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Reunidos no Edificio Fundición o día 31  de  Marzo   de 2009,   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. 

- Comisión de Prevención  

-  Reunións sobre  temarios de oposicións. 
 
- Reunión coa Xerencia. Acordo sobre modificacións da RPT do 

Campus de Vigo e Pontevedra. 

4. Acordo sobre modificacións da RPT dos Campus de Vigo e 

Pontevedra 

5. Designación dos membros para a  reunión co mediador 

6.  Situación do persoal na escola de Empresariais 

7. Situación de recursos 

8. Regulación horaria delegados de prevención. 

9. Rogos e Preguntas. 

 

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

 Aprobada a acta da Reunión Ordinaria de 27-02-2009 coas correccións pertinentes. 

   Aprobada a acta da Reunión Extraordinaria. 
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2. Informe do Presidente.  

 - Contratos. Realización de traballos categoría superior. Cambio de quendas. 
 - Convocatoria de asembleas do Comité de Pontevedra. 
 - Contestación da Xerencia relativa á convocatoria de referendo do PAS Laboral. 
 - Reunión Extraordinaria Comité Pontevedra (10-03-2009).Desconvocatoria Asembleas e referendo 

do PAS Laboral. 
 - Reunión do Comité de Pontevedra e o de Ourense (16-03-2009) sobre Propostas e acordos de 

actuación na comisión do artigo 35. Acta con acordo de rexeitamento da proposta de Xerencia e 
decisión de acudir ó AGA e aceptación, por unanimidade , da designación de Casas de Ron como 
mediador. 

 - Comunicación da xuntanza AGA co mediador d. José Mª Casas de Ron  para o día 1 de abril de 
2009. 

 - Convocatoria de mesa negociadora artigo 35 (17-03-2009) e desconvocatoria da mesma. 
 - Instrucción da Xerencia da Universidade de Vigo relativa ao horario e días de vacacións do PAS 

durante a Semana Santa de 2009. (12-03-09).  
 - Resumo executivo do plan de sistemas. Universidade de Vigo. 
 - Proposta xerencial de modificación da RPT 2004 de persoal de administración e servizos laboral. 

(05-03-2009) 
 - Reunión coa Xerencia sobre modificación de RPT 2004. (23-03-2009) 
 - Folletos da Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo: 
 

a. Axudas á investigación en lingua galega 2009. 
b. Busco amante galego-falante. 
c. Premios de poesía ,relato curto e tradución literária. 

 
 - Oferta e solicitudes de Intercambio de vacacións 
 - Alegacións expediente por falta leve (02-03-2009). 
 - Execución de sentenza nº 564/2007 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.Tribunal 

cualificador das probas selectivas para a provisión de dúas prazas de técnico especialista de 
bioloxía convocadas por R.R. do 24-02-05. 

 - Solicitude da Vicexerencia de Persoal para nomeamento de representantes na Comisión de 5 
bolsas de mobilidade do PAS da UVIGO a institucións de ensino superior con fins de formación 
ERASMUS, Ratificase á persoa designada polos dous comités nesta comisión. 
- Reunión con Xerencia sobre Plan de Sistemas (26-03-2009) 
- Documentos de IRPF en Secretaría Virtual. Este comité debe recordarlle a Xerencia a obriga de 
seguir enviando esta documentación personalizadamente. 
- Convocatoria da Comisión Paritaria.   

 

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

 Comisión de Acción Social. 

 Non houbo reunión. Saíu a lista definitiva. 

 Comité de Seguridade e Saúde Laboral. (06-03-2009)

  Tratouse sobre a normativa e organización de cargos,etc. 
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  UGT entende que non se podía levar a cabo a reunión polo que reservouse o 
dereito de impugnación o mesmo que CSIF. Zapiraín matiza que só estaba el como único 
representante sindical. Previamente pediuse cuestión de orde pois si se tomaban decisións 
insistiuse en que se impugnaría a reunión. Decidiuse seguir adiante coa toma de acordos 
polo que nese intre abandonou a reunión UGT e dado que si se tomaron acordos UGT xa 
ten preparada a impugnación pola convocatoria en si, por anunciarse un informe de 2001-
08 cando dito servizo non existe e dado que non é un órgano de negociación e non poden 
tomarse acordos que  corresponderían ó comité de empresa. 

 Comisión de Temarios. 

Seguen os traballos sobre os temarios de TEBs e de ATSX así como os de outras prazas. 
En vindeiros días haberá nova reunión. 

 Comisión de Formación. 

Aser informa das críticas que tanto telefonicamente como no correo electrónico estanse a 
dar sobre os cursos. Lembra que está pendente de facerse un curso xeral para os ATSX  
solicitado por rexistro polas compañeiras-os. Cree pertinente facer unha posta en común 
cos representantes da Xunta de Persoal nesta comisión. Sendo as 10:24 incorporase 
Mercedes Alonso á reunión. 

