
 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

 
 

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

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

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

 
GIUV 

Antonio Manuel Rodríguez 
 

D E L E G A N  V O T O   

Carlos Mollinedo en Federico 
Fdez. 
Carmen Serra en Manuel 
Marcos. 

A U S E N T E S         
 

José María Pérez Landín *DS- 
Delegado Sindical 
 

Reunidos no Edificio Fundición o día 27  de  febreiro de 09,  
ás 9:30  horas, coa seguinte: 
 

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 Artigo 35. 

5. Escritos do persoal 

* Solicitudes de Carlos Martín Mosquera e Julio Mera González, 

Auxiliares Técnicos de Instalacións Deportivas no Campus de 

Pontevedra. 

* Solicitude de Cándido Portela Santomé, T.E.S. Xerais con 

destino na Facultade de CC. Sociais e da Comunicación no 

Campus de Pontevedra 

6. Rogos e Preguntas. 

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

Apróbase a acta anterior coas correccións pertinentes. 

2.  Informe do Presidente.  

• Contratos. 
• Plan de Formación 2009. (28 novembro 2008). 
• Comunicación do calendario laboral 2009. 
• Folletos de cursos de formación en lingua galega organizados póla ANL. 
• Escrito de comunicación á Xerenta de Asembleas por parte do Comité de Empresa 

de Pontevedra. 
• Escrito de comunicación á Xerenta de cambio de datas das Asembleas. 
• Resolución xerencial de 21 de xaneiro de 2009 pola que se dispón dunha suba lineal 

e consolidable para o persoal de administración e servizos. 
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• Resolución Xerencial do 16 de febreiro de 2009, pola que co gallo do Entroido se 
concede un día non laborable ao persoal de administración  
e servizos.   

• Resolución reitoral do 26 -01-2009 pola que se autoriza a realización de traballos de 
categoría superior a don Manuel Gulías Varela. 

• Solicitude de petición de roupa de traballo. 
• Acta da Comisión de Negociación do Artigo 35 do II Convenio Colectivo da 

Universidade de Vigo. (19-02-2009). Tratarase no punto da orde do día de Informes 
dos membros do Comité nas distintas comisións. 

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Comisión Política de Emprego (Reunión de 20-02-2009) 

Ángel Torreiro informa do acontecido nesta comisión e aporta a acta 
redactada ó final da mesma onde se trataron os seguintes asuntos: 

1. Información sobre prazas RPT funcionario e laboral.  Xerencia non falou de 
prazos de negociación de RPT 

2. Acordo unánime sobre selección temporal, acceso interno e adscrición 
provisional.  

3. Acordo unánime sobre criterios de incorporación e cesamento do PAS da 
Universidade. 

4. Revisión das convocatorias de ATID e ORI. Xerencia solicita nomeamento 
dos membros das comisións e pide paridade nos mesmos. Segundo o 
Comité os borradores deben pasar por este órgano e lémbrase aos 
representantes elexidos-as que o EBEP sinala que xa non se asiste a estas 
comisións “en representación de”. 

ACORDASE  que Mercedes Alonso acuda á convocatoria de ATID e Cristina 
Vila á convocatoria de ORI. 

5. Informe da vicexerenta TIC sobre contratación de dúas vacantes do grupo 
III e a necesidade de configurar un perfil. non hai acordo pólo que se 
chamará por orde na lista, aplicando, no seu caso, o período de proba. 

6. Problema de cobertura dun TESX por lista de agarda esgotada. 

 Respecto a praza de Técnico Especialista de Bioloxía se informa de que Xerencia 
reunirase co tribunal para executar a sentenza. 
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Comisión Acción Social. 

 Aprobouse a acta anterior e lembrouse como o Comité debe enviar por escrito a 
ratificación dos novos-as membros. Así mesmo detallouse o reparto  e os 
beneficiarios manifestándose a intención de efectuar o pagamento na nómina de 
marzo.  

Seguidamente falouse do tema dunha posible aportación ó Campus Camp. 
Marcos Estevez manifesta a súa intención de poder efectuar unha comparativa dos 
cartos que se destinaron o ano pasado e os que se aprobaron para este que foron 
uns 9000 euros. 

Tratouse de novo sobre o convenio de Adeslas pedíndose información sobre 
algunhas dúbidas que foron xurdindo .   

Respecto á solicitude de reunión conxunta coa Comisión de Formación por 
mor dos orzamentos pasados non chegou sequera a plantexarse. 

  Comisión de Formación.

