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Reunidos no Edificio Fundición o día  01  de Marzo  de 2011,  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.       Reunión de negociación da disposición adicional 9ª. 

5.       Convocatorias baseadas no capítulo 6 dos orzamentos. 

6.       Asignación das prazas de TEB´s despois da Oposición. 

7.       Escritos do persoal. 

- Solicitude de  M. Asunción Rivas Seijas sobre o proceso de selección para a 

contratación temporal de tres Técnicos/as Superiores de I+D. 

- Solicitude de Yolanda Morala Benavides sobre temario das probas selectivas 

de Auxiliares Técnicos de Servizos Xerais. 

- Solicitude de Esther Pérez Rodriguez sobre as vacacións despois do período 

de Incapacidade Temporal 

- Solicitude de Piedade Suarez Rosende sobre a equiparación do plus de 

responsabilidade de Xardinería co de Responsable do Parque móvil. 

8.    Concurso de traslados de TETIC e ATSX.  

 9.  Rogos e preguntas. 

 

 

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

Aprobase a acta anterior. 

2. Informe do Presidente. 

- Contratos. 
- Resolucións reitorais  de autorización ou cese de cambio de quenda. 

A S I S T E N T E S  .  
 

CC.OO 
Marcos Estévez Orge 
Aser Ángel Fernández Rey 
Manuel Marcos García 
Marisa Magaz Ledo 
Ignacio Nogueira Alonso 
 
C.I.G. 

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

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

Asunción Marzán González* 
 
GIUV 

 
 

D E L E G A N  V O T O   

Mercedes Alonso Alonso en 
Marcos Estévez 
Antonio Manuel Rodríguez en 
Federico Fernández 
 

A U S E N T E S         
 

 
 
 
 
*DS- Delegado Sindical 
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- Resolucións reitorais  de autorización ou cese de traballos de categoría superior. 
- Solicitude de día de Entroido 
-Solicitude da Dirección do Departamento de tecnoloxía electrónica de renovación dun 
contrato temporal de T.E. de electrónica. 
- Solicitude de distribución e difusión do programa dos cursos de formación en lingua 
galega organizada pola Area de Normalización lingüística. 
- Mobilidade co programa Erasmus 
- Intercambio de Vacacións do PAS 
-Modificacións de condicións do acordo coa empresa ADESLAS. Trátase da 
actualización de tarifas. 
-Publicación dos listados de ATSX e TEBS, despois dos procesos selectivos. 

- Resolución da UVIGO que pon fin ao proceso de selección para ampliar alista de 
agarda de T.S: de análise Instrumental. 

- Resolución sobre disposición de dous días máis de asuntos propios pola coincidencia 
dos días 24 e 31 de decembro en sábado. Decídese que de chegar o momento, logo de 
estar pendentes da oferta da Xerencia, se solicite a posible unión as vacacións de 
Nadal. 
- Incidencias nas lista de agarda. Ante a diversa casuística, este Comité debe coñecer si 
unha vez sancionado-a alguén dita sanción decae ou non co remate do contrato. 
- Na nómina de xaneiro cobramos uns euros menos ligados ao complemento de 
homologación. Para calquera cuestión sobre este asunto hai que falar co Servizo de 
Nóminas. 

3.        Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Na Comisión de Formación estamos pendentes da súa convocatoria para contratar ou non a 
formación on-line de Training Channel, a empresa que nos oferta cursos de formación con 
unhas boas condicións para o persoal. Parece oportuno darlle o visto e prace a esta opción 
de formación aínda que debese obter máis información sobre validación de cursos, control, 
titulación, moderación da oferta, etc... 

No Intercambio de vacacións logo de facerse o sorteo as letra para Semana Santa será a 
letra  A,  e para verán, será a letra R, por primeira vez se inclúe a opción de Roma 

4.       Reunión de negociación da disposición adicional 9ª. 

Marcos Estévez sinala que a composición de partida desta mesa negociadora, tal e como 
quedaramos coa Xerencia a compoñían 7 persoas e  respondía á mesma establecida para a 
negociación dos temarios, da valoración de postos, da mediación co AGA, etc. pero este 
acordo non se cumpriu nesta reunión.  

