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Reunidos no Edificio Fundición o día 26  de Outubro   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. Proposta sobre nomeamento de PAS Laboral como directores de 

área. 

5. Rogos e Preguntas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Apróbase a acta de 16-09-2010. 

2. Informe do Presidente. 

 O presidente da conta dos seguintes asuntos: 
 
- Contratos. 
 
- Resolucións reitorais  de autorización ou cese de cambio de quenda. 
 
- Resolucións reitorais  de autorización ou cese de traballos de categoría superior. 
 
- Adaptación de posto de traballo. 
 

A S I S T E N T E S   
 

 
CC.OO 
Marcos Estévez Orge 
Aser Ángel Fernández Rey 
Mercedes Alonso Alonso 
 
C.I.G. 

Federico Fernández Fernández 
Carlos Mollinedo Lois 
Luciano Otero Caminha 
 
U.G.T. 

Ángel Torreiro Varela 
 
C.S.I.F.  

 
 
GIUV 

 
 

D E L E G A N  V O T O   

Manuel Marcos  en Marcos 
Estévez 
Marisa Magaz Ledo en Marcos 
Estévez 
Carmen Serra en Marcos Estévez 
Cristina Vila Pumares en Ángel 
Torreiro 
 

A U S E N T E S         
 

José María Pérez Landín  
Antonio Manuel Rodríguez 
 
 
 
*DS- Delegado Sindical 
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- Convocatoria da Comisión de Política de Emprego. 
- Convocatoria da Comisión de seguimento do Acordo de selección temporal, acceso 
interno e adscrición provisional do persoal de administración e servizos da Universidade 
de Vigo. 
 
- Convocatoria de reunión da Comisión de Acción Social o 22 de setembro de 2010. 
 
- Resolución reitoral autorizando a convocatoria de axudas do Fondo Social 2010. 
 
- Publicación Actas Comisión Paritaria II Convenio Colectivo. Acta reunión extraordinaria 
da Comisión Paritaria II Convenio Colectivo celebrada o 6 de outubro de 2010. 
 
- Información sobre absentismos e horas extraordinarias abonadas no 3º trimestre do ano 
2010, correspondentes ao persoal laboral de administración e servizos. 
 
- Proposta de acordo sobre nomeamento de PAS Laboral como directores de área. 
 
- Proposta acordo sobre xornada irregular para os conductores ao servizo do reitor.  
 
- Programa de cursos de formación en língua galega organizados póla Área de 
Normalización Lingüística da Universidade de Vigo. 
 
- Informe sobre Reunión do persoal dos servizos informáticos. 
 
- Designación de representantes sindicais no Consello de Goberno. 
 
- Informe favorable da representación sindical para plans unitários promovidos por unha 
administración pública. 
 

3.   Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Comisión Paritaria. 

Marcos Estévez  informa do pedimento de publicidade as actas, e que no transcurso de 
estes días por fin se fixeron públicas todas as actas da Comisión paritaria dende 2007, 
que xa están a disposición na web do Comité de empresa, informa que o sindicato UGT 
interpuxo ante o Consello Galego de Relacións Laborais unha petición de acto de 
mediación como paso previo a unha demanda por conflicto colectivo sobre a aplicación do 
Real Decreto 8/2010. O Xerente lembrou que en caso de ir adiante a demanda a 
Universidade aplicará o Real Decreto coa redución para todo o PAS laboral coa redución 
do 5% do salario, e non a redución progresiva que fixo no seu momento. 

Comisión de Acción Social. 

Federico Fernández expón que se fixeron dúas reunións os días 22 e 27 de Setembro 
onde se falou das incidencias detectadas e aclaracións feitas sobre a documentación 
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presentada. Das corenta e sete solicitudes de axudas de minusvalías foron denegadas 
once por grandes irregularidades. Nas axudas do punto nº 4 relativa a saúde, detectouse 
a presentación de  fotocopias sen compulsa, documentos sen IVA, autocompulsas e 
outras irregularidades que foi preciso clarexar. Finalmente, aceptáronse as facturas ben 
compulsadas e os orixinais e decidiuse que o libro de familia será o documento que 
marque a unidade familiar.  

Sobre o xeito correcto de reflectir a dependencia dun familiar na solicitude de axuda 
Federico sinala que ten que haber una xustificación de convivencia e en relación coa 
documentación da renda informase de que non se deben usar os borradores senón 
unicamente é aceptable   a certificación.  

