
 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

 

               Comité de Pontevedra da Universidade de Vigo.
 
 
 
 
Reunidos no Edificio Fundición o día 4  de decembro de 2008,  ás 

10:00 horas, coa seguinte: 

A S I S T E N T E S  .  
 

CC.OO 
Marcos Estévez Orge 
Aser Ángel Fernández Rey 
Manuel Marcos  
Marisa Magaz Ledo 
C.I.G. 
Federico Fernández Fernández 
Luciano Otero Caminha 
U.G.T. 

Ángel Torreiro Varela 
José A. Zapirain *DS 
C.S.I.F.  

José María Pérez Landín  
GIUV 

Antonio M. Rodríguez 
D E L E G A N  V O T O   

Carlos Mollinedo  en Federico Fdez. 
Cristina Vila  en Ángel Torreiro 
Mercedes Alonso en Marisa Magaz 
Carmen Serra en Marcos Estévez 

A U S E N T E S         
 

 
*DS- Delegado Sindical 
 
 
 

 

ORDE DO DÍA 

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

2.      Informe do Presidente. 

3.      Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

4.      Comisión de Formación. 

5.      Vacacións de Nadal e festivos 2009. 

6.      Documento sobre criterios de incorporación. 

7.      Convocatorias CACTI e Belas Artes. 

8.    Lista de agarda ATID. Plus de dispoñibilidade ATID. 

9.  Horario de traballo e xornada. Circular de xerencia.  

 10.   Asuntos de Persoal remitidos ó Comité. 

•        Francisco Abeledo Sánchez 

•        Técnicos Especialistas de Tecnoloxías  

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

 Apróbase a acta anterior coas correccións pertinentes 

2. Informe do Presidente 

 O presidente da conta dos seguintes asuntos: 
 

1. Aportacións de todos  para os puntos na orde do día. 
2. Contratos. 
3. ADESLAS 
4.  Reunión cós compañeiros ATID. Tratarase no punto 8 da orde do día. 
5. Informe sobre reunión do 26/11 coa Xerencia . 
6. Concurso de traslados. 
7. Calendario laboral. 
8. Proposta de instrucción da Xerencia relativa ao horario e días de asuntos 

particulares e vacacións do PAS durante o Nadal do ano 2008. 
 

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Comisión de Acción Social     

Federico Fernández sinala que foi aprobada a acta anterior e que deuse o caso dunha 
persoa que non presentaba correctamente os datos económicos e o seu encaixe nos 
tramos previstos pola comisión. Dado que foron detectadas algunhas irregularidades 
nesta solicitude e os xustificantes, decidiuse, por unanimidade, o reintegro dos cartos 
e a exclusión  de asistir a seguinte convocatoria. José A. Zapiraín informa de que por 
parte da CIG da Xunta de Persoal volveuse a solicitar novamente á Xerencia que o 
plan de pensións se financiara por outro capítulo pero non se cargara os orzamentos 
de Acción Social. A esta proposta sumouse UGT. Falouse nesta comisión de activar o 
tema do Centro de Linguas da Universidade segundo se expresa no articulado do II 
Convenio Colectivo do PAS Laboral. 

José A. Zapiraín sinala como en reunións de xuño-xullo a Xerencia prometeu un 
incremento de 70.000 euros para Acción Social. Con certeza estes cartos, sabemos 
agora que saíron da partida de Formación polo que  pide que o Comité ou os seus 
representantes na comisión soliciten a execución dos fondos de acción social pois si 
realmente da nosa masa salarial se están desviando fondos esto resultaría de moita 
gravidade. Indica tamén  que sería oportuno aclarar os compañeiros que a axuda de 
acción social comprende só as matrículas de centros oficiais. 

ACORDASE  que na seguinte convocatoria de Acción Social os representantes 
do Comité lembraranlle os compañeiros as normas desta axudas. 
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    Comisión do artigo. 35 

José A. Zapiraín indica que segundo o seu parecer,  o respecto do artigo 35 
no Comité de Empresa de Pontevedra, chegárase a un acordo que non se mantivo na 
reunión. Por este motivo UGT solicitou que se lle certificara o acordo  da reunión coa 
Xerencia pero non se lle facilitou tendo  pois o seu sindicato que valerse das notas 
tomadas na reunión para elaborar un comunicado que foi enviado a rede. O acordo o 
que se chegou coa Xerencia  non está conforme o acordado no Comité de Empresa 
de Pontevedra polo que entende que este acordo debería pasar polo Comité o non 
respectarse as pautas marcadas.   

