
 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

 
 
Reunidos no Edificio Fundición o día 11 de Setembro 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. Asuntos de persoal remitidos ó Comité. 

- David Díaz e Ángeles García Calvo 

- Técnicos Especialistas de Tecnoloxía 

- Olga Fontán Maquieira 

5. Elección de Delegados de Prevención para o Comité de seguridade 

e saúde. 

6.  Rogos e Preguntas.   

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

Apróbase a acta tras realizar as modificacións suxeridas.  
Da conta das delegacións de voto, de Aser Fernández en Marcos Estévez, 
de Manuel Marcos en Marisa Magaz e de Luciano Otero en Federico 
Fernández 

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

CC.OO 
Marisa Magaz 
Carmen Serra 
Marcos Estévez 
Mercedes Alonso  
 
C.I.G. 
 
Federico Fernandez Fernandez 
Carlos Mollinedo Lois 
 
U.G.T. 

 
Ángel Torreiro Varela 
Cristina Vila Pumares 
 
C.S.I.F. 
_________________________ 
GIUV 

Antonio M. Rodríguez 
 
 

D E L E G A N  V O T O   

Manuel Marcos García 
Aser Fernández Rey 
Luciano Otero Caminha 
 
 

A U S E N T E S         
 

José Mª Pérez Landín 
 
*DS- Delegado Sindical 
 
 
 
 
 

 

2. Informe da Presidenta 

O presidente da conta dos seguintes asuntos: 
 
* Dos contratos, e dos cambios de quenda e localidade. 
* Das contestacións da Vicexerencia a algún escrito enviado polo comité. 
* Das convocatorias para a contratación de persoal na oficina de I+D, e na 
Fundación Universidade de Vigo 
* Da comisión permanente do comité na que o asunto a tratar foron as 
convocatorias de listas de agarda de TEBS, a contratación de un técnico de 
normalización lingüística  e de un técnico superior para a Vicerreitoría de 
Relacións institucionais, acordouse recusalas. 
* Do Recurso de reposición presentado polo comité respecto das 
convocatorias anteriormente citadas. 
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3.   Informe dos membros do Comité nas distintas 
comisións. 

 
Marcos Estévez comunica que Aser Fernández asistiu á Comisión para a 
contratación do persoal para a oficina de I+D, entregou a documentación e 
non informa de ningunha incidencia 
 
Cristina Vila, informa sobre a súa asistencia na Comisión para a 
contratación de dúas prazas no FUVI, unha de Orientadora Laboral e outra 
de auxiliar administrativo. 
Carmen Serra lembra anteriores e duros procesos coa selección de este 
persoal para a OFOE,  e constata, cómo a Universidade finalmente 
consegue contratar a quen quere. 
Cristina Vila, informa sobre a súa asistencia na Comisión de formación na 
que se presentou o plan de formación, informaron sobre os cursos 
realizados e os pendentes de realizar. Resolveron as cuestións, sen acordo 
da parte social, sobre os cursos da EGAP, e a utilización do Centro de 
Linguas,  
Quedaron nunha nova convocatoria para a última quincena de setembro 
para desenvolver o plano de formación. 
 
Federico Fernández informa da reunión da Comisión de Acción, informa que 
haberá 70.000 € máis a repartir, entre o Plano de pensións e a Acción 
Social, no que o 60% será para Acción Social e 40% para o plano de 
pensións, a Xerencia informa que, no total o PAS aporta o 1,9 % da súa 
masa salarial, do montante total e o PDI aporta o 0,86%. 
A convocatoria será a mesma coa corrección dos tramos. 
Os anticipos reintegrables comportan 30.000€ para o PAS e 60.000€ para o 
PDI, e acordouse que se sumen as dúas cantidades independentemente do 
colectivo que a solicite, polo que o montante queda con 90.000€. 
Comunicou a Xerencia a apertura do Servizo médico por unha actualización 
e mellora do acordo coa Mutua que da servizo ó persoal da Universidade. 
 
