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Reunidos no Edificio Fundición o día 29 de xuño 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. Aplicacion do RDL 8/2010 

5. Escritos do persoal. 

- David Díaz. Referido ao proceso selectivo de ATSX. 

6. Rogos e Preguntas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Apróbase a acta anterior. 

2. Informe do Presidente. 

  Como se acordou na reunión anterior foi enviado previamente o informe do Presidente a os 
membros deste Comité. Dáse conta dos seguintes asuntos: 

- Contratos. 
 
- Resolución reitoral autorizando o reingreso ao servizo activo de Pablo Fernández Baladrón. 
 
- Dúas resolucións reitorais  cesando autorización de cambio provisional de categoría. 
 
- Resolución reitoral autorizando traballos de distinta categoría. 

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 
 
U.G.T. 

Ángel Torreiro Varela 
Cristina Vila Pumares 
 
CSIF  
GIUV 

 
 

D E L E G A N  V O T O   

Carmen Serra en Marcos 
Estévez 
Carlos Mollinedo Lois en 
Federico Fernández 
 

A U S E N T E S         
 

Antonio Manuel  Rodríguez 
Luciano Otero Caminha 
Manuel Marcos  
José María Pérez Landín 
 
 
*DS- Delegado Sindical 
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- Resolución reitoral de cambio de quenda. 
- Resolución reitoral autorizando redución horaria 
 
- Escrito relativo á distribución do crédito horario dos representantes nos diferentes órganos de 
representación e dos Delegados Sindicais. 
 
- Invitación ao Presidente do Comité de Empresa de Pontevedra ao acto de toma de posesión  do Prof. Dr. 
D. Salustiano Mato de la Iglesia, como reitor Magnífico da Universidade de Vigo. 
 
- Comunicación da Vicexerencia de Persoal aos presidentes dos órganos de  representación do persoal 
sobre disposicións legais en materia de folga na xornada prevista para o día 8 de xuño. 
 
- Convocatoria Acción Social.  Informe 2008-2009. 
 
- Aplicación del R.D. Ley 8/2010 de redución. 
 
- Orde do 24 de xuño de 2010 pola que se dictan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao 
servizo da Administración autonómica para o ano 2010, e se actualizan con efectos 1 de xuño as contías 
das súas retribucións. DOGA nº 120. Venres 25 de xuño de 2010. 
 
- Solicitude de convocatoria de concurso de traslados previo á execución da OPE e aplicación dos acordos 
sobre criterios de incorporación e cesamento do PAS desta Universidade derivados dos procesos de 
provisión e selección. 
 
- Convocatoria da Comisión Paritaria para o venres 2 de xullo de 2010. 
 
- Petición de reunión co  novo equipo xerencial. Incorporación como Vicexerente de Persoal de Emilio 
Martínez Rivas. 
 
- Petición de reunión formal co sr. Reitor sobre  expediente disciplinario. 
 

3.   Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

 Marcos Estévez informa da reunión e do primeiro exame para a selección  dun T. Sup. de 
Servizos Xerais Investigación. 

 Federíco Fernández informa do acontecido na Comisión de Acción Social onde se aprobou a 
acta anterior cunha variante de rectificación do voto emitido, respecto de unha axuda 
extraordinaria. A Xerencia ofreceu un cadro resumo da convocatoria de acción social. Nesta 
reunión acordáronse algunhas modificacións no sistema de control para aqueles que pediron 
axuda de tratamento de saúde e acordouse que revisaranse todas as solicitudes do tipo 4 e non 
só 15 persoas ao chou ou por letra. Na vindeira convocatoria ,probablemente, volverá a solicitarse 
a presentación da documentación xustificativa que se precise. Por outra banda, revisouse o 
apartado de Dependencia Económica. Aos menores de 16 anos non se lle pedirá xustificante de 
dita dependencia. 

 Posiblemente antes do 31 de setembro haberá unha nova convocatoria onde se terán que 
revisar de novo algúns criterios de acción social. No caso de que se produza algunha devolución a 
propia Comisión terá que valorar novamente polo que este comité deberá traballar para que non 
se produza unha solución unilateral da problemática que xurda. 

 Informáronse os anticipos. 
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 Unha persoa de Baixa por maternidade que paga o INSS e non acada o seu salario posto 
que está por enriba da contía máxima solicita  a diferencia salarial vía Acción Social, acéptase 
deste xeito non se penaliza a maternidade. 