4. Acordo sobre modificacións da RPT dos Campus de Vigo e Pontevedra. 
Zapirain solicitara que este tema se tratara previamente na Comisión Paritaria.  Dí que o 
Comité debe definirse na filosofía a seguir nas RPTs. Unha cousa é a polifuncionalidade 
e outra a hiperespecialización. ¿Cara ónde quere ir o Comité? ¿Qué criterio vai ter?. 
Todo esto sen esquecer que temos no horizonte a funcionarización. 
Antonio Manuel é partidario de que as prazas non sexan específicas e os cursos de 
formación reais debían permitir a especialización. 
Marcos Estévez cree que o Comité non pode postularse o respecto dun asunto como 
este. Cada un pode ter unha idea diferente. Sería cuestión de sentarse a falar as 
diferentes seccións sindicais. 
Zapirain sinala que na Comisión Paritaria próxima van a crearse as categorías. 
Mollinedo manifesta que as prazas deben levar un perfil e que a formación para esto 
resulta utópica. Cada praza debe ter un perfil e debemos controlar o seu axuste, así 
como as posibilidades de traslados, etc.. Por exemplo, as prazas de belas artes, os 
compañeiros entenden que deben estar diferenciadas aínda que tamén teñan algo 
xeneralista para posibles traslados, etc. 
Ángel Torreiro indica que dende o Comité optouse por o non a hiperespecialización e 
agora cree que imos á deriva. 
Luciano di que algunhas prazas si se poderían xeneralizar cunha formación común ben 
con curso de formación ou adaptación. A hiperespecialización o que fai e vetar o 
traslado. 
Zapirain está de acordo con Mollinedo en que todas as prazas teñen un perfil único pero 
¿qué parte é xeral e cal específica?¿en qué porcentaxe?. Non hai que ir á 
superespecialización pois o núcleo dese perfil pode ser xenérico. Respecto á reunión de 
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RPT, nesa reunión non se crearon as categorías, vai a ser na paritaria onde se crearán 
por eso reitera que é importante saber a filosofía do Comité. 
Marcos Estévez remítese ó asinado e reflectido na acta desa reunión sinalando que 
CCOO remitirase a dita acta. 
Zapirain di que UGT aprobou as prazas pero non as categorías novas preguntándose si 
temos xa categorías que podan asumir esas prazas. 
O Comité referenda a creación das prazas sinaladas na acta da reunión. 
Landín di que non asistiu á reunión e está canso de que no Comité se diga unha cousa e 
logo se faga outra. Acordárase unha modificación global e non puntual. Díxose que non 
se ían aceptar modificacións puntuais e logo asinase outra cousa. 
Marcos Estévez di que en reunións previas efectivamente falouse neses termos pero 
logo a Xerencia presentou noutro escenario a modificación de RPT por partes: 

 Primeiro o concurso de traslados, xa feito. 
Segundo as oposicións sobre as que xá se está a traballar. 
Terceiro a modificación de RPT. 

Landín manifesta que non vai a referendar esto agora pois xa non estaba de acordo 
antes. 
Ángel Torreiro, en sintonía co dito por Landín, tampouco ve pertinente o cambio de 
postura. A negociación por partes é unha imposición.  
 

Procedese á votación co seguinte resultado: 
  Votos en contra do referendo de modificación: 3 
  Votos a favor: 9 
  Abstencións: 0. 
 
ACORDASE  referendar o acordo. 
Os delegados de UGT solicitan conste en acta que están a favor da creación de prazas 
non de categorías. 

 
5. Designación dos membros para a  reunión co mediador. 

Proponse que os membros da Comisión do art. 35 sexan os designados para as reunións 
de mediación. Marcos Estévez lembra que as persoas serán designadas pola 
representación sindical e  pregunta se hai outra proposta o respecto. 
ACORDASE por unanimidade manter a composición numérica e de representación. 

 
6. Situación do persoal na escola de Empresariais. 

O persoal laboral da EEEU en Torrecedeira vive con preocupación a situación de 
incerteza do seu centro. Este Comité, coñecedor da problemática, permanecerá atento a 
todo o que os traballadores queiran comunicarlles e fai constar que no peor dos casos o 
persoal manterá o seu contrato e situación de quenda como ten acontecido noutras 
ocasións nesta universidade. 

