
 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

Comité de Empresa de Pontevedra. Acta de 17-09-2009 1

 
 
Reunidos no Edificio Fundición o día 17  de setembro  de 2009,  ás 

10:00  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. Escritos do persoal. 

5. Aplicación da sentenza europea do TJUE sobre dereito a 

vacacións trala incapacidade temporal ou outras causas.O 

tribunal Supremo admitiu unificación de doutrina ó respecto. 

6. Rogos e Preguntas.   

 

 

 

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: 

- Contratos. 

- Tres escritos informativos achegados por Hilda Iglesias Galán. 

- Contestación da Vicexerenta de Persoal sobre detalle das retribucións dun funcionario de Grupo E, 
nivel 14, na Universidade de Vigo. 

- Prazas persoal laboral-vacantes (Vacantes . Xullo-2009) 

- Oferta de emprego do PAS Laboral (DOG. 5 de agosto) 

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

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

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

 
GIUV 

Antonio Manuel Rodríguez 
 

D E L E G A N  V O T O   

Carmen Serra en Marcos Estévez 
 

A U S E N T E S         
 

José María Pérez Landín  
Mercedes Alonso  
 
 
 
 
*DS- Delegado Sindical 
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- Documentación Comité de Seguridade e Saúde.  

- Selección TETIC 

- Lista de agarda resultante das probas selectivas para a provisión de dúas prazas de Técnico/a 
Especialista de Bioloxía convocadas por R.R. Do 04/02/2005 (03/08/2009). 

- Convocatoria  Comisión de Acción Social. 

- Participación en Comisións, listas de agarda,... 

- Escrito de Luís Pita. 

- Suspensión do xuízo contra a Universidade e  Cándido Pérez Betanzos. 

- Resolución xerencial sobre flexibilización horaria dunha TEB do Campus de Pontevedra.  

- Problemática de uso e necesidade de gardas de seguridade nos servizos da Universidade. 

 Federico Fernández fai constar que o Comité de Pontevedra non se reuniu nos meses de xullo e 
agosto. Sendo inhábil  o mes de agosto, resúltalle pois inaceptable a convocatoria  de TETICs nestas 
datas. Coida que o Presidente do Comité non debería ter dado conformidade a esta situación pois 
faltaban só dous días (a convocatoria foi de 28 de agosto para o mesmo día) para poder contar con 
todos os membros do Comité. 

 O presidente do Comité Marcos Estévez, explica a situación de celeridade para ampliar a lista e 
solicita que no futuro se lle comunique o calendario de vacacións dos membros do Comité de 
Pontevedra. 

Ángel Torreiro sinala que houbo un escrito dos oficiais de laboratorio relativo ó documento 
presentado na acta anterior deste Comité, con data 1 de xullo de 2009  e respecto o asunto da praza 
de T.E.Bioloxía  indica que poden  producirse máis reclamacións posteriores. 

 

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

    Federico informa de ter acudido  a unha reunión sobre a Mediación ( 20 de xullo de 2009), unha 
dos Comités coa Xerencia sobre a OPE (08-07-2009), unha reunión cos oficiais de laboratorio (30-06-
2009), e outra sobre o Parque Móbil. 

 Marcos Estévez informa da súa asistencia a varias reunións sobre os TETICS (3 reunións de 
convocatoria coa documentación do Servizo Galego de Colocación e unha 4ª reunión onde se 
presentaron os curriculum precisos para realizar o proceso). 

 Ángel Torreiro pregunta si se aprobou algunha acta de Política de Emprego e Marcos Estévez 
resposta que non se asinou nada.  
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 Mollinedo informa do remate do Intercambio de Vacacións facendo unha valoración positiva do 
mesmo e indicando que unicamente resta esperar a que as/os compañeiras/os envíen as suxestións 
e/ou queixas que consideren para mellorar os intercambios futuros.  

 Aser informa que ten enviado un correo ó Vicexerente lembrándolle a necesidade de por en 
marcha o curso solicitado polos ATSX dentro da programación deste ano. 

 Sendo as 11:23 abandona a reunión Luciano Otero. 

4. Escritos do persoal. 

  - Escrito de Rosa López Cotón respecto do cumprimento do acordo sobre selección temporal e a 
publicación das listas de agarda. 

ACORDOUSE contestar á compañeira e trasladar a esixencia á Xerencia tal e como xa se fixera 
anteriormente cun escrito anterior. No escrito indicarase a data do acordo sobre selección temporal 
para evidenciar o tempo que ten pasado dende o compromiso acadado. 

    -  Solicitude de Francisco Xavier Soto sobre homologación salarial da súa praza. 

 ACORDOUSE contestarlle ó compañeiro indicándolle como este Comité non representa os seus 
dereitos sendo a Xunta de Persoal o seu órgano de representación 

 

5. Aplicación da sentenza europea do TJUE sobre dereito a vacacións trala incapacidade 
temporal ou outras causas.O Tribunal Supremo admitiu unificación de doutrina ó respecto. 

 A proposta de Federico Fernández,  trátase este punto que pode beneficiar os/as compañeiros/as. 
Acompaña a exposición feita, a documentación precisa para que quede arquivada na secretaría 
deste Comité. 