 Insistiuse na necesidade de reorganizar o número de membros que compoñen esta 
comisión. 

 Marcos Estévez  informa do envío de Cándido Pérez Betanzos dun resumo do Plan de Pensións. 

 O día 4 de xuño tivo lugar unha reunión coa Xerencia sobre a Folga e os Servizos Mínimos. 
Asistiron a ela Marcos Estévez e Ángel Torreiro quen insisitiu en que non consideraba servizo 
mínimo o das bibliotecas  interpretando pois a decisión da Xunta de Galicia, como uns servizos 
mínimos abusivos. 

ACORDAMOS facer público parte do cadro resumo da convocatoria de acción social respectando 
a protección de datos esixida por lei. 

ACORDAMOS preparar un escrito  cara a posibilidade de folga do día 29 de septembre onde 
entre outros asuntos se indique a non consideración de servizos mínímos nas bibliotecas e a 
petición expresa de que se sinale como se fará o seguemento da mesma e quen deberá facelo, 
ben sexan os administradores-as de centros ou os decanos pero non as conserxerías. 

4. Aplicacion do RDL 8/2010. 

Marcos Estevez fai unha exposición previa sobre a aplicación do RDL 8/2010: 

O día 4 de Xuño reunión (UGT; CIG; CCOO) coa xerencia sobre a folga  do 8J, onde nos informan 
sobre a aplicación del RDL, e que o recorte será progresivo, en aplicación da mediación sobre a 
homologación retributiva do art.35, nesta mesma reunión indicamos; todos, que os sindicatos non 
negociariamos ningunha baixada salarial. 

O día 9 de Xuño tivemos unha reunión co Servizo de nóminas e a Xerencia, se nos da unha 
primeira e provisional táboa salarial, ó Presidente do Comité de Empresa de Ourense e ó 
Presidente do Comité de Empresa de Pontevedra, (que foi fotocopiada, repartida e estudiada  ós 
outros sindicatos con presenza nos locais sindicais) onde se recolle a aplicación do recorte de 
forma progresiva. Nos informan así mesmo que la UDC, baixará o 5% de forma lineal y que la 
USC, lo fará de forma progresiva en virtude dun acordo parecido ó noso. Todo esto á espera da 
orde de confección de nóminas. 

O día 18 de Xuño se nos entrega la táboa definiva de aplicación do RDL. 

O día 21 de Xuño, saíu publicado un "Comité Informa", ante as preguntas e dúbidas dos 
compañeiros sobre o montante da baixada. 

Así mesmo, Marcos Estévez quere lembrar que no ánimo de todos estaba a aplicación progresiva 
do RDL que os representantes dos traballadores anunciamos que non podiamos negociar 
baixadas retributivas. A Universidade valéndose dun subterfuxio, aplica la reducción de forma 
progresiva, dado que si nos chama a negociar e non hai acordo, como é previsible a baixada sería 
do 5% lineal para todos, e que segundo expresaron nin CIG, ni UGT, ni CCOO, se opoñen á 
aplicación progresiva da baixada. 
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 Federico Fernández entende que o Presidente do Comité precipitouse na emisión do 
“Comité Informa”  relativo a aplicacion do Real Decreto tal e como se fixo pois os compañeiros-as 
poden entender que houbo negociacións sobre o asunto e non houbo tal cousa. Debería ter falado 
co Comité antes de enviálo ao correo da universidade. 

  Aser Fernández  manifesta que o Comité Informa e un canle de comunicacion establecido fai 
xa tempo entre este Comité e os seus representados. Responde á necesidade de informar aos 
compañeiros-as e neste caso o asunto era e sigue sendo de moito interese para todos-as. 
Manifesta non estár de acordo coa actuación de Carlos Mollinedo neste asunto pois como 
membro do Comité sabía perfectamente o tratado na reunión anterior. Loxicamente  ten todo o 
dereito a expresar a súa opinión sobre o que considere pero antes de emitir valoracións que 
menoscaben as actuacions deste órgano debería ter falado cos compañeiros. Repito, que no 
Comité anterior falouse deste asunto e o propio Carlos Mollinedo deixou constancia que que o 
tratamento, en caso de producirse, debería ser  segundo o Convenio vixente o mesmo que  a 
Universidade lle dira aos  funcionarios. 