  Antonio Manuel Rodríguez, sinala que ata o día 15 de decembro non debía o 
Comité pronunciarse e si facelo no caso de que non haxa convocatoria da reunión 
antes do 15 de decembro.  

  José A. Zapiraín insiste en que nesa reunión actuouse mal, pois non se lle 
marcou ningún prazo á Xerente. Nesa mesa el mesmo lembrou como o Comité de 
Pontevedra  acordara uns prazos polo que a Xerente xa sabía deles. 

  Marcos  di estar de acordo co dito por Antonio Manuel, e di que o ocorrido na 
mesa negociadora do artigo 35, reflicte o acordado na reunión do Comité así como o 
acordado entre os membros da citada comisión, dado que a solución á que se nos 
aboca e ir ó AGA, pechando calquera outra posibilidade. 

 ACORDASE que si para o día 15 de decembro a Xerencia non convoca á Comisión 
haberá un Comité de Empresa de Pontevedra ou no seu defecto unha Comisión 
Permanente para tomar as medidas oportunas. 

Reunión coa Xerencia  sobre asuntos pendentes de negociación 

No tocante á negociación do IPC galego, recollido no artigo 6 paragrafo 4 do vixente 
Convenio colectivo a Xerente di que neste momento non existen posibilidades 
orzamentarias. 
   
Respecto das reunións da Comisión Paritaria. Lembramos que quedan dúas actas 
pendentes de asinar e acordos por redactar. Ademais pedíusenos que elaborásemos 
unha proposta sobre a adecuación do Estatuto Básico do Empregado Público ó 
Convenio Colectivo. Este documento foi presentado antes do verán e aínda está 
pendente de aprobar. 
A vicexerente di que  xa se está aplicando directamente o EBEP e non estima 
necesario que existan unha ratificación formal no seo da Paritaria. Marcos lle indica 
que é necesario tal e como recolle o Convenio, a Xerencia comprometeuse a reuni-la 
Paritaria e desbloquear estes temas.  
Oposicións/Elaboración temarios: O membros do Comité presentaron as propostas de 
temarios para as categorías de ATSX e TEB a finais do mes de outubro e aínda 
agardamos convocatoria para rematar este asunto.  
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O Comité de Pontevedra solicitou a equiparación de complementos de antigüidade 
consolidados con anterioridade á 1988 cos actuais trienios, a Xerencia non estima esta 
petición. 
  
Comisión de emprego. O 4 de novembro reuniuse a Comisión e nela acordouse unha 
normativa de xestión das listas de agarda, pendente de redacción final e sinatura. 
A vicexerente de persoal, indica que esta proposta terá que ser mellorada no seo da 
comisión, onde se vai a aprobar o documento sobre incorporacións e ceses derivados 
da execución do concurso de traslados.  
Productividade do PAS. Existe unha partida orzamentaria específica para este 
concepto (805.000 euros en 2008), se pregunta si este concepto se vai a repartir entre 
o PAS, a Xerencia non se plantexa facer un reparto de productividade variábel. 
O presidente do Comité pregunta sobre a convocatoria do Comité de Seguridade que 
leva sen reunirse 5 anos.contravindo a normativa actual. 
A xerencia indica que a composición de este comité na Universidade, dado a diferente 
representación de persoal é complicada pero que está á espera da designación dos 
membros que corresponden a cada un dos órganos de representación. 

Ante a negativa da Xerencia a negociar a maior parte dos asuntos que se lle listaron o 
Comité debe seguir incidindo en moitos deles insistindo nas reivindicacións dos 
traballadores-as. 