Na acta do Comité de Empresa de Pontevedra acordouse que foran 7 membros, divididos 
pola representación de cada un dos sindicatos a esta reunión. A sorpresa ven cando CIG 
presentase con tres membros cando debían ser dous. Non se presentaron nin CSIF nin o 
Sindicato Independente.  
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CCOO cuestionou a situación e se lle contestou que a persoa a maiores de CIG estaba en 
representación do Comité de Empresa de Ourense. Marcos Estevez di que , logo de valorar a 
situación, rexeitou a idea abandonar a mesa de reunión dada a relevancia do asunto a tratar 
e a demora da solución desta situación. Segundo CCOO á mesa asistían os sindicatos e non 
os Comités. Finalmente a mesa quedou constituída  por CIG (3),CCOO(2), UGT (1), CSIF (1) 
e Grupo Independiente (1) . 

Carlos Mollinedo sinala por alusións que vir a laiarse pola falta de comunicación non ten lugar 
e que ó Comité de Empresa de Pontevedra decidiu asuntos que afectaban a outros órganos 
que debían terse tido en consideración. A convocatoria ía dirixida a os presidentes dos 
Comités. Debía de ser o Xerente quen tiña claro si a reunión era cos sindicatos ou cos 
comités ou si alguén non pertencía aos comités. Indica ademáis que nesta reunión estanse a 
negociar aspectos de RPT. 

Ángel Torreiro sinala que non estivo presente na reunión do Comité en Empresa de 
Pontevedra  que reflicte como a participación é dos sindicatos. De todas formas, si se chega 
a algún acordo nestas reunións terán logo que pasar polos Comités. Ángel Torreiro solicita 
que conste en acta que o primeiro que se ve nestas reunións e que rifamos entre nos e esta 
situación non é de recibo facelo na mesa de negociación. Pide , por favor, que sexa a última 
vez que se de este espectáculo bochornoso. 

Manolo Marcos manifesta non entender nin compartir o razoamento de Mollinedo cando une 
a adicional novena coa RPT. Segundo Manolo Marcos o que se negocia é algo que quedou 
pendente do II Convenio. 

Aser Fernández sinala que o acontecido é unha tomadura de pelo da CIG e mostrase en 
sintonía co dito por Ángel Torreiro na vergonza do espectáculo ofrecido nesa reunión. 
Segundo Aser Fernández o Comité de Empresa de Pontevedra foi coherente ao optar pola 
continuidade na composición e representación igual á que se establecera nas fases finais da 
negociación do Convenio e sinala que persoalmente non é contrario á esixencia da titulación 
para os grupos I e II. 

Tocante á esixencia de titulación nesta reunión coa Xerencia CIG posicionouse totalmente en 
contra lembrando o escrito na propia adicional 9ª e o artigo 13 do II convenio no que se di 
que “excepcionalmente, por causas suficientemente xustificadas,logo da negociación entre 
xerencia e o Comité Intercentros ou organo de representación unitaria dos traballadores, 
poderá eximirse o requisito de titulación para o acceso a determinadas categorías”. CCOO 
dixo que no EBEP para o grupo II había unhas titulacións esixidas e UGT manifestou que 
nesta reunión foi a escoitar a oferta da Xerencia e que non era momento de negociar senón 
de recoller información e en todo caso expuxo a postura defendida polo Comité de Empresa 
de Pontevedra que falaba de “para todos” e “sen titulación”. 

A Xerencia entregou un documento referido a toda a área ATIC non so aos TETIC que será 
remitida a este Comité de Empresa. Nel aparece unha nova estructura dos Servizos 
Informáticos con dous plus de responsabilidade e algunhas  promocións. A proposta, 
segundo o Xerente,  parte do propio xefe do Servizo e polo que parece contemplase a 
transformación para ambos colectivos.  
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No área de laboratorio a oferta se limita a 4 prazas para o CACTI e outras 4 de promoción a 
grupo II, unha por campus, ligadas a Prevención de riscos e a xestión de residuos dos 
laboratorios. 

