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Reunidos no Edificio Fundición o día 26 de febreiro de 2010, 

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. Impugnacións das convocatorias do Pas Laboral 

5. Escritos do persoal: 

- Solicitude de plus de perigosidade de Montserrat 

Pestaña Nieto. 

6. Rogos e Preguntas. 

 

 

 

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

PENDENTE DE  APROBAR ACTA DE 22-01-2010 

 2. Informe do Presidente. 

 - Contratos. 
 - Tres resolucións  reitorais  pola que se conceden  reduccións da xornada de traballo. 
 - Dúas resolucións reitorais  autorizando a realización de traballos de categoría superior. 
 - Resolución  xerencial do 2 de Febreiro de 2010, póla que co gallo do Entroido se concede un 

día   non laborable ao PAS. 
- Tribunais probas acceso PAS Laboral oferta pública emprego 2009. 
- Reunión da Comisión de Acción Social o martes 2 de febreiro de 2010. Presentación do Plan 

Concilia. 

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

 
CC.OO 
Marcos Estévez Orge 
Aser Ángel Fernández Rey 
Marisa Magaz Ledo 
Mercedes Alonso  
 
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.  

José María Pérez Landín  
 
GIUV 

 
 

D E L E G A N  V O T O   

Carmen Serra en Manuel 
Marcos 
Manuel Marcos García en 
Marcos Estévez 
 
 

A U S E N T E S         
 

Antonio Manuel Rodríguez 
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- Resolución  reitoral do 11 de Febreiro de 2010 pola que se aproban as listas provisionais das 
solicitudes admitidas e excluídas da convocatoria correspondente ás axudas do fondo social 
2009. 

- Convocatoria dunha reunión o 23 de febreiro de 2010 entre Xerencia e os Comités de Empresa  
sobre: Días e horarios especiais de apertura das bibliotecas. 

- Información sobre previsións de xubilacións do PAS en 2010. 
- Información sobre roupa de traballo. 
- Sorteo da letra para  adxudicar o reparto de prazas do Intercambio Vacacional do PAS de 

Semana Santa. 
- Información sobre prevención de riscos laborais. 
- Trece recursos potestativos de reposición contra as bases da convocatoria para probas 

selectivas para a provisión de 28 prazas de Auxiliar Técnico de Servizos Xerais da Universidade 
de Vigo. 

- Petición de aclaración sobre OPE de Auxiliar Técnico de Servizos Xerais. 
- Información da Seccións de Retribucións e seguros sociais sobre táboas salariais do 2010. 
- Solicitude dun novo técnico de laboratorio especialista en electrónica feita polo  director do 

Departamento de Tecnoloxía Electrónica.  
- Solicitude dun Plus de perigosidade, toxicidade e penosidade feita por Montserrat Pestana Nieto, 

Técnico especialista de Bioloxía no departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal da facultade de 
Bioloxía. 

 3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Comisión de Formación. 

Aser Fernández informa da planificación e programación da formación de 2010 sinalando que en 
breve haberá outra reunión na que se tratarán algúns cursos /accións formativas de Biblioteca que 
quedaron pendentes de perfilar así como a información sobre estimacións orzamentarias do Plan. 
Comentase na Comisión a problemática sobre os cursos nos Servizos informáticos pois parece 
que poden darse problemas de axustes entre  profesorado / servizo. 

 Destacar neste plan unha intencionalidade de mellorar aspectos da conciliación familiar, de 
ampliación das expectativas de mobilidade de formación entre as universidades galegas e a 
contemplación da posibilidade de matricula gratuíta no Centro de Linguas en determinadas 
condicións. 

Comisión de Acción Social. 

Federico informa sobre a pretensión de expor o Plan Concilia nesta Comisión e como  finalmente 
Xerencia retirou o punto e non se presentou. Informa ademais de que agora nesta comisión están 
presentes cinco órganos (PDI F, PDI L.Ourense, PDI L.Pontevedra, PAS L. PAS F.. Nesta reunión 
non quedou claro quen forma parte da Comisión e convén clarificalo pois pódense dar problemas 
de quorum no futuro. 

 Falouse da mostraxe de 2008 e pediuse que se informara aos novos membros da Comisión. 
Destacar unicamente que houbo dúas persoas penalizadas e excluídas das seguintes 
convocatorias e respecto a 2009 falouse dos títulos propios e das novidades no acceso a listas e 
protección de datos . Federico aportou un documento sobre reserva de gasto e custo previsto no 
Intercambio de Vacacións, e Marcos Estévez fixo unha proposta en favor de aportar algunha 
cantidade económica do fondo para a catástrofe de Haití que foi desbotada o considerarse que 
non era axeitado facer algo de este tipo con fondos públicos. 
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Houbo ademais un debate sobre tratamentos de fertilidade no que se concluíu que non podía 
considerarse dentro dos apartados de saúde nin como extraordinarias. Ángel Torreiro di que o 
criterio de estar ou non contemplado dentro do sistema de saúde pública era o empregado ata 
agora e debe seguir sendo o criterio válido . Cree que non debe terse en conta pois as excepcións 
pódense converter en regra. 