4. Comisión de Formación. 

Aser Fernández informa desta reunión na que o orde do día foi o seguinte: 

1. Aprobación da acta da reunión anterior da que se achega copia. 
2. Cadro accións formativas realizadas no 2008 do que se achega copia. 
3. Presentación do Plan de Formación 2009, incluídos os programas e 
calendarios previstos, dos que se achega copia. 
4. Rogos e preguntas 
 
Como documentación adxunta presentouse 

- A acta da  reunión do 24-07-08 que foi aprobada. 
- Anexo ó punto 2 : RESUMO CURSOS/ ACCIÓNS FORMATIVAS 2008. 
- Plan de Formación 2009.  
- Programas de formación 2009. 

 
 A representación do PAS Laboral solicitou que se entregaran os datos 
económicos antes da reunión pero non se tivo en conta a petición e os datos 
foron entregados na mesma reunión. 

 
A Xerenta informou de que se realizaron 27 edicións e participaron 852 persoas 

con unha avaliación bastante positiva dos cursos. Manifestou tamén que o plan non 
está pechado e que esperan suxerencias do persoal tanto de cursos, e accións 
formativas  como doutro tipo de eventos como conferencias, etc. 
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J.A. Zapiraín dixo que no plan hai un área de calidade e unha de prevención 
como formación e que entende a formación como un dereito do traballador pero tamén 
como unha obriga da empresa, polo que no se pode pagar da nosa masa salarial. Pide 
pois á Xerencia que habilite unha partida para esto e non o quite da nosa masa 
salarial. A Xerente dixo que a masa salarial e a maiores e non hai detracción da masa 
salarial. 

J.A. Zapiraín solicitou que se proporcione un informe da masa salarial e a 
Xerente indica que non  é a súa intención limitar recursos, senón que vai a executar 
todo o orzamento.  

Aser Fernández expuxo como sigue facéndose un uso confuso da terminoloxía 
do regulamento.  Dito regulamento é a referencia básica da formación e neste fálase 
de “cursos” e de “accións formativas” exclusivamente. Cada unha destas ten unhas 
condicións establecidas e o que ven acontecendo é que os termos seguen usándose 
indistintamente  nas convocatorias coa conseguinte confusión para os compañeiros. 
Ademais, aparecen agora novas tipoloxías non contempladas no regulamento así 
como novos cursos que non foron programados nin informados na comisión. Neste 
punto, o PAS Laboral pode entender que  a formación individual-externa  estea fora de 
programación e que a Xerencia lle de o visto e prace para logo dar conta na Comisión 
pero do que estamos a falar é algo distinto. Aquí  trátase dunha formación interna, 
inserta na programación por grupo e da que non sabemos nada na Comisión ata que 
xa se realizou. E por isto que solicitamos  que periodicamente e de oficio a Xerencia 
envíe o cadro de gastos TRIMESTRALMENTE os membros da Comisión de antes de 
cada reunión. 

Sobre a presentación do Plan de Formación de 2009, os seus programas e 
calendarios, os representantes do Pas Laboral valoraron positivamente  o traballo feito 
pola xerencia na consecución dun plan e unha programación pois era unha demanda 
que xa fai moitos anos tiñan feito os traballadores-as. Conscientes de que a súa mera 
existencia supón un bo punto de partida tamén e certo que debese seguir traballando 
na mellora dos mesmos. Por outro banda, sinalar que respecto a importancia 
concedida pola Xerente de que por primeira vez se teña gastado toda a partida en 
formación a representación do PAS Laboral alégrase dese feito aínda que, dado que 
os datos económicos déronse na propia reunión non houbo ocasión de  revisalos na 
súa totalidade.  

