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Reunidos nos locais sindicais do Edificio Fundición o día 21 de maio 
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.   Concurso de traslados 

5.  Modificación puntual da RPT 

6.   Lista de agarda TSTIC 

7.      Asuntos de Persoal remitidos ó Comité. 

• Jose A. Ovelleiro Garrido e outros, en referencia a solicitude de 
cursos de formación. 

• Luís Torres Vázquez, en referencia solicitude de inicio de 
negociacións da disposición adicional 9ª 

• José F. Rodríguez de la Concepción, en referencia a solicitude 
de información para a cualificación da ampliación das listas de 
agarda dos TSTIC 

8.      Rogos e Preguntas. 

 

 

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

Feitas as correccións apróbase a acta. 
 
Ante a ausencia de Marcos estévez, Aser Fernández asume a secretaría. 

2. Informe da Presidenta 

A presidenta da conta dos seguintes asuntos: 
 
* Da proposta da Xerencia de Instrucción de Vacacións 
* Do borrador da proposta de Xestión de listas de agarda presentado pola 
Xerencia. 
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* Do documento do concurso de traslados. 
* Solicitude da Comisión da lista de agarda de TSTIC da definición de 
“categoría afín” 
* Dos Cambios de funcións  de categorías, quendas 
* Dos Contratos asinados. 
* Da Delegación de voto, de D. Marcos Estévez en Marisa Magaz. 

3.  Informe dos membros do Comité nas distintas comisións 

Comisión de Formación.  
Informa Aser Fernández, que xa están en marcha accións formativas para 
o persoal dos Servizos informáticos  e sairá unha acción formativa para 
conserxerías e deportes sobre uso de novas tecnoloxías.  
Presenta o listado de gastos externos e propios de formación 2008. 
Comisión de intercambio de Vacacións.  
Informa Carlos Mollinedo sobre a situación actual da distribución de prazas. 

4. Concurso de traslados 

Tras varias reunións coa Xerencia co fin de cumprir os prazos marcados e 
acordados, temos a redacción das basees do concurso case completamente 
elaboradas, estamos de acordo en que o Baremo de méritos precisa outra 
redacción para dar coherencia e claridade ó texto. 
 
Federico Fernández propón para o punto 6º a.  “...categoría das RPTs nas 
universidades públicas...” e para o 6º b. O mesmo por coherencia. 
 
Entrase en discusión sobre a valoración de distintas /superior categorías. 
J. A. Zapirain  afirma que ó seu entender se da una dobre contabilidade. 
Manuel Velasco indica que pode darse o caso de que algún compañeiros 
tomaran unha decisión sobre estas opcións baixo unha norma e agora se 
vexan prexudicados co cal deberíase contemplar una frase tipo “A partires 
de... solo se computará nun sitio a elección....” 
Parece que todos estamos da cordo en que os traballos en categoría 
superior solo se computen en categoría de orixe e unha soa vez. 
 
Federico Fernández propón a seguinte redacción: 
 
 “Os períodos de desempeño con caracter provisional por resolución 
rectoral dunha categoría distinta logo da obtida con caracter definitivo 
computaranse nesta última a efectos de concursos, oposicións ou procesos 
selectivos.” 
Acordase por unanimidade 
 
Para clarificar o termo “Equivalente” a efecto de concurso de traslados. 
 
Neste momento se incorpora Marcos Estévez á reunión e asume a 
secretaría da mesma. 
Se incorpora á reunión Antonio Manuel Rodríguez 
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5. Modificación puntual da RPT 