 
7. Situación de recursos. 

Logo das modificacións de RPT acordadas, os recursos deste Comité contra algunha 
destas prazas requirían ser tratadas como punto de orde do día. Dadas as novas 
circunstancias o Comité debería deixalos decaer no tempo polo que, de ser así, cumpre 
avisar a CSIF que non siga o proceso de recursos. 
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ACORDASE deixar decaer no tempo os recursos. 
Antonio Manuel solicita que conste en acta que xa se estaba fora de prazo para recorrer 
as primeiras prazas. 
 

8. Regulación horaria delegados de prevención. 
Antonio Manuel quere saber como e a normativa que regula as horas das que dispoñen 
os Delegados de Prevención na Universidade de Vigo 
Zapirain di que está regulado polo Estatuto dos Traballadores, pola Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales e no propio II Convenio Colectivo. En principio para os delegados 
sindicais o art. 63.3 e o 41 do convenio. O tempo dedicado polo Delegado de Prevención 
se considera con cargo as horas sindicais excepto as reunións do Comité de Seguridade, 
reunións de Xerencia, etc. solicitadas pola mesma Xerencia, que se consideran de 
horario efectivo. 
  

 Federico refírese ó artigo 41.1 do II Convenio e fai constar en acta textualmente o art. 
37.1 da Ley de Prevención de Riesgos Laborales:  

“ Lo previsto en el artigo 68 del Estatuto de los Traballadores en materia de 
garantías será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de 
representantes  de los traballadores. 

 El tiempo utilizado por los delegados de Prevención  para el desempeño de las 
funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de 
representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuídas 
previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. 

  No obstante o anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo 
efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondente a las reunións del 
Comité de Seguridad y Salud y a cualquiera otras convocadas por el empresario en 
materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las 
letras a) y c) del número 2 del artigo anterior”. 

 
 

9. Rogos e preguntas. 
No tocante á Instrucción da Xerencia da Universidade de Vigo relativa ao horario e días 
de vacacións do PAS durante a Semana Santa de 2009. (12-03-09) Zapirain lembra que 
especificamente o II Convenio di que debe acordarse e non negociar co Comité. Por esta 
razón a resolución incumpre o convenio polo que UGT propón que se faga un escrito a 
Xerencia recordándollo.  
 
Lola Montoya, da conserxería de Telecomunicación, transmite a este Comité como o 
responsable do parque móbil convocou, non sendo quen para facelo, unha reunión cos 
Técnicos Especialistas de Servizos Xerais para falar sobre o correo. Mercedes Alonso 
explica como  Lola ía facer un escrito o respecto e cómo solicitaba expresamente que se 
tratase no Comité de Pontevedra. No escrito planteábase pedir a tódolos sindicatos de si 
se podía falar cos sindicatos de Correos por si estes feitos interfiren no persoal de 
Correos. Segundo o seu criterio podemos estar eliminando traballo en Correos. ¿Quén é 
o responsable do parque móbil para facer esto?. Por outra banda, as funcións dos ATSX  
e as novas funcións que se están implementando non se valoran. 
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Zapirain di que esto é unha modificación substancial e debe ser negociada co Comité. O 
Comité debe ser radical pois estas actuacións deben ser informadas, consultadas, 
negociadas e retribuídas de ser o caso polo que sería bo pedir unha reunión con 
Xerencia. 

 
Federico informa de que fixo unha revisión das solicitudes de roupa de traballo e que 
transmitirá unha relación os Comités. Segundo Federico sería interesante saber o gasto 
feito e plantexarse a posibilidade duns gastos fixos. Cousa aparte serían as EPIS. 
 
Aser sinala que, como noutros servizos, as baixas, por unha regra non escrita, non se 
cobren ata pasados 15 días salvo que se saiba de antemán que serán de longa duración. 
No servizo de Biblioteca producíronse dúas baixas de axudantes pola tarde e a súa 
cobertura non se fixo coa celeridade debida. Hai unha lista de agarda recente á que se 
pode acudir de xeito que o servizo quede operativo. 
 
Mollinedo di que en Ciencias Sociais do Campus de Pontevedra a Universidade 
concedeu unha reducción horaria e a resultas hai contratado un garda xurado aínda que 
a vicexerenta do campus non lle consta. Esta situación ten relación co escrito de Cándido 
Portela tratado xa en reunión anterior polo Comité. Este Comité debe informarse do 
asunto. 
J. A. Zapirain pregunta sobre a contratación de unha persoa para o Laboratorio de Física 
 
Sendo as 12:34 finaliza a reunión.   

 
 
Acordos:  
ACORDASE  referendar o acordo sobre modificacións da RPT dos Campus de Vigo e 
Pontevedra 

 
ACORDASE por unanimidade manter a composición numérica e de representación 
para as reunións de mediación. 
 
ACORDASE deixar decaer no tempo os recursos. 
 

 
 

 
Asdo:             Asdo:  
(Secretario)      (Presidente)  
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