Seguidamente Aser Fernández expuxo á comisión diversos aspectos do plan 
para continuar traballando na mellora do mesmo:  
 

a/  En xeral, non están totalmente perfilados os destinatarios dos cursos e accións 
programadas polo que nas seguintes reunións da comisións haberá que facelo. 
 
 b/ Sobre os cursos transversais de seguridade e prevención de riscos  quixeramos 
que se aclarase a cargo de que  partida se  van a facer. ¿ A prevención ou a 
Formación?. Haberá que clarexar, quén os vai impartir ou cal vai a ser a súa 
consideración, si curso ou acción formativa. 
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c/ Suxerimos que se contemple no plan a formación dos traballadores-as fronte o 
acoso laboral tal e como se veu insistindo na normativa europea. 

 
d/ Suxerimos que se teñan previstas as accións formativas de reciclaxe para os 

compañeiros-as que se reincorporan os seus postos. 
 
e/ O plan e a programación do mesmo carece de mecanismos de visualización e 

comunicación e o PAS Laboral quere saber como van as xestións das que se ten 
falado en reunións anteriores para axilizar unha web de formación, o uso do portal de 
Cursos da Universidade de Vigo (http://apv.uvigo.es/cursos/), a xestión da documentación de 
formación cara a unha biblioteca ou fondo propio. Na acta que vimos de aprobar fálase 
da páxina web da Comisión de Formación pero descoñecemos si hai avances técnicos 
que a posibiliten ou como está o tema a día de hoxe. 

 
f/ Haberá que habilitar mecanismos de recollida de suxestións e detección de 

necesidades. Enquisas, buzón de suxestións... 
 
g/ Respecto da  informática, temos que lembrarlle á Xerencia como na orde do dia 

da sesión ordinaria do consello de goberno de 25 de novembro  o punto 5  versaba da 
creación  de cargos académicos vinculados a institucións: responsable de oficina de 
software libre. Insistimos pois en que a Universidade no seu plan de formación  debe 
contemplar o software libre. 
 

h/ En canto os idiomas, a Xerencia fala  na acta aprobada de “axudar na carreira 
administrativa” e dos intercambios con outras universidades así como da colaboración 
da ORI nos posibles intercambios (hai 5 prazas). Esta información debería estar xa na 
web de formación pois estas posibilidades son coñecidas polo PDI e non polo PAS. 

 
i/ Así mesmo, a Xerencia  manifesta no seu Plan Estratéxico de Xestión, ó falar do  

Persoal e Servizos, a súa intención de elaborar un plan de formación con especial 
énfase nas tecnoloxías da información e idiomas. Dado que  no II Convenio Colectivo 
do PAS L. sinalase no art. 55.2 que  “a Universidade de Vigo habilitará os medios para 
conseguir que a matrícula no centro de Linguas sexa gratuítas para os traballadores 
activos e xubilados, para os seus cónxuxes ou persoas coas que convivan 
maritalmente para fillos ao seu cargo, e asemade para os seus viúvos e orfos”. 
Solicitamos pois que a xerencia habilite os medios para conseguir este obxectivo 
estratéxico. 
 

j/ O mesmo Plan Estratéxico de Xestión o incidir na motivación e capacitación do 
persoal indica como o persoal é o activo intanxible mais importante da nosa 
organización, sendo vital que dispoña das habilidades e coñecementos e a motivación 
para as actividades requiridas póla estratexia. Así, entre as súas propostas de 
actuación sinala, ademais dos Intercambios e o desenvolvemento da carreira 
profesional, un sistema de incentivos que nos pensamos deberían estar contemplados 
neste  plan de formación do pas que agora estamos a artellar tal e como se 
contemplan noutras universidades de España que xa dende fai moitos anos teñen 
consolidados os seus plans de formación. Sirva de exemplo a Universidade de 
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Zaragoza na que xa dende o 2003 se veñen contemplando quinquenios de formación.  
Solicitamos logo da Universidade que contemple xa este tipos de actuacións. 
 

A Xerencia tomou nota do manifestado, lembrando que o plan  e un plan 
ambicioso, destacando unha vez máis como é  por primeira vez que a universidade fai 
o gasto completo de toda a partida de formación. 

Sobre a situación a día de hoxe das posibilidades do intercambio das que  se falara 
noutras reunións da comisión a Xerente comentou que xa se deron pasos de convenio 
coa Universidade de Lisboa,  e se está a traballar coas de Coimbra, Miño e Porto 
manifestando  que co resto de España, esta posibilidade de intercambio podía ser 
factible con case todas as universidades. 

