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Reunidos no Edificio Fundición o día 29 de XUÑO 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.  Oferta Pública de Emprego. Constitución da 
Comisión. 
 
5.  Rogos e Preguntas. 
 
 

 

 

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

Apróbase a acta  anterior coas correccións pertinentes. 

2.  Informe do Presidente. 

- Contratos. Realización de traballos categoría superior. Cambio de quendas. 

- Convocatoria da Comisións de  Acción Social, de Formación e de Temarios de 
   oposicións. 

3.        Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Comisión de Formación. 

 Aser Fernández da conta do escrito presentado nesta Comisión polos 
representantes do PAS Laboral e Funcionario. 

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 
Mercedes Alonso 
 
C.I.G. 
Federico Fernández Fernández 
Carlos Mollinedo Lois 
 
U.G.T. 
Ángel Torreiro Varela 
Cristina Vila Pumares 
José A. Zapirain *DS 
 
C.S.I.F.  

José María Pérez Landín  
 
GIUV 
Antonio Manuel Rodríguez 
 

D E L E G A N  V O T O 
  
Luciano Otero  en Federico Fernández 
Carmen Serra  en  Marcos Estévez 
Mercedes Alonso en Marisa Magaz 
 

A U S E N T E S         
 

 
 
 
 
*DS- Delegado Sindical 
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Os representantes do PAS na Comisión de Formación consideramos necesario tratar 
os seguintes asuntos:  

 
I. ACTA DA ÚLTIMA REUNIÓN. 
 Aprobación do Plan de Formación 2009. Orzamentos da Comisión de Formación 
do ano 2008. Transferencias e execución do gasto. Contestación pendente á 
petición do Comité de Empresa de Pontevedra e da Xunta de Persoal . 

 
 Na última reunión foi presentado o Plan de Formación pero non chegou a ser 

aprobado pois nin tan sequera estaba contemplado na orde do día. 
 

 II. AVALIACIÓN DO PLAN DE FORMACIÓN 2009. 
 
 Tendo constancia dalgúns problemas xurdidos na posta en práctica da formación 
programada para este primeiro trimestre, queremos achegar as seguintes suxestións: 
 
   1.   Informe de gastos. Reiteración de petición sobre aportación de datos de 
  oficio. 
 

2. Informe de formación externa. 
 

3. Informe e análise de formación interna. 
 
    4. Suxestións a partires do primeiro trimestre do plan de formación. 
 
          a- O sistema de traballo mediante alegacións. Como temos constatado, o sistema de  
alegacións implantado pola Xerencia nesta comisión non resulta satisfactorio pois a 
Xerencia asume unha postura de discrecionalidade que deixa á parte social sen         
capacidade  de participación. 
 
 b- Necesidade de anticipación. Detección de necesidades, problemas e procura de 
solucións. É función da  Xerencia, a través da Sección de Formación e o seu negociado,- 
traballar na procura da detección e solución de problemas puntuais ou de fondo que 
xurdan na aplicación da formación na Universidade de Vigo e o seu plan de formación 
plantexando as mesmas na Comisión de Formación. Outras universidades do Estado xa 
fai anos que elaboraron e puxeron en marcha os seus plans de formación polo que resulta 
de grande interese aproveitar as súas experiencias. 
 
 c- Número de edicións. Cada curso debe partir cun mínimo de dúas edicións 
consecutivas dado que o número de asistentes é limitado e se debe garantir a asistencia a 
todo o persoal e nos diferentes campus. 
 
 d- Conciliación familiar. Horarios de formación. 
Neste punto as queixas dos compañeiros-as  e a petición de conciliación son constantes. 
 A formación debe entenderse comprendida dentro do horario laboral. Máis se cabe os 
cursos de coñecementos técnicos que entendemos que son accións formativas claramente 
dirixidas ó aprendizaxe das técnicas e coñecementos imprescindibles para  desempeña-
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los posto de traballo e polo tanto deben facerse en horario de traballo (ou con 
compensación horaria) como sinala o propio Regulamento de formación.  
 
 e- Formación e equipo xerencial. De estarse producindo gastos pola formación do 
equipo xerencial consideramos que non se deben contemplar  baixo ningún concepto. 
Dado que o equipo xerencial non está comprendido dentro do PAS da Universidade de 
Vigo solicitamos que non se cargen estes gastos na partida de formación do PAS. 
 
 f- Dietas na formación do PAS da UVIGO. Solicitamos explicación de gastos que 
consideramos irregulares neste concepto. De estarse producindo ditas irregularidades son 
inasumibles e impresentables. 
 
 g- Xestión da Formación. BUBELA. 
 