Logo do debate xurdido Ángel Torreiro fai constar en acta  unha proposta de reparto lineal 
de estas axudas, si se mantén este modelo de acción social coa reserva dalgunha 
cantidade para cousas especiais e non está de acordo con que con esta convocatoria, 
compañeiros que contribúen ó fondo non poden participar e Carlos Mollinedo manifesta 
non estar de acordo con esta proposta pois precisamente se trata dunha axuda de acción 
social. 

Mercedes Alonso suxire que a proporcionalidade debe darse entre todas as axudas e 
lembra como fai anos en Acción Social unha mesma persoa non podía presentar varias 
peticións ou facturas de distintos conceptos. Aquela situación corrixiuse finalmente e 
agora atopámonos novamente con problemas que tal vez precisen de novas visións e 
revisións. Segundo o seu parecer o reparto debería ser baixo a mesma porcentaxe. 

Luciano Otero  é da idea de que non ten sentido o reparto entre partidas pois na acción 
social empréganse uns criterios que en ocasións benefician a uns e a outros non. En todo 
caso será a Comisión a que axuste os criterios e cando sobren cartos nun concepto 
aplicaranse a outro apartado. 

Segundo Federico Fernández as preguntas que se fixeron na Comisión foron as 
seguintes: 

- ¿Qué se vai facer coas persoas que non cumpran? 

- ¿Qué se fai cos cartos que teñen que devolver? 

-¿ Aplícase o 1,5 % da masa salarial ? e ¿Canto supón esa cantidade? 

- ¿ Cal e o custo das prexubilacións do PDI? 

- ¿Qué partidas son ou se aplican en acción social? 

Comisión de Política de Emprego. 
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Aprobadas as actas, informouse  das contratacións efectuadas dende o ano 2007 e 
lembrouse a petición feita polo Comité de Empresa de Pontevedra para a realización 
dunha reunión conxunta sobre a xestión e publicidade das lista de agarda.  

ACORDASE solicitar que se refaga o documento ou listado de contratacións para que, 
polo menos, apareza o ano 2010 actualizado. 

Comisión de Formación. 

Os representantes do Comité teñen solicitada a convocatoria de reunión co gallo da 
avaliación do plan de formación de 2010 e a planificación do ano 2011. Neste senso, 
solicitaranse aportacións e suxestións a os compañeiros-as. 

Comisión de Seguridade e Saúde Laboral. 

Federico Fernández informa de que non houbo reunión pero que Xerencia enviou un 
correo electrónico lembrando os prazos para facer posibles achegas para a modificación 
do Regulamento. 

Intercambio de Vacacións. 

Carlos Mollinedo expón que a Universidade de Vigo quedou moi ben valorada na reunión 
do Intercambio (CIUPAS) nas enquisas. León e Zaragoza ofertan intercambio para Nadal 
e a oferta comunicarase por correo electrónico. 

4. Proposta sobre nomeamento de PAS Laboral como directores de área. 

Logo de consensuarse o documento, a proposta foi aprobada por unanimidade.  

 
5. Rogos e preguntas. 
-  Aser Fernández pide que con tempo suficiente se lle lembre a Xerencia a necesidade  

de planificación de calendario de aperturas nocturnas e de fins de semana así como 
que as instalacións deben abrirse con persoal laboral da área de Conserxerías e  
Bibliotecas  e non con gardas de seguridade.  

 
- Carlos Mollinedo solicita que o Comité verifique oficialmente a relación contractual dun 

traballador de mantemento informático no Campus de Pontevedra pois no caso de 
existir a necesidade  deste contrato a cobertura debe darse por vía ordinaria.  

 
- Marcos Estévez solicita que o Comité consiga os diferentes documentos explicativos 

utilizados nas probas selectivas para que se fagan públicos e se poidan utilizar como 
instrucións de exames. 

 
- Ángel Torreiro quere que se pregunte á Xerencia pola contratación das persoas que 

aprobaron os procesos de calidade e as da OMA, e se lle lembre a convocatoria da 
praza de T. E. Análise Instrumental por acceso libre. 



 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

Comité de Empresa de Pontevedra. Acta de 22-05-2009 5

 
- Finalmente, Aser Fernández interésase pola situación dos vestiarios para os técnicos 

de laboratorio da EUETI de Torrecedeira. E lembra a necesidade de insistir nesta 
necesidade perante a Xerencia e a Unidade Técnica. 

 
Sendo as 12:40 horas remata a reunión. 
 
 
Acordos:  
 
 

ACORDASE solicitar que se refaga o documento ou listado de contratacións para que, 
polo menos, apareza o ano 2010 actualizado 
 
 
 
Asdo:             Asdo:  
(Secretario)      (Presidente)  
 
 
 

 