Luciano insistiu sobre a carencia no plan de formación en inglés técnico, 
mantemento básico de ordenadores, antivirus, e xestión de pedidos -stocks nos 
laboratorios. Tamén lembrou á Comisión como o falar de incentivos, a Xerencia debe 
contemplar tamén os horarios de formación dentro da xornada laboral para fornecer e 
facilitar a conciliación familiar  e a motivación dos traballadores. 
 

Finalmente a representación do PAS Laboral solicitou que as actas da Comisión se 
publicarán e preguntouse polos gastos e a situación actual da subvención da EGAP 
pois non hai reflexo delas nas contas presentadas. A resposta foi que  non sabían se 
neste intre estábase en prazo ou non para facer a solicitude. O PAS Laboral 
manifestou a súa discrepancia na xestión destes cursos.  

 
Manifestouse á esta Comisión como ó Comité de Pontevedra chegou unha 

solicitude dun curso para os compañeiros-as ATSX  que logo dalgunhas matizacións  
foi asumido polo propio Comité. A Xerencia resposta que se está agardando a concluír 
os traballos sobre os temarios, etc.. para poder abordar este curso. 

Por outra banda, Aser di que o PAS Laboral sinalou á Comisión como do mesmo 
xeito que cando algúns traballadores da Universidade solicitan participar  no 
Intercambio de Vacacións da Universidade pola súa situación laboral non se  
contempla a súa participación, do mesmo xeito entende que a equipa xerencial, o igual 
que os traballadores mencionados anteriormente, non poden contemplarse dentro do 
gasto de formación por non pertencer o PAS e do cadro de gastos presentado nesta 
reunión dedúcese a súa asistencia a formación externa. 

A Xerenta manifesta que si ben esto é así, non vai quedar proposta de formación 
sin facerse por asistir  a equipa xerencial.  

Segundo a Xunta de Persoal, a partida de formación non está para pagarlle 
Masters a ninguén . 

 
Revisados os datos de gastos aportados nesta reunión, os representantes de Pas 

Laboral observan como os días 10 de outubro e 6 de novembro se fixeron dúas 
transferencias da partida de Formación á unha partida de Acción Social. Trátase duns 
60.000 euros que sumados os gastos de asistencia da equipa xerencial a formación e 
masters resulta unha porcentaxe enorme dentro do orzamento de Formación. 

O orzamento de Formación do Pas non debe pagar o plan de pensións onde está 
incluído outro colectivo diferente como é o PDI.  
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Sobre esta situación a Xerencia tivo ocasión de explicar a súa xestión nas 
respectivas comisións pero non so non o fixo senón que por varias veces diu por moi 
positivo o gasto completo da partida de Formación. 

Entende este Comité que ante a gravidade dos feitos, débese pedir a execución da 
partida de acción social para cruzalos datos cos números da comisión de formación. 

 ACORDASE pedir a execución de acción social. 

ACORDASE que os representantes do PAS Laboral na Comisión de Formación  se 
coordinen cos da Xunta de Persoal e se solicite unha reunión urxente da Comisión de 
Formación 

De ser preciso faríase un Comité ou unha permanente, tendo en conta a posibilidade 
de acudir os nosos representantes no Claustro para que informen do acontecido e pidan 
as explicacións pertinentes. 

Sendo as 11,40 abandona a reunión Antonio Manuel Rodríguez. 

5.      Vacacións de Nadal e festivos 2009. 

Marcos informa  sobre o escrito da Xerencia e a novidade da necesidade de 
xustificación ata o 15 de xaneiro. Lémbrase que a Xerencia non convocou a Comisión 
Paritaria  para falar desta instrucción polo que propón que este Comité fale co Comité de 
Ourense e a Xunta de Persoal para falar deste tema e ademais que se trate na paritaria.  

6.      Documento sobre criterios de incorporación. 

Ángel Torreiro di que na Comisión de Política de Emprego falouse dos ceses e 
tomas de posesión. Antes de entrar na reunión,  había un documento acordado pero xa 
na reunión a Vicexerenta de Persoal traballaba con outro documento distinto que ela 
mesma reinterpretara pero non estaba acordado coa parte social. Este novo documento 
non acordado coa Xunta de persoal inflúe sobre todo no persoal funcionario. 