 * Solicitude de listados públicos. A xestión da matrícula a través de Bubela crea unha 
falta de transparencia inadmisible. Non se coñece a demanda real pois non existen 
listados de admitidos e excluídos imposibilitándose deste xeito posibles modificacións e/ou 
correccións. Segundo o Regulamento de formación do PAS é obrigatorio publicar coa 
suficiente antelación a relación de admitidos. 
 
 * Solicítase que non se convoque directamente á xente que non puido acceder a un 
curso, senón que se faga unha segunda convocatoria na que estas persoas teñan 
preferencia. 
 
 * Débese facilitar a asistencia naqueles servizos onde só hai un traballador. 
 
 * Solicitude de contemplación e uso de outros criterios de selección distintos o sorteo 
da letra. 
 
 * Previsión de festivos, vacacións, horarios especiais,...Resulta importante que se 
respecten os meses ou períodos de vacacións á hora de convocar a formación e que 
exista unha antelación suficiente da convocatoria. 
 
 *Comunicación de datos para mellora do análise da necesidades e posible 
implementación do número de edicións. Non hai datos de quen fixo os cursos e quen 
quedou a espera de que se faga nova edición. 
 
 h- Subvención EGAP. 
 
 I- Comisión de Formación. Servizo Prevención  de Riscos Laborais /  Fremap. 
 Posible duplicidade de programación. Ver Programación de cursos de formación 
Fremap. 2009. 
 
  j- Curso de Mantemento Xeral. 
 * Carta queixa - suxestión de 15 compañeiros -as PAS laboral Ourense.  
 * Carta queixa do Comité Empresa Pontevedra ( 27-02-2009) 
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  A parte social non ten xeito de participar nas materias de cada curso (temarios) 
e consideramos que existe unha gran falta de información como membros desta comisión, 
xa que, ademais, non se nos dan a coñecer os resultados das enquisas de avaliación.Os 
traballadores non teñen as mesmas opcións de formación 
 

5. Formación pendente de programación. 
 - Harmonización 
 - Técnicas de conducción segura. 
 
 6.  Novas de formación pendente de planificación.  
 a-  ATSX. Pendente do temario. 
 b-  Formador de formadores biblioteca. TEBs. 
 c-  Formación Inglés técnico (práctico) para bibliotecas . 
 d-  Formación Inglés técnico (práctico) para laboratorios. 
 e- Formación sobre o novo programa  de xestión académica (falta un mes e medio 
      para a matrícula). e concurso de traslados dos funcionarios. 
 f- Contemplación de cursos de reciclaxe e incorporación o longo do curso. 
 g- Formación para todos os informáticos. Petición de formación para os TEI e          
solicitude de  informe de formación á vicexerenta de novas tecnoloxías. 

 
III. INFORME SOBRE MOVILIDADE DO PAS. 

 
 

IV. PLANIFICACIÓN DO PLAN DE FORMACIÓN DE 2010.  
 
 1. Calendario e Cronograma completo. Os compañeiros -as deben coñecer os 
itinerarios posibles de formación e o número de edicións que vai a haber de cada curso 
tomando así mellor a súa decisión mellorando a planificación dos servizos. 
 O políptico informativo sobre o Plan de Formación 2009 PAS contén información  
sobre operativa de xestión do plan que non pasou pola Comisión de Formación  nin se 
contempla no Regulamento pero dáse como normativa aplicable. 
 Ej. Selección de participantes. De entre os programas que se soliciten, o traballador 
terá dereito a facer como mínimo dou por ano, sempre que houbera vacante... 
 Ej. Concepto de Adaptación/Adecuación  Profesional. 
 Ej. Horarios 
 