Reuniuse a Comisión de Valoración de postos o 29 de xullo, INDRA 
presentou o documento final do estudio, a parte social suscitou o debate de 
seguir ou non coa valoración dado o resultado do documento, os 
representantes dos traballadores presentaron un escrito no que non 
considera vinculante este documento, dado que adoece de moitas lagoas. 
Se reuniron os membros do Comité pertencentes á comisión de política de 
emprego, cos membros da Xunta de persoal, para presentar unha proposta 
conxunta de xestión de listas de agarda na citada comisión. 
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4. Asuntos de persoal remitidos ó Comité. 

- David Díaz e Ángeles García Calvo 

Solicitan as normas e criterios de xestión de listas de agarda, visto o 
posible resultado do concurso de traslados para os compañeiros con 
contrato eventual. Así como o que pasará coas prazas por enriba da RPT, 
que temos neste momento. Acordase solicitar a persoal o  procedemento 
para a cobertura de vacantes que resulten do concurso. 
 

- Técnicos Especialistas de Tecnoloxías da Información e das 
Comunicacións. 

Solicitan que se dean os pasos necesarios para iniciar o procedemento de 
promoción. 
CIG solicita que se esixa o inicio do cumprimento da Disposición adicional 
9º, o resto dos sindicatos e agrupacións apoian esta proposta. 

- Olga Fontán Maquieira 

Técnico especialista de medios audiovisuais en la USC, que solicita 
participar no concurso para ocupar unha praza de técnico de medios 
audiovisuais da Universidade de Vigo. 
As prazas de Técnicos de medios audiovisuais, están ocupadas por persoal 
con contrato en vigor, con interinidade por vacante, polo que non se pode 
rescindir o contrato de estas persoas ata que a praza se cubra 
definitivamente. 
O Comité se reafirma no acordo acadado en Xaneiro de 2008. 

5. Elección de delegados de Prevención para o Comité de 
Seguridade e saúde 

O Comité de Pontevedra lle corresponde tres membros neste Comité de 
Seguridade e saúde 
CIG propón a Federico Fernández 
UGT propón a José A. Zapirain. 
CCOO propón a Marisa Magaz 
GIUV propón a Antonio Rodríguez 
Antonio pregunta si Zapirain, no pertencendo ó Comité pode ser elixido 
como membro e non esta de acordo coa proposta de José A. Zapirain, 
como membro do Comité de seguridade e saúde xa que non e 
representante dos traballadores tal e como establece a lei de Prevención de 
Riscos. 
UGT, estima que a lexislación llo permite e se reafirma na súa proposta 
Marisa Magaz, tamén considera que a lexislación permite a proposta. 
Se vota  
Marisa Magaz 9 votos a favor e 2 en contra 
Federico Fernández 4 votos a favor e 2 en contra 
Antonio Manuel Rodríguez 4 votos a favor e 2 en contra 
Jose A. Zapirain 2 votos a favor 
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Son delegados de prevención electos por este Comité, Marisa Magaz, 
Antonio Manuel Rodriguez e Federico Fernández 

6. Rogos e preguntas 

Federico pregunta: 
1. quere amosar a queixa da CIG, sobre o último borrador que enviou a 
vicexerencia, como acordo da Comisión Paritaria, sobre o parque móbil, e 
lembra que a os acordos da paritaria non son unha negociación diferida.  
2. Pide solicitar un informe sobre a distribución da roupa de traballo e cal 
convocatoria se está levando a cabo, e saber si hai pendente por distribuír 
de outros anos ou non  
3. Quere saber, quén publicou unha nota na web do anterior Comité 
Intercentros referida á non constitución de este Comité neste período, e 
esixe a súa inmediata retirada por parte do responsable. 
Carlos Mollinedo di que neste momento a OSIX en Pontevedra e en 
Ourense, está sendo xestionada por PAS Funcionario e pide pedirlle 
explicacións á Xerencia. 
Solicitase así mesmo que se trate na próxima reunión do Comité como 
punto na orde do día o proceso de funcionarización. 
 
 

Acordos:  
 
- Publicar as respostas da Vicexerencia. 
- Solicitar a persoal o  procedemento para a cobertura de vacantes 

que resulten do concurso. 
- Esixir o inicio do cumprimento da Disposición adicional 9ª. 
- Contestar ós compañeiros que enviaron os escritos ó Comité 

  
  

 
Asdo: Marcos Estévez Orge    Asdo: Marisa Magaz Ledo 

(Secretario)      (Presidenta)  
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