O tema das listas de agarda seguen tendo problemas de interpretación e non se 
falou desto na comisión. Sí se falou dos horarios dos ATID sobre o que se dixo que se 
puxera como orde do día na Paritaria. 

 

7.      Convocatorias CACTI e Belas Artes. 

Federico indica que a CIG non está de acordo en que se convoquen prazas que non 
estaban contempladas na RPT cando hai outras xa xenéricas que están contempladas 
para facer esas funcións. Esas prazas teñen que ser informadas e explicadas na 
Comisión de Política de Emprego pero teñen que ser negociadas. As bases deben ser 
negociadas con órganos pois nos debemos de poder dicir algo sobre baremos, temarios, 
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tipos de probas,... Ademais, incumpre parte do acordado anteriormente pois dos cinco 
membros aparecen  tres.   

Federico pregunta a Manuel Marcos si está de acordo en estar nesa Comisión o que 
Manuel Marcos resposta estar nesa comisión nomeado pola Universidade  en calidade de 
técnico. Federico pregunta se el considera que está ben nomeado pois CIG entende que 
debe posicionarse ben como empresa ben como parte do Comité ou considerar a 
incompatibilidade. 

Marcos estevez lembra que o Comité de Empresa de Pontevedra decidiu no seu 
momento que non presentaba representantes para esta comisión, dado que a íamos 
recorrer. 

Manuel Marcos insiste  en estar designado como técnico e que ese será o seu 
posicionamento e non como membro no Comité de Empresa de Pontevedra, nin como 
parte da Empresa. 

J.A. Zapiraín di que en principio se rexeitan por non cumprir co II Convenio. Á 
Xerencia recordóuselle que non tiña ningún espírito negociador e en concreto se lle dixo 
de estas convocatorias que non nos deixaban outra saída que a xudicialización. Incumpre 
tamén a negociación do baremo, das bases,... e ademais as prazas parecen ter 
"marchamo" e a Xerencia non pode facer esto pois o Convenio di que poderán incluírse 
calquera outra que se contemple na paritaria pero alí non as leva e as saca "a narices" 
polo que UGT pide que se impugnen as prazas. 

CCOO considera que non houbo negociación, non se contactou coa parte social e 
tamén considera que deben impugnarse. 

L.M. Landín mostrase de acordo coa impugnación dicindo ademais que non se pode 
utilizar o "trámite de urxencia" para esto. Preguntase logo ¿ónde esta a urxencia? ¿ónde 
está a planificación?. Non podemos caer no erro dos feitos consumados. A Xerencia ten 
alta dirección de contrato e non pode contestar  cun "estou estudiando..." e alargando 
todo sistematicamente. 

J.A. Zapiraín pregunta cómo está o tema das impugnación e Marcos lembra que se 
ten producido un silencio administrativo 

J.A. Zapiraín di que na quenda de aportación de avogados tócalle agora á CIG e que 
podemos ter certa presa en actuar polo que Federico manifesta que comunicará o asunto 
o seu sindicato. 

 Marcos lembra que neste intre no Comité ten representación un novo sindicato  
CSIF e que debe entrar nas quendas. 

Aser manifesta que si a empresa di explicitamente que levará ata o final todos os 
procesos e preitos  este Comité de Empresa tamén debe facelo. 
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ACORDASE  impugnar as convocatorias das prazas do CACTI e de Belas Artes  

8.    Lista de agarda ATID. Plus de dispoñibilidade ATID. 

Federico Fernández, manifesta que esta lista usouse de xeito extraordinario e de 
urxencia e que a CIG non estivo de acordo nunca. Agora, prodúcese un contrato de 
acumulación de tarefas con prazos curtos. A quen lle tocou renunciou para mellorar e a 
Xerencia ten que  tirar outra vez do trámite de urxencia. Reprochamos pois á Xerencia 
que non teña feito nada para amañar a situación. 