 2. Regulamentación. 
 
 3. Sistema informático. Recollida de enquisas, suxestións, solicitudes, volcado de 
 información actualizada. 
 

4. Biblioteca de formación. Recursos on line.(Exemplo material de estudo 
aportado polo profesor do Curso de Internet Avanzado) 

 
Manolo Marcos manifesta como no CACTI faise uso da Formación Externa. 
Segundo o Regulamento de Formación, ata agora sempre se fixo deste xeito, 
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todos os gastos recaen sobre esta Comisión. Polo que parece agora Formación 
di asumir os gastos de matrícula mentres o resto terá que asumilos o CACTI 
Aser Fernández sinala que efectivamente os gastos desta formación impútanse 
a esta Comisión. Non houbo en ningunha reunión da Comisión ningunha 
referencia a este asunto e na próxima reunión haberá que aclaralo. 

 

Comisión de Acción Social. 

Marcos Estévez sinala  como as propostas do Comité consensuadas en 
reunións anteriores foron transmitidas á Xunta de Persoal pero non houbo 
contestación o respecto. Presentadas na Comisión moitas delas foron aceptadas   
 
1- A comprobación da casiña de referencia na declaración da renda, poida que 
na nova declaración non sexa a 452.  
 
 
2- A proposta de incremento de 500 euros por tramo,  

 
3- Na Axuda Nº 3, Estudos, “”OBXECTO: Eximir da presentación do xustificante 
de escolaridade a aqueles traballadores que teñan os nenos en idade escolar de 
ensino obrigatorio. 

 
4- Na axuda 4. TRATAMENTOS DE SAÚDE   O punto f) Tratamento celíacos, 
ou trastornos similares, dado que a axuda contempla inclusive a comida, 
aceptouse a proposta de que a contía da axuda, sexa unha única cantidade fixa, 
xustificada por un informe médico, sen necesidade de presentar os tickets da 
compra, acordamos a cantidade de 400€ 

 
5- O ano pasado, pasou a incorporarse ó calendario de vacinas, á referida 
contra o cancro de útero, se trata de unha vacina que cubre o sistema ata os 14 
anos. Se aceptou que esta vacina se inclúa como tratamento de saúde.  
 

En relación coa gratuidade de matriculación en titulacións das universidades 
Galegas, Aser Fernández sinala que os labiorais e funcionarios de Santiago que fan uso de 
este dereito en Vigo non teñen que abonar os cartos mentras que polo que parece os de 
Vigo que solicitan a gratuidade na Universidade de Santiago teñen que abonar o importe e 
logo solicitar o seu rintegro. Compre pois unificar o criterio de exención de matrícula.  

Finalmente, sinalar que a nova convocatoria da Comisión de Acción Social  
pretendese facer a primeiros de setembro. 

Comisión de Temarios.  

Elaborado case o 100%. A gora a discusión centrase  máis alá dos temarios, nas 
convocatorias, tipos de probas, etc. A Oferta Pública de Emprego publicarase en xullo, en 
principio xunto á de funcionarios, na páxina web da Uvigo como no DOG,   estarán colgados 
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os temarios na web da Universidade. Inicialmente a OPE a conforman as vacantes e non as 
prazas de nova ampliación agás as de grupo IV que non prantexan ningún problema. 

  4.   Oferta Pública de Emprego. Constitución da Comisión. 

  Marcos Estévez propón que nesta Comisión se manteñan os membros que están na 
Comisión de Temarios. 

  Sendo as 11:05 incorpórase á reunión Cristina Vila. 

ACORDASE manter e nomear os representantes na Comisión de Temarios para esta 
nova Comisión. 

  A oferta ven sendo “ou todo ou nada” (vacantes + novas). Si metemos todas é 
probable que se nos vaia no tempo. Marcos considera que sería bo limitar a oferta as 8 
categorías negociadas. A previsión é de que as oposicións saian xa, rapidamente. Non sería 
bo un atraso despois de 8 anos  sen convocatorias nalgúns casos. 