  Aser sinala como pese a estar solicitada unha reunión conxunta coa 
Comisión de Acción social para cruzar datos dos orzamentos pasados, esta non tivo 
lugar e agora estamos a espera dunha nova convocatoria para este primeiro trimestre 
de 2009 no que xa está en funcionamento o Plan de Formación . 

  Tal e como se manifestou na reunión anterior deste Comité, a posteriori da 
última reunión desta comisión detectáronse certas anomalías orzamentarias que 
deben ser aclaradas pola xerencia polo que os representantes do Comité 
manifestarán o seu desacordo e malestar na seguinte reunión.  

 Nesta nova convocatoria, tal e como se solicitou na reunión anterior, 
Xerencia debería aportar de oficio os datos económicos trimestrais e os datos da 
formación externa deste período. 

  O plan foi presentado á comunidade sen aprobarse formalmente na Comisión 
o non estar como punto da orde do día a súa aprobación. Por outra banda, a 
precipitación na súa publicación deixou moitos aspectos da planificación sen 
puntualizar polo que considera este comité que a Comisión debe concretar o plan 
cara o segundo trimestre. Pois tal e como está agora os compañeiros-as seguen sen 
saber a que formación lle interesa acudir e en que datas. A esto sumase a 
problemática das solicitudes do  intercambio de vacacións e as propias vacacións 
segundo o convenio. 

  Na formación planificada para o primeiro trimestre observase o malestar xeral 
dos compañeiros-as respecto os horarios e a conciliación familiar así como a 
consideración desta formación como necesaria para o posto e xaquelogo como de 
posible tratamento como acción formativa (exemplo: curso de dixitalización). 
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 ACORDASE pois que os representantes nesta comisión reúnanse para redactar os 
escritos pertinentes  e de ser o caso que o propio Comité informe os traballadores 
destes asuntos. 

  Comisión de Prevención:  A nova e que xa hai convocatoria. 

4. Comisión do Artigo 35. 

Logo das asembleas informativas elaborouse un comunicado que foi levado a 
unha reunión coa Xerencia o día 19 de febreiro de 2009 (Axúntase acta da reunión). A 
xerencia presenta a proposta que xa había realizado o 10 de novembro de 2008 
mentres os sindicatos reiteran a proposta feita por eles no seu día, indicando a 
necesidade de facer un esforzo negociador en tanto que todo o persoal espera unha 
subida salarial derivada da negociación do artigo 35 esgotándose as vías 
negociadoras antes de acudir á mediación. A Xerencia propón entón un pagamento 
en 2009 consolidable no salario e de caracter lineal para todo o persoal nunha paga 
de 345, 98 euros que é o importe da paga que se lle abonou ao persoal funcionario en 
2007. A parte social rexeita esta proposta facendo unha contraproposta de sumar á 
paga de 345, 98 euros unha paga compensatoria de 1000 euros para todo o persoal 
laboral. A Xerencia rexéitaa por considerala inviable e os sindicatos presentan a 
proposta de engadir á paga de 345,98 euros unha paga compensatoria variable en 
función dos grupos dos traballadores. Dita paga sería de 500 euros para os grupos 
I,II, e III, e 300 euros para o grupo IV.Esta é a derradeira proposta dos representantes 
dos traballadores. De novo a proposta non é aceptada por xerencia o entender que 
non hai lugar a unha suba lineal senón a compensar aquelas categorías que en 
aplicación da proposta de homologación lles resultan contías superiores. Por tanto, a 
derradeira proposta da xerencia é engadirlle aos 345,98 euros unha cantidade 
adicional resultante de engadirlle a diferencia entre a proposta de homologación 
retributiva plantexada pola Xerencia e os 345, 98 euros. Esta proposta non é 
aceptada por CCOO, UGT e CSI-CSIF. CIG solicita tempo para valorar a proposta. 
Pola súa parte xerencia reitera a súa proposta de 10 de novembro de 2008 e a 
reunión remata en desacordo con intención de acudir ao AGA. 

Antonio Manuel manifesta que tivo que ausentarse antes da votación e que o 
expresado nesa reunión debe ser referendado no Comité e os propios traballadores-
as decidir si se vai ou non ó AGA en Referendo. Pola súa parte, aínda que considera 
corta a proposta de xerencia  prefire aceptala e intentar conseguir máis no futuro. 

Marcos Estevez solicita que conste en acta a súa desculpa por ter que ausentarse 
da reunión coa xerencia por mor dun compromiso. Sinala como o abandonar a 
reunión solicitou á parte social que non se tomase ningunha decisión sobre as 
novidades expostas na mesa. Persoalmente manifesta a súa total desconfianza no 
AGA nestes intres pois o día a día estanos a falar de EREs,... e con toda 
probabilidade o ano que ven o goberno non contempla aumentar o gasto público. O 
acordo ou desacordo no se debía ter producido nesta reunión. Temos que ter 
asembleas e considerar a posibilidade de solicitar una nova reunión coa xerencia pois 
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incluso as contas da xerencia poden ter algún erro de cálculo que podería posibilitar o 
acordo. 