José María Landín di que hai compañeiros excluídos das listas por non presentar papeis 
acreditativos que non se piden na convocatoria e que persoalmente xa enviou una queixa a 
Xerencia sobre esta exclusión. Ao respecto, os membros deste Comité nesta Comisión 
encargaranse de tratar e aclarar este  asunto das causas de exclusión.  

Intercambio de Vacacións.  

Foi un éxito.   

QUEDA PENDENTE MOLLINEDO DE ENVIAR A INFORMACIÓN A ESTA SECRETARÍA. 

Pódese ir a Semana Santa e logo preferencias de 2ª vacacións coa letra no medio 

 

Reunión coa Xerencia sobre Biblioteca Universitaria (23-02-2010). 

Ante a problemática suscitada nas aperturas nocturnas e de fin de semana, tal e como se tratou 
en reunión anteriores deste Comité, tivo lugar unha reunión dos Comités de Empresa de 
Pontevedra e Ourense coa Xerencia e a Dirección da Biblioteca Universitaria. Logo de informar a 
Xerencia das causas e datos que motivaron a modificación dos horarios xa establecidos neste tipo 
de aperturas, a parte social mostrou o seu grande malestar polo acontecido, pola falta de 
información e negociación cos órganos de representación e  a decepcionante actitude da 
Dirección da Biblioteca como responsable tecnócrata que asume decisións políticas contrarias ao 
propio servizo que dirixe pois polo que se nos dixo, foi a propia Dirección da Biblioteca quen 
suxeriu o recorte de horarios. Esperamos que Xerencia cumpra coa intención mostrada de volta 
ao horario das 3 da mañá. 

Federico sinala que os razoamentos presentados pola Dirección da Biblioteca foron incongruentes 
e Mollinedo di que a Dirección da Biblioteca manifestou que era a primeira vez que participaba da 
decisión política sorprendendo a afirmación de que por primeira vez lle permitiron “tomar parte” na 
decisión. Polo falado na reunión, a Dirección descoñece ao persoal do Servizo pondo pegas 
irreais a dar servizo completo de Biblioteca neses horarios, que manifestan o descoñecemento da 
Biblioteca pois segundo a Dirección os problemas de horarios, limpeza, informática, 
préstamo,etc... levarían a determinar o peche da biblioteca. 

Insistíase na necesidade dun análise real da situación e de non tomar decisións en función de 
estatísticas de usuarios, que non son totalmente obxectivas, e en que os Comités  debían estar  
en todo caso informados. Marcos Estevez di que a reunión deixou as claras a orixe política da 
decisión. Que os alumnos de Ourense que tanto fixeron e se queixaron agora recollen sinaturas 
para todo o contrario. Querían a Biblioteca aberta as 24 horas, non salas de estudio, coas que 
este Comité se mostrou taxativamente en contra. 
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Mollinedo sinala como o representante dos alumnos Iago Fariña ten presenza en tódolos órganos 
de goberno amosando en múltiples ocasións animadversión ao persoal de Bibliotecas. Esta 
situación  explica que asuntos como este cheguen a instancias do Consello Social ou se discuta si 
se abre ou se pecha tal ou cal centro. O Vicerreitor de Planificación José Cidrás chegou a dicir 
nalgunha ocasión que o persoal das aperturas nocturnas non estaba tan cualificado como o resto 
do persoal. 

Aser sinala que de toda a reunión o máis positivo foi que por primeira vez xuntáronse os órganos 
de representación laborais coa Xerencia e coa Dirección da Biblioteca e houbo ocasión de 
manifestar os distintos puntos de vista deixando patente o malestar dos traballadores pola 
actuación do Equipo de Goberno, Xerencia e a Dirección de Biblioteca. 

 

4. Impugnacións das convocatorias do Pas Laboral. 

Marcos Estévez sinala que polo que parece Xerencia ten respondido a todas as impugnacións 
que lle chegaron rexeitándoas e que os motivos das impugnacións son a variación da situación de  
dous temas nos temarios e a valoración de respostas. Este Comité non ten coñecemento do 
número total de impugnacións nestes intres e si poden chegar aínda máis. Aquelas que foron 
enviadas a este Comité serán respondidas.  

Marcos Estévez admite que poido darse unha confusión  ou erro de transmisión da información á 
Xerencia. Lembra que a Vicexerenta de Persoal falou con varios membros deste Comité, que 
negociaron os temarios para aclarar a confusión. Finalmente, a publicación na páxina web da 
Universidade diferiu do publicado no DOGA que a resultas é o que ten validez e non a publicación 
interna do Servizo de Persoal. 

Segundo Ángel Torreiro non se trataba de transmitir nada senón que tiñan que facer o acordado e 
o que fixo Xerencia foi acordar algo e logo publicar o que quixo. O erro foi a publicación no DOGA 
e na Universidade. As probas que enviaron a este Comité estaban ben segundo o acordado e 
logo foron modificadas sen que o Comité dixera nada polo que temos agora este gran conflicto de 
admitir o feito ou impugnar nos a convocatoria.  

