que o documento máis vantaxoso será aplicable 
a laboratorios. 
Acórdase por asentimento informar ás persoas que solicitaron tratar este 
asunto. 

6.      Rogos e Preguntas. 

 
Zapirain di que na  aplicación do Estatuto Básico que irá á Paritaria, os 
puntos E1 e E2  veñen a que no Convenio establecese unha prioridade de 
elección de vacacións. 
 O Estatuto prioriza as mulleres, conciliación,.... O Estatuto é 
supletorio e hai que decidir e escoller. 
 Parece que todos os presentes estamos de acordo en manter o 
criterio de antigüidade. 
 
Zapirain di que se da unha problemática coa vicexerenta e a conversión 
das negociacións en meros actos administrativos. A negociación que nos 
entendemos como tal, convertese para ela en falar cos presidentes e tomar 
eso como negociado. Os presidentes dos comités manifestan que eso non é 
así. 
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Zapiraín di que a vista deste perigo hai que facer as convocatorias 
debidamente e clarificar o que  é ou non Acordo por votación , 
unanimidade,... 
Prega que cando a vicexerencia ou xerencia convoque haxa representación 
plural. 
 
 
Federico 
 Solicita  se pida a Xerencia información sobre cambios de xornadas, 
lactancias, etc. 
 Pregunta tamén si as datas do calendario do Concurso de traslados 
quedou pechado. A resposta e que non está pechado. 
 Solicita  tamén que a universidade de informe sobre a roupa de 
traballo de anos anteriores e do presente, que se faga comunicación os 
traballadores de cándo se entrega a roupa pois o descontrol e grande. 
 
 
Aser  manifesta ter lido na prensa dos últimos días como a Administración 
Pública  ten que asumir como fixos a moitos traballadores que levan tempo 
contratados. Ante esta situación, e dado que na Universidade pódese 
chegar a esto, solicita que o Comité pida información exhaustiva da 
situación . 
Dada a importancia do tema faise petición dunha reunión monográfica 
sobre contratación temporal na UVIGO ó Comité de Empresa de 
Pontevedra. 
 

 
 
Acordos:  
 

No punto 4  “Resposta ó recurso de alzada presentado polo comité, referido 
á resolución xerencial de adaptación de un posto por motivos de saúde”  
acordase que o Comité mantense no dito e votado anteriormente. 
  
No punto 4  “Solicitude dos Técnicos de Transporte e Distribución dunha 
reunión coa  Xerencia e o Comité” acordamos mandar escrito de 
contestación convocándoos para o venres 18 de 04-08. 
 
No punto 5 “Desenvolvemento e postura do comité sobre a disposición 
adicional 9ª do II Convenio Colectivo” acordase informar ós traballadores 
da resposta do  Comité 
 
 
Asdo: Aser Fernández    Asdo: Marisa Magaz Ledo 

(Vicesecretario)      (Presidenta) 
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