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Reunidos no Edificio Fundición o día 13 de abril 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. Rogos e Preguntas. 

 

 

 

 

 

 

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

Apróbanse as actas de 22 de Xaneiro e  26 de Febreiro de 2010. 

2. Informe do Presidente. 

- Contratos. 

- Resolucións reitorais polas que se conceden, reducción de xornada de traballo, cambios de 
categoría e quenda. 

- Instrucción xerencial relativa ao horario e días de vacacións de Semana Santa. 

- Instrucción xerencial para a autorización de peche de centros na Semana Santa. 

- Resolución xerencial pola que se establece o prazo de solicitude da roupa de traballo. 

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  
Manuel Marcos García 
 
C.I.G. 
Federico Fernández Fernández 
Carlos Mollinedo Lois 
 
U.G.T. 

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

 
 
GIUV 

 
 

D E L E G A N  V O T O   

Carmen Serra en Marcos 
Estévez 
 

A U S E N T E S         
 

Antonio Manuel Rodríguez 
José María Pérez Landín  
Luciano Otero Caminha 
 
 
*DS- Delegado Sindical 
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-Escrito e cartel da Área de Normalización Lingüística, pola que se convocan os premios de   
traducción, relato curto e poesía. 

- Escrito de varios traballadores nos que solicitan a abstención de Rodrigo Alberte Pívida no 
tribunal da oposición de ATSX. 

- Convocatoria da Xuntanza da Comisión de Acción Social, e escrito posterior da Xefa do 
Negociado de Nóminas relativo a un acordo da citada comisión. 

- Escrito enviado por varios traballadores da Universidade solicitando unha reunión co Comité de 
Empresa de Pontevedra. 

- Escrito enviado por Mª José Martínez Martín, solicitando un acordo do Comité de Pontevedra, 
relativo aos erros nas copias dos contratos. 

- Informe trimestral de horas e abstencións. 

- Publicación das datas de exámes de ATSX e de Xestor de Actividades Culturais. 

 

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Comisión de Acción Social. 

Informa Marcos Estévez sobre a reunión mantida o 12 de marzo. Nela aprobouse a acta anterior, 
resolvéronse e interpretaron dúbidas xurdidas da convocatoria e as reclamacións presentadas 
sobre as listas provisionais. Xerencia pedía una aprobación por unanimidade sobre unha das 
reclamacións presentadas pero inicialmente non se produciu tal pois o procedemento resultaba 
inhabitual e para tomar unha  decisión considerouse que a  información debía darse antes da 
reunión da Comisión. Finalmente aprobouse. 

Houbo queixas e pedíronse explicacións pola actuación do Servizo de Retribucións que solicitou 
documentación aos traballadores e excluíu a algúns deles fora do estipulado na propia 
convocatoria. Acordouse que todos os traballadores-as que pidan por minusvalía se lle pedirá a 
xustificación nesta convocatoria. 

Para o fondo social de 2010 houbo dúas suxestións feitas polo Servizo de Nóminas que serán 
valoradas nas seguintes reunións : 

-  que as peticións veñan con toda a documentación 

- que para acreditación da renda os solicitantes autorizarán á Universidade para que 
poda consultar os datos en Facenda. 

Pasouse logo a informar do orzamento da partida de acción social. 

Había 332.000 euros 

50.000 euros Seguro de Vida 
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40.000 euros Intercambio 

9.000 euros Campus Camp 

2.800 euros pago a viuva. 

50.000 euros Pago de matrículas Santiago. Gastos totais en Vigo.....247.000 euros. Comentase 
que este ano non aparecerá como retribucións en especie  pero si o fará o ano que ven. 

Quedan 179.000 euros para acción social. 

Dada a nova porcentaxe de representación nesta Comisión, pediuse que o Comité de Empresa de 
Ourense tamén tivera presencia nela. O tema do quorum segue pendente de clarexar. 

Comisión de Formación. 

Adiantouse xa o plan de Formación de 2010 sen estar aprobado formalmente e sen fixar e 
acordar algúns datos concretos da programación. Por outra banda, os representantes nesta 
comisión xa manifestaron en múltiples ocasións a prioridade e urxencia da realización dos cursos 
para A.T.S.Xerais que tal e como se plasmou nas actas deben de impartirse antes das probas da 
oposición. 

Reunión solicitada o 2 de marzo cos compañeiros contratados. 

Houbo un positivo intercambio de pareceres e explicacións sobre a problemática xurdida. 

Ángel Torreiro informa de que sairán en breve as prazas de ampliación de  listas de agarda de 
TETICs e de que hoxe mesmo terá lugar una reunión para Técnico Superior OMA. 

 

4. Rogos e Preguntas. 

Sendo as 11:15 horas finaliza a reunión. 

 

 

Acordos:  

Asdo:             Asdo:  
(Secretario)      (Presidente)  