Jose María Landin di que se non pasaron dous meses dende a publicación pódese facer un 
contencioso contra a Universidade. Nas actas reflíctese o acordado e non é o mesmo co 
publicado. Agora ben, si impugnamos a consecuencia pode ser un atraso na oposición que sexa 
máis prexudicial que beneficioso para os que se presentan. 

Marcos Estévez lembra que neste punto o Comité de Empresa de Ourense non se manifestou, así 
mesmo di que as 7 convocatorias anteriores son firmes, pois non foron impugnadas, e só se 
podería impugnar a de ATSX, no caso de que o Comité así o decida, Ademais di que  no tema da 
valoración de respostas coa posibilidade de desconto o propio convenio marca a vía a seguir. 

Federico insiste en que os traballadores quéixanse por sentirse prexudicados. 

Marcos Estévez lembra como o resto das convocatorias xa non podemos impugnalas pois pasou 
o prazo. En reunións  anteriores ningún membro deste Comité propuxo impugnación algunha polo 
que agora a única que se pode impugnar sería a de ATSX e de facelo deberíamos ter feito o 
mesmo co resto. 
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Ángel Torreiro solicita unha votación sobre este punto da orde do día baixo a seguinte pregunta: 

 “Vai o Comité de Empresa de Pontevedra impugnar ou non a convocatoria de Auxiliar 
Técnico de Servizos Xerais? 

 Resultado:  SI.....................1 voto. 

    Non .................4 votos. 

    Abstencións......7 votos. 

ACORDASE  non impugnar a convocatoria de Auxiliar Técnico de Servizos Xerais. 

ACORDASE trasladar a petición de aclaración sobre Word na OPE de Auxiliar Técnico de 
Servizos Xerais dun traballador a Xerencia. 

5. Escritos do persoal: 

Solicitude de plus de perigosidade de Montserrat Pestaña Nieto. 

Marcos Estevez di que a lei fala de previr os perigos polo que resulta contradictoria esa previsión 
coa petición do Plus. Ante esta solicitude pódese pedir ao Servizo de Prevención que elabore un 
estudo para ese posto e de non subsanarse que se valore. 

Federico manifesta que xa pediu á Xerencia no Comité de Prevención un listado dos compañeiros  
que están cobrando este plus e manifesta compartir o expresado por Marcos Estévez. 

Ángel Torreiro pide que ese estudo se estenda a todos os Técnicos de Laboratorio pois parece 
que xa están traballando no Servizo de Prevención nesta dirección e en caso de que xa o teñan 
feito deberíamos solicitar o informe.  

Sendo as 13:25 abandona a reunión Carlos Mollinedo. 

6. Rogos e Preguntas. 

Ángel Torreiro pregunta si se fixo a petición de reunión sobre a Adicional 9ª do convenio tal e 
como se acordou na reunión anterior deste Comité ao que o Presidente resposta que si se fixo a 
petición pero non hai contestación da Xerencia. Pregunta tamén si se mostrou á Xerencia o 
desacordo total deste Comité co xeito de facer as cousas e a falta de información e negociación 
con este órgano tal e como se acordou no punto 9 da reunión anterior  “Postos singularizados na 
RPT do Pas Laboral . RPT ”. O Presidente informa de que non está feito e pide desculpas 
manifestando que se fará coa maior celeridade posible. 

Finalmente Ángel Torreiro roga que  ante os problemas detectados coa roupa de traballo este 
Comité se poña en contacto cos responsables. 

Mercedes Alonso pregunta sobre a situación dos TEI de Ourense e Vigo que logo das 
negociacións do artigo 35 non saben a día de hoxe “que son” e tampouco cobran a suba do grupo 
III. Roga se solucione este asunto e se defina con urxencia, pois entramos en períodos electorais 
e explicarlle a situación ao novo equipa resultaría moi prexudicial para compañeiros. 



 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

Comité de Empresa de Pontevedra. Acta de 26-02-2010 6

Federico reitera a necesidade de solucionar o asunto da Roupa de traballo e pide que  lle diga á 
Xerencia que acelere o proceso pois vai con atraso. Respecto á reclamación de trienios, Federico 
quere facer saber a este Comité e aos traballadores-as que “os contratados teñen que solicitalo 
sempre pois non é automático”. Pide ao Comité que faga unha nota para revisión de trienios dos 
contratados. Pide tamén confirmación de si se pagan ou non con efecto retroactivo. 

Finalmente Federico pide se revise a situación dos vestiarios da Escola de Peritos.  

Aser Fernández pregunta unha vez máis si houbo contestación as consultas feitas sobre a renda 
de 2007 sendo informado de que de momento, seguimos sen ter contestación algunha. 

 

Sendo as 13:40 remata a reunión. 

 

Acordos:  

Asdo:             Asdo:  
(Secretario)      (Presidente)  