  Zapirain di que o problema da inclusión de novas categorías na RPT é o problema do 
concurso de traslados pero este criterio non resulta válido como atraso do proceso  

  Federico di que Xerencia falou dunha posibilidade “mixta” de que vaian agora estes 
temarios máis as ampliacións pero que eses temarios discutiríanse en xaneiro  

  ACORDASE  a Oferta de Emprego Público coas categorías actuais dos 8 temarios 
negociados que inclúan tódalas prazas vacantes no momento actual e aquelas que se 
podan producir e o compromiso de que a toma de posesión producirase logo do concurso de 
traslados previo.  

Federico sinala a necesidade de aclarar o acceso pola quenda de minusválidos. 

Segundo Zapiraín trataríase dun 7% por lei de Función Pública no computo da OPE. 
Polo tanto serían 4 prazas para minusválidos. 

Sendo as 12:00 abandona a reunión Mercedes Alonso delegando o voto en Marisa 
Magaz. 

ACORDASE para negociar as prazas  de minusvalías 1 para TETIC, 1 para TEB e 2 
para ATSX. 

Promoción interna xeral libre 

G.IV.... 24.........12 interna /12 libres e destas 2 para discapacitados. 

TEB......9........... 5 interna/ 4 libres e destas 1 para discapacitados 

TETIC...4..........2 interna/2 libres e destas 1 para discapacitados 
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Conserxe... ...........................2 interna 

T.M. Audiovisual................... 1 libre/1 interna 

T. Laboratorio Física............. .1 interna 

T. M.Actividades Culturais......1 interna 

Jose María Landin (CSIF) fai constar en acta que, segundo a súa opinión todas as prazas 
deben saír a promoción interna cumprindo co art. 15. 7 do Convenio Colectivo vixente. 

En canto á composición dos tribunais, Ángel Torreiro solicita que non haxa PDI nos 
tribunais. 

Federico e da opinión de que debe axeitarse a titulación requirida e o primeiro exame 
non pode ser o que faga a criba ou corte pois esta situación limita a lista de agarda. Marcos 
Estévez di que esta labor deben exercela os  “representantes” sociais nese tribunais. 

Aser Fernández lembra a cuestión da paridade dos tribunais. 

No relativo ás bases de convocatoria, a Vicexerenta quere establecer s estructuras 
de cada oposición. A este Comité parécelle ben, á espera da proposta xerencial. 

Primeiro sería o teórico tipo test. Segundo o práctico.Terceiro o común (excepto para interna 
segundo convenio) e finalmente a suma de méritos. 

 
5.         Rogos e Preguntas 

 
Federico  quere que a Xerencia sinale quen asume a responsabilidade xerencial en 
períodos inhábiles. Tamén sinala que xa pasaron 15 días do accidente do bus e non 
se cubriu a baixa. 

Solicita novamente o detalle das horas extra. Parece que dende Xerencia  lle indican 
que nun mesmo escrito se solicitan varias cousas e as veces non se responde ao escrito por 
esperar a contestación pertinente para todos os asuntos solicitados. Por este motivo solicita 
que o Comité faga escritos independentes. Seguidamente, insite no da RPT. 

Marcos informa da situación da praza de Bioloxía, ds horas extras, do tema de 
parque móbil 

Sendo as 12:50 remata a reunión. 
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Acordos:  

 

 

No punto 4 da orde do día: 

ACORDASE manter e nomear os representantes na Comisión de Temarios para esta 
nova Comisión. 

ACORDASE  a Oferta de Emprego Público coas categorías actuais dos 8 temarios 
negociados que inclúan tódalas prazas vacantes no momento actual e aquelas que se 
podan producir e o compromiso de que a toma de posesión producirase logo do concurso de 
traslados previo.Unha vez publicada 

ACORDASE para negociar as prazas de minusvalías 1 para TETIC, 1 para TEB e 2 
para ATSX. 

 

 

 
Asdo:             Asdo:  

(Secretario)      (Presidente)  
 