CCOO informa de que a Xerencia contempla a posibilidade de modificar 
puntualmente a RPT, de maneira que se incorporen catro prazas de ATSX, 
estabilizadas recentemente por enriba da RPT, para cubrir as necesidades 
dos centros, ECIMAT, CC Xurídicas, Minas e un apoio campus, todas elas de 
tarde, así mesmo, dado que ten informes positivos por parte dos servizos 
informáticos, dos decanos das facultades, a petición dos traballadores e o 
acordo do anterior Comité intercentros propón a modificación da RPT, 
tamén no tocante á homoxeneización das categorías TEI – TETIC, sempre e 
cando exista acordo do Comité. 
CCOO se mostra partidaria de realizar esta modificación de cara do 
concurso de traslados, co fin de consolidar emprego e aumentar as 
posibilidades dos ATSX e TEI no concurso de traslados. 
CIG, manifesta que sen a proposta enriba da mesa non pode valorar unha 
proposta que non coñece está fora de lugar,  e di que a RPT temos que 
negociala no seu conxunto e non en modificacións puntuais, lembra que a 
última modificación puntual foi do verán de 2007, ademais di que non está 
de acordo en considerar equivalentes as categorías TEI e TETIC, non 
acepta modificar puntualmente a RPT. 
 
UGT di que eles xa propuxeron que previamente ó concurso teríamos que 
ter negociado a nova RPT, e non habendo unanimidade, se opón á 
modificación puntual da RPT. 
 
Non habendo acordo a Presidenta informará de esta cuestión á Xerencia 
 
Abandonan a reunión Manuel Marcos e Carmen Serra que deixan a 
Delegación do seu voto en Marisa Magaz.  
 

6.      Lista de agarda TSTIC 

Recibimos unha petición da Comisión de avaliación para o establecemento 
de unha lista de agarda na categoría TSTIC, polo que se solicita a 
determinación interpretativa do termo “categoría afín”. 
Tras as distintas intervencións, nas que lembramos a negociación das 
bases, mantidas coa Xerente, acordamos comunicar á Comisión a 
interpretación do termo, no referido á mesma área de traballo. 
 
Dado que a continuación temos unha reunión conxunta dos Comtés de 
Ourense e Pontevedra, acordamos adiar os seguintes puntos da orde do 
Dia para a seguinte reunión. 
 

 
Acordos:  
 

• Modificar a redacción do Baremo do Concurso do traslados 
• Informar á Xerencia sobre a non modificación puntual da RPT 
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• Comunicar á Comisión da lista de agarda de TSTIC a 
interpretación do Comité do termo “categoría afín” das bases 
da convocatoria. 

 
 
Asdo: Marcos Estévez    Asdo: Marisa Magaz Ledo 

(Secretario)      (Presidenta) 
 
 

Reunión conxunta dos Comités de Empresa de Ourense e Pontevedra, coa 
seguinte: 

 
 Orde do Día: 
 

1. Bases da convocatoria do concurso de traslados 
2. Modificación puntual da RPT 
3. Interpretación das bases da convocatoria de lista de 

agarda de TSTIC 
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Concha García en Cristina Vila 
Jaime conde en Marcos Estévez 
 

A U S E N T E S        
 

José Mª Pérez Landín 
 
 
Actúa como secretario para esta reunión Marcos Estévez 
 

1. Bases da convocatoria do concurso de traslados 
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O presidente do Comité de Ourense informa que está de acordo coa 
proposta da Xerencia tal e como está prantexada, sen incluír ningunha 
modificación. 
A presidenta do Comité de Pontevedra lle informa da decisión de propoñer 
modificacións no Baremo do Concurso 
 
 
 
 

 

2.  Modificación puntual da RPT 

O Comité de Pontevedra informa da decisión tomada ó respecto de este 
punto na reunión mantida previamente ó Presidente do Comité de Ourense 

3. Interpretación das bases da convocatoria de lista de 
agarda de TSTIC 

Posto que a redacción das bases da convocatoria, foi feita polos 
compañeiros de Pontevedra, o Presidente do Comité de Ourense, solicita 
que sexan estes os que comuniquen a Xerencia a interpretación de este 
punto. 
 
 
Sen máis asuntos que tratar levántase a reunión. 
 
 
Marcos Estévez 
(Secretario) 
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