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Reunidos no Edificio Fundición o día 31 de maio de 2010, 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. 

- Reclamación de David Díaz Vázquez sobre xestión das listas 
de contratación de Técnico de Informática. 

 
5. Rogos e Preguntas. 

 

 

 

 

 

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

Apróbase a acta de 13 de Abril de 2010. 

2. Informe do Presidente. 

      -  Lembranza para a compañeira Adelaida Casal Covelo falecida recentemente. 

- Contratos. 

- Convocatoria da Comisión de seguimento do Acordo de selección temporal acceso interno e 
adscrición   provisional do PAS. 
       * Acta da reunión Comité de seguimento do Acordo de selección temporal, acceso interno e 
adscrición provisional. 

        *Criterios de xestión das listas para selección temporal. 

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

 
CC.OO 
Marcos Estévez Orge 
Aser Ángel Fernández Rey 
Mercedes Alonso  
 
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 
Marisa Magaz Ledo en Mercedes 
Alonso 
Manuel Marcos García 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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- T.E.Electrónica. Aprobadas pola Comisión de Seguimento do Acordo de Selección Temporal as 
bases da convocatoria de lista de agarda Técnico Especialista en Electrónica (Tecnoloxía 
Electrónica) cómpre se designen por parte dos comités de empresa dous membros para o 
Tribunal. 

- Roupa de traballo. Reunión dunha Comisión formada pola Xerencia da Universidade de Vigo e 
representantes dos comités de empresa de PAS Laboral de Pontevedra e Ourense, co obxecto de 
informar das solicitudes de roupa de traballo. 

- Solicitude de adaptación ou cambio de posto de traballo  por razóns de protección de saúde e 
respostas da Xerencia.  

- Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo. 

- Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal de Pontevedra. 

- Resposta do Servizo de Prevención de Riscos Laborais á solicitude de información sobre a 
avaliación do posto de Técnico Especialista de Bioloxía. 

- Convocatoria de reunión da Comisión de Control do Plan de Pensións.  

- Procedemento de actuación fronte a conflictos interpersoais: mediadores. 

- Petición urxente de contratación dun TETIC para empezar o día 28 de Abril.  

- Plan de Prevención de Riscos Laborais. 

- Resolución xerencial de 6 de maio de 2010 pola que se dictan instruccións sobre o goce de 
vacacións e horario de verán do ano 2010 do PAS. 

- Aperturas especiais nocturnas e en fins de semana para os meses de maio, xuño e xullo de 2010 
en bibliotecas. Necesidades de contratación de persoal . 

- Reunión Extraordinaria Comité de Empresa de Pontevedra sobre apertura de expediente 
disciplinario a un PAS, claustral da Universidade de Vigo. 

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Ángel Torreiro informa do acontecido na Comisión de seguimento do Acordo de selección 
temporal, acceso interno e adscrición provisional do persoal de administración e servizos. Tratáronse 
os seguintes temas: 

1. Aprobación da acta de 22 de decembro de 2009. 
2. Criterios de aplicación do artigo 5.2d) do Acordo sobre selección temporal, acceso interno e 

adscrición provisional. 
3. Convocatoria específica para lista de agarda da categoría  Técnico Especialista en Tecnoloxía 

Electrónica. 
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Seguidamente, o propio Ángel Torreiro da conta  do acontecido na Comisión de Política de 
Emprego. Tratáronse os seguintes temas: 

1. Aprobación de acta pendente de 4 de decembro de 2009. 
2. Solicitudes de contratación . Entre outras, a dun Auxiliar Técnico Instalacións Deportivas 

Campus de Ourense 
3. Información sobre contratacións e vinculacións temporais realizadas. 

Federico Fernández informa sobre o acontecido nunha Comisión para tratar o tema da Roupa de 
traballo. Baseándose nas convocatorias anteriores, fixéronse algunhas modificacións entre as que 
destaca a consideración do calzado como EPI e a súa xestión por parte do Servizo de Prevención. 
Manifestouse o malestar e a queixa deste Comité pola falla de control nas prendas, no seu uso, 
reparto, etc... Ao respecto, Mollinedo sinala que a roupa deste ano e de peor calidade e poderíase 
mellorar si se dise o control que se solicita. 

Así mesmo, informase da opción dunha reserva de existencias que se pode empregar ao longo do ano 
para cubrir as necesidades das incorporacións, ou situacións especiais.  

Marcos Estévez quere que conste en acta como a Xerencia manifestou que calquera incidencia que se 
observara na roupa podía ser comunicada para a mellora de xestión. 

Marcos Estévez informa da convocatoria da Comisión do Plan de Pensións. Dado que por motivos 
persoais non puido asistir Queda pendente o informe  que se solicitará a D. Cándido Pérez Betanzos, 
membro da citada comisión. 

Lémbrase aos presentes  como nestas datas estanse a producir as probas de selección da OPE do 
PAS Laboral. 

Carlos Mollinedo informa sobre o Intercambio de vacacións do PAS. Sinala como  Este ano tivemos un 
intercambio por primeira vez moi especial, onde engadimos  unha oferta moi variada con novos 
períodos e  novos destinos,  e unha oferta que persoalmente dubida que volvamos a poder igualar 
polas novas circunstancias que están a transcorrer no territorio do estado, pero non por iso 
deixarémolo de intentar; os datos a ter en conta sabendo que o intercambio non remata ata que veñan 
devolta os da  ultima quenda son : 

Intercambio de Nadal  4  

Intercambio de semana santa   30 

Intercambio de verán 125 

Facendo un total de 420 prazas que son as mesmas que ofrece a nosa Universidade. 

60 prazas en Panxón en quenda de Semana Santa 

360 prazas no colexio Maior  San José. 

Sabendo que a media de intercambio de vacacións nos últimos anos esta entorno as 300 prazas un 
dos traballos pendentes e conseguir a información publicitaria dos lugares que poden visitar o persoal 
que visitara a residencia  San José. 
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4. Escritos do persoal. 

- Reclamación de David Díaz Vázquez sobre o xeito de xestión das listas de 
contratación de Técnico de Informática. 

ACÓRDASE enviar un escrito a Vicexerenta de Novas Tecnoloxías lembrándolle que hai 
un sistema de listas de agarda baixo un acordo de contratación que debe de seguir omitindo na 
contratación calquera  outra actuación que non se contemple en dito acordo. 

5. Rogos e Preguntas. 

Marcos Estévez di que CCOO elaborou  un documento sobre a reducción salarial dos 
empregados públicos do Real Decreto-ley 8/2010, e considera urxente solicitar unha reunión coa 
Xerencia, e o servizo de nóminas para que se nos informe sobre cómo ten pensado aplicar a 
lexislación. Carlos Mollinedo sinala que segundo o convenio vixente debemos solicitar que se aplique o 
mesmo tratamento a funcionarios que a laborais. 

Carlos Mollinedo  pide se faga un estudo de presencia, ausencia e delegación de votos neste 
Comité de Empresa. 

Aser Fernández solicita se de maior publicidade á mobilidade do PAS  vía formación Erasmus-
STT da que xa se ten falado en comités anteriores pero que sigue sendo descoñecida polos 
compañeiros-as. 

 

Sendo as 12:20 horas finaliza a reunión. 

 

 

Acordos:  

ACÓRDASE enviar un escrito a Vicexerenta de Novas Tecnoloxías lembrándolle que hai 
un sistema de listas de agarda baixo un acordo de contratación que debe de seguir omitindo na 
contratación calquera  outra actuación que non se contemple en dito acordo. 

 

Asdo:             Asdo:  
(Secretario)      (Presidente)  