CIG manifesta que na reunión xa dixo o que dixo intentando dicirlle á Xerencia que 
ela movera ficha. Queda pois intentar minorizar danos e entende que hai que pechar 
o art.. 35 coa satisfacción das partes.  

Manuel Marcos di que o art.. 35 fala do que fala e que resolvelo con cartos non lle 
parece que teña que ver co que se votou e explicou aos compañeiros-as. A proposta 
de xerencia non lle pareceu seria e a da parte social tampouco e si ademais as contas 
non están  ben entramos xa no surrealismo. Non deberíamos asinar nada, si 
debemos ir ao AGA vaiamos e sobre todo a decisión debe pasar por referendo. 

Segundo Zapirain o AGA  non nos vai a dar  en ningún caso menos que a oferta 
de Xerencia e que o peor para nos sería o mínimo de Xerencia. 

Marcos Estévez pide que se confronten de novo as propostas que hai enriba da 
mesa. 

Marisa di que o reparto tal e como está non é aceptable e poderíaselle pedir un 
reparto lineal. Pide que se aclare esta posibilidade antes de continuar a reunión polo 
que prodúcese un receso na reunión e o Presidente mantén unha conversa telefónica 
coa Xerencia. 

Ten lugar unha votación co seguinte resultado: 

CCOO: 6 votos para convocatoria de Referendo. 

CIG: 3 votos para convocatoria de Referendo  

UGT:2 votos para asistir o AGA. 

GIUV: 1 voto para convocatoria de Referendo  

ACORDASE  ante a nova proposta de Xerencia expor as novidades os 
compañeiros-as e  convocar un Referendo sobre si se acepta a última proposta de 
xerencia ou imos o AGA. En principio, os días 10 e 11 de marzo de 2009 terán lugar 
as Asembleas e o Referendo sería o día 12  o mesmo día e hora nos diferentes 
campus. Deste acordo darase traslado o Comité de Ourense.  
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5. Escritos do Persoal. 

* Solicitudes de Carlos Martín Mosquera e Julio Mera González, Auxiliares 

Técnicos de Instalacións Deportivas no Campus de Pontevedra.  Marcos Estevez di 

que se traslade a petición a Xerencia mentres UGT manifesta que ten que estudialo 

na súa sección .  

* Solicitude de Cándido Portela Santomé, T.E.S. Xerais con destino na Facultade 

de CC. Sociais e da Comunicación no Campus de Pontevedra.   

ACORDASE que a Conciliación non ten que supor carga de traballo no servicio e 

que se a un traballador/a se lle autoriza unha reducción de xornada, nunca debe ser a 

conta de incrementar a carga de traballo dos compañeiros. Se traslade a Xerencia e 

se contacte de novo con Cándido Portela para saber como está a situación. 

6. Rogos e preguntas. 

Ángel Torreiro roga que se informe das reunións mantidas coa Xerencia. 

Federico pide aclaracións sobre  unha contratación en grupo III de laboratorio e 
Ángel Torreiro infórmalle como na Comisión de Política de Emprego no se falou 
dela. 

Sendo as 12:40 finaliza a reunión. 
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Acordos:  

ACORDASE : Mercedes Alonso acudirá á convocatoria de ATID e Cristina 
Vila acudirá á convocatoria de ORI. 

ACORDASE que os representantes nesta Comisión de Formación reúnanse 
para redactar os escritos pertinentes  e de ser o caso que o propio Comité 
informe os traballadores destes asuntos. 

ACORDASE  ante a nova proposta de Xerencia expor as novidades os 
compañeiros-as e  convocar un Referendo sobre si se acepta a última 
proposta de xerencia ou imos o AGA. En principio, os días 10 e 11 de marzo 
de 2009 terán lugar as Asembleas e o Referendo sería o día 12  o mesmo 
día e hora nos diferentes campus. Deste acordo darase traslado o Comité de 
Ourense 

 
 

ACORDASE que a Conciliación non ten que supor carga de traballo no 
servicio e que se a un traballador/a se lle autoriza unha redución de xornada, 
nunca debe ser a conta de incrementar a carga de traballo dos compañeiros. 
Se traslade a Xerencia e se contacte de novo con Cándido Portela para 
saber como está a situación 

 
 
 
 
 
 

Asdo:             Asdo:  
(Secretario)      (Presidente)  
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