Marcos e Federico,  informan sobre a reunión mantida cos ATID o 27 de novembro, 
donde manifestaron a súa preocupación pola constante utilización do Plus de 
dispoñibilidade para todo tipo de excesos, e se lles nega a posibilidade de acceder a 
dereitos recoñecidos a outros compañeiros, e din estar dispostos a renunciar ó plus, dado 
que  é voluntario, esta decisión xeneraría un conflicto grave no servizo, ó haber 
modificaicón do horario,  o Comité ten que ser partícipe deste asunto. 

Marcos di que o Comité quedou en esperar a que os compañeiros de deportes 
decidiran o respecto. 

Ángel Torreiro matiza  como os traballadores dixeron que ían esperar ata máis ou 
menos a metade de xaneiro a ver si negociaban e non perdían o plus e de non ser así 
viríán ó Comité. 

O Comité de Pontevedra lembra que as condicións laborais dos traballadores, 
xornada, horarios,retribucións,... son negociados polo propio Comité coa Xerencia e non 
os xefes dos servizos nin os propios traballadores. 

9.  Horario de traballo e xornada. Circular de Xerencia.  

Se informa do envío ós xefes de servizo, administradores e responsables por parte 
da Xerencia de unha circular na que se lles “lembra” a súa obriga de exercer o control 
horario do persoal ó seu cargo. J.A. Zapiraín lembra que iniciouse un procedemento a un 
conductor polo tema do control horario  imposto pola Xerencia. Si a Xerencia toma esta 
postura debe consultalo co Comité pois de ser o caso esas regras de xogo vanse a usar 
sen o coñecemento dos traballadores. 
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10.   Asuntos de Persoal remitidos ó Comité. 

 Francisco Abeledo Sánchez sobre cómo se lle obrigou a  incumprir diversas 
normativas laborais e de conducción. 

Zapiraín di que este tema pódese sumar os que xa se teñen sinalados para tratalos 
coa  Xerencia e de ser preciso acudirase a Inspección. 

Marcos di que o Comité debe constatar a versión coa Xerencia e de ser así acudir a 
Inspección de Traballo. 

Federico indica que debemos solicitar que a Xerencia execute a instrucción xerencial 
do 31 de outubro de 2007 pola que se establece o réxime de xornada para o persoal da 
unidade de transporte e distribución en base ó II Convenio Colectivo. 

Proposta de Técnicos Especialistas de Tecnoloxías  solicitando a creación dun grupo 
de traballo. 

 ACORDASE contestárselle nos mesmos termos que a os Técnicos de 
Laboratorios 

11.     Rogos e Preguntas.  

 Aser indica que ante o inicio de investigacións previas a apertura de expediente por 
parte da empresa a algúns compañeiros-as funcionarios nos mostradores dos seus 
postos de traballo o Comité debe estar alerta pois todo o que traballa no mostrador cara ó 
público está exposto á posibilidade de sufrir estes ou outros problemas semellantes. 

 Federico insiste na necesidade de incidir nas nosas reivindicacións a pesares das 
negativas da Xerencia. Neste mesmo senso se expresan Aser, Landín e Zapiraín.  

  
E sendo as 13:25 dase por rematada a reunión. 
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Acordos:  
 
 ACORDASE  que na seguinte convocatoria de Acción Social os representantes do 
Comité nesta comisión lembraranlle os compañeiros-as as normas desta axudas. 
 
 ACORDASE que si para o día 15 de decembro a Xerencia non nos ten convocado 
haberá un comité de empresa de Pontevedra ou no seu defecto unha Comisión 
Permanente para tomar as medidas oportunas. 

 ACORDASE pedir a execución de acción social. 

ACORDASE que os representantes do PAS Laboral na Comisión de Formación  se 
coordinen cos da Xunta de Persoal e se solicite unha reunión urxente da Comisión de 
Formación 

ACORDASE  impugnar as convocatorias das prazas do CACTI e de Belas Artes e 
elaborar un escrito. 

ACORDASE contestárselle os técnicos especialistas de tecnoloxías nos mesmos 
termos que a os técnicos de laboratorios 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo: Aser Ángel Fernández Rey          Asdo: Marcos Estévez Orge 
 
 
 
 
 
                 (Secretario)           (Presidente)  

 

                                                                                     12


	                Comité de Pontevedra da Universidade de Vigo.