  A sentenza europea ven a concluír dicindo que un traballador/a que non puidera gozar de 
toda ou parte das súas vacacións anuais retribuídas por ter estado de baixa por enfermidade ou 
maternidade, ou situación de I.T.,  conserva o dereito a gozar das vacacións anuais retribuídas 
aínda despois de finalizar o ano natural e este dereito non pode suprimirse nin sequera mediante 
Leis dos Estados da U. Europea. Por outra banda, si finalizada a baixa por enfermidade ou 
maternidade, fora imposible gozar as vacacións, por ter finalizado a relación laboral, o 
traballador/a ten dereito a compensación económica equivalente as súas retribucións ordinarias. 

  O Tribunal Supremo recoñece o dereito dos traballadores -as a gozar deste dereito. 

 Así mesmo, lembra a posibilidade de uso da licencia ou permiso retribuído por hospitalización dun 
parente de ata segundo grao de consanguinidade ou afinidade en caso de parto dunha irmá do 
traballador ou traballadora, aínda que sexa parto normal e sen complicacións. 

 ACORDOUSE enviar esta información á Xerencia e ó Xefe de Persoal para o seu coñecemento e 
aplicación. 
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6. Rogos e preguntas. 

Mollinedo  pregunta si houbo contestación da Xerencia sobre o uso de gardas xurados no 
Campus de Pontevedra. Marcos Estévez manifesta como a Vicexerenta de Persoal 
manifestoulle que estaban unicamente a pechar os centros. 

Aser  sinala que a consulta debería  terse feito por escrito e non unicamente de xeito verbal. 

Mollinedo di que hai unha franxa horaria de dúas ou tres horas nas que o garda de 
seguridade abre e atende  na Casa das Campás, Deportes,... facendo tarefas propias dos 
ATSX. 

O Comité decidiu enviar escrito á Xerencia relativo á verificación desta situación e denuncia 
sobre a urxente necesidade de cubrir as prazas con ATSX. 

Federico Fernández sinala que unha vez xa está reestructurada a web da Uvigo se solicite 
a publicación das actas e acordos da Comisión Paritaria. Por outra banda, sobre o Parque 
Móbil, solicitar información sobre as contratacións de xuño, xullo, agosto e setembro así 
como as horas extras, personalizadas, feitas no Parque Móbil e demais postos laborais da 
Universidade. 

Solicita Federico a axilización dos diplomas dos cursos de formación pois agora entramos 
en fase de concursos e oposicións e os compañeiros -as precisan telos actualizados. 

Marisa Magaz solicita que o Comité  pida información sobre cómo se está facendo a 
contratación do Gabinete Psicopedagóxico. 

Ángel Torreiro súmase á petición e considera que debe ampliarse a todas as prazas 
estructurais  da Universidade como por exemplo UVIGO TV. 

Antonio Manuel Rodríguez pregunta sobre  as datas de posible reunión sobre a nova RPT e  
sobre a situación actual do proxecto de gardería na Universidade logo do acordo asinado 
entre a Xunta de Galicia e a Reitoría. O Comité coida conveniente pedir información sobre 
as garderías na Universidade. 

Cristina Vila interésase polo día 18-de setembro como laboral . A xente que virá a traballar 
por apertura de curso terá dereito a un día de compensación. 

Marisa Magaz pide se inste a Xerencia para que en eventos como a apertura de curso 
cursen información precisa os centros que abren respecto a cuestións de horarios, 
condicións, compensacións,... pois o mesturarse con outros temas como o Selectivo xera 
conflictividade. 

Ángel Torreiro pide que se solicite información á Xerencia sobre: 

- As demandas de consolidación de emprego que afecten os postos de Pas 
Laboral. 
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- Instar á Xerencia a que se cubran as prazas de ampliación de RPT que seguen 
(a efectos) vacantes pois se tanta presa se tiña para facer a ampliación debían 
terse feito as probas de contratación. 

- Falar como Comité sobre a nova organización do Servizo de Investigación. Este 
asunto pódese por como punto de Orde do día da seguinte reunión. 

 - Comprobar as circunstancias  do recoñecemento dunha responsabilidade dun 
Técnico Especialista de Deportes do Campus de Ourense para saber si os 
Campus de Pontevedra e Vigo precisan  de algo semellante. 

Aser Fernández lembra ós membros do Comité a necesidade de actualizar o acordo 
sindical sobre quendas de avogados nas demandas  deste Comité instando a tratarse este 
punto en maior profundidade. 

Remata esta reunión sendo as 12:43 . 

  

 Acordos:  

 No punto 4. Escritos do persoal. 

   ACORDOUSE contestar á compañeira Rosa López Cotón respecto do cumprimento do acordo 
sobre selección temporal e a publicación das listas de agarda e trasladar a esixencia á Xerencia 
tal e como xa se fixera anteriormente cun escrito anterior. No escrito indicarase a data do acordo 
sobre selección temporal para evidenciar o tempo que ten pasado dende o compromiso acadado. 

ACORDOUSE contestar ao compañeiro Francisco Xavier Soto sobre homologación salarial da 
súa praza  indicándolle como este Comité non representa os seus dereitos sendo a Xunta de 
Persoal o seu órgano de representación. 

No punto 5. Aplicación da sentenza europea do TJUE sobre dereito a vacacións trala 
incapacidade temporal ou outras causas. O tribunal Supremo admitiu unificación de 
doutrina ó respecto. 

 ACORDOUSE enviar esta información á Xerencia e ó Xefe de Persoal para o seu coñecemento e 
aplicación. 

 

 
 
Asdo:             Asdo:  

(Secretario)      (Presidente)  
 