 Marcos Estévez quere que conste en acta que non houbo negociación algunha sobre este 
punto coa Xerencia. No correo do Comité Informa non se falaba, en ningún caso, de negociar 
nada. Falouse, no caso de facerse, dunha posible aplicación progresiva. Os sindicatos non van a 
negociar baixadas retributivas, nin progresivas nin do 5%. Cousa distinta é aplicación unilateral 
por parte da xerencia. Lembra ademáis que os sindicatos CCOO, UGT, e CSIF teñen interposto 
recurso. 

 Ángel Torreiro queixase de que as convocatorias de xerencia son aos Presidentes e non aos 
Comités. Solicita pois que na próxima reunión coa nova xerencia se lle informe do Regulamento 
deste Comité para que o teña presente. 

 En relación co cadro de nominas di Ángel Torreiro que aparece de novo o tema da 
homologación polo que este Comité debe pedir explicacións deste cadro. Os datos non casan e o 
mediador Casas de Ron quedou pendente de aclarar este asunto e seguímos a espera de que o 
faga. 

 Marcos Estévez di respecto da Orde de confección de nóminas que chegou  o día 25 o que 
obrigou a anómala situación de ter que cobrar a extra primeiro e a nómina un día despois. 

 Ángel Torreiro supón que a aplicación feita polo servizo de nóminas terá que ser 
supervisado nalgún intre pola propia Xunta e Mariza Magaz exprésase no mesmo sentido 
supoñendo que a Xunta emitirá informes nalgún intre. Sería pois convinte preguntar no servizo 
sobre estas dúbidas.  

Ángel Torreiro di que na convocatoria da Comisión Paritaria, o decreto fala de imputación de masa 
salarial, incluindo acción social, e todos os conceptos retributivos... cando nos convoquen débese 
solicitar esa información á C.Paritaria. Hai que pedir informe da masa salarial. Logo, sí se pode 
facer unha asemblea informativa e en todo caso non cabe negociación, non ten o noso visto e 
prace. Podemos negarnos a aceptar eso e meternos nun conflicto colectivo. Na asemblea pódese 
valorar a situación e tamén a posibilidde de coñecer a opinión do Comité de Ourense sobre o 
tema. 

5. Escritos do persoal.  
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- David Díaz. Referido ao proceso selectivo de ATSX. 

Este Comité mantense a espectativa da chegada e recepción do escrito presentado por rexistro 
segundo manifesta o propio interesado.   

6. Rogos e preguntas 

Marcos Estévez sinala que en Rogos e preguntas da reunión anterior solicitouse un informe sobre 
presencias e ausencias neste Comité e que o fará en setembro. 

Aser fernández pide se faga un novo informe dos temas pendentes  para lembrarlle a Xerencia as 
prioridades deste Comité, en especial todo o concerninte ao sinalado polo II Convenio Colectivo. 

Federico Fernández sinala que non se sabe nada de cómo vai o reparto de EPIs e que na Orde 
de vacacións de verán e autorización de peche de centros non hai nada relativo a horas de peche 
cando hai exámes. Pide que se fale coa Xerencia para saber como se vai a facer e/ou compensar  
e si se vai a enviar algún escrito aos administradores de centro sobre esto ou non. 

Revisado a cadro de vacacións dos membros deste Comité posiblemente a próxima reunión terá 
lugar o 12 de xullo. 

Finaliza a reunión sendo as 12:00 horas. 

 

ACORDOS: 

Punto 3. 

 ACORDAMOS facer público parte do cadro resumo da convocatoria de acción social 
respectando a protección de datos esixida por lei. 

 ACORDAMOS preparar un escrito  cara a posibilidade de folga do día 29 de septembre onde 
entre outros asuntos se indique a consideración de servizos mínímos, lembrando a sentenza que 
ó respecto de este asunto temos na Universidade, e que non se apliquen nas bibliotecas e a 
petición expresa de que se sinale como se fará o seguemento da mesma e quen deberá facelo, 
ben sexan os administradores-as de centros ou os decanos pero non as conserxerías. 

 

 
 
 
 

 
Asdo:             Asdo:  

(Secretario)      (Presidente)  
 