Carlos Mollinedo di que a proposta contempla novas prazas, con plus e por eso interpreta 
que se está negociando RPT pois serían modificacións estructurais do servizo e non 
estaríamos a tratar o tema da Adicional 9ª que é a promoción a unhas prazas e non o que 
presenta Xerencia. 

Ángel Torreiro entende que non debemos negociar sobre o que propón a Xerencia nesta 
reunión pois nos temos un acordo e un mandato ademais de que os colectivos nos 
trasladaron que so se aceptaba a promoción baixo unhas condicións e só así, para todos e 
sen esixencia de titulación,  polo que debemos argumentar a nosa postura e debater a da 
Xerencia tendo presente que o fin último é  que se faga con todos ou con ningún. Propón 
invitar ao Comité de Ourense a unha reunión e preparar a seguinte reunión coa Xerencia ou 
que o Comité de Ourense invite ao de Pontevedra a facelo tendo sempre presente que a 
próxima reunión será o día 10 de marzo. 

ACORDASE avisar ao Presidente do Comité de Ourense para manter unha reunión previa. 

 

5.       Convocatorias baseadas no capítulo 6 dos orzamentos. 

Ángel Torreiro informa de que á Xerencia mantivo unha reunión sindical na que expresou o 
seu interese en que  as seccións sindicais participasen nestas convocatorias. Explicouselle 
que xa con anterioridade os sindicatos e o Comité diceidiran non participar nelas pois, 
segundo o noso entender son prazas perfiladas.  Por este motivo volveuselle a indicar que 
non participaríamos neste tipo de convocatorias. Segundo a súa opinión, os problemas non 
aparecerán nos primeiros tres anos senón precisamente unha vez pasado este tempo. É da 
idea de que se tire das listas de agarda e se contrate con  capítulo 6 pois xa temos exemplos 
que falan de este xeito de contratación e o oscurantismo dos procesos selectivos de entrada. 

ACORDA o Comité ratificar o expresado polas Seccións Sindicais na reunión mantida coa 
Xerencia de non asistir a estas convoctorias. 

6.       Asignación das prazas de TEB despois da Oposición. 

O comité non ten coñecemento da incorporación a nove prazas que son da OPE. O 
presidente do Comité de Empresa de Pontevedra lembrarálle á Xerencia este tema e que se 
nos envíe a información para comunicala ó Comité a resposta. 

Neste xusto momento chega por correo electrónico da Xerencia ó Comité a información deste 
punto. 

7.       Escritos do persoal. 

- Solicitude de  M. Asunción Rivas Seijas sobre o proceso de selección para a contratación 
temporal de tres Técnicos/as Superiores de I+D. 
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Nos indica que non existe lista de agarda da praza á que se presentou. No Servizo de PAS 
lle din que esta conovocatoria non ten lista de agarda por eso adxunta o acordo do tribunal 
onde estan os que aprobaron e xeraron lista de agarda. 

Logo reclama que en todo caso dúas convocatorias que saíron para a área de I+D se cubran 
con esta lista de agarda.Polo que parece as prazas non son de RPT senon prazas que se 
queren cubrir por becas do Ministerio. O que si resulta difícil de entender a contestacion do 
servizo polo que Ángel Torreiro manifesta que Xerencia  debería informar a este Comité cales 
convocatorias xeran lista de agarda e cales non así como os criterios que fundamentarían 
este caso. Respecto as estas dúas prazas de ministerios, o Comité considera que non son 
susceptibles de cubrir coa lista de agarda de I+D. 

Marcos Estévez sinala que dende que comezou a andina de este comité se fixo un esforzo 
para que se publicasen e xestionasen de unha forma máis transparente  e pública as listas de 
agarda de todos os procesos, pero é verdade que este concretamente non aparece. 

O Comité  ACORDA contestarlle á compañeira que ten que haber unha lista de agarda 
xerada e publicada e que así o comunicará ó servizo de PAS e á xerencia, pero ó noso 
entender, as convocatorias ás que fai referencia, non están ligadas a esta lista de agarda. 

- Solicitude de Yolanda Morala Benavides sobre temario das probas selectivas de Auxiliares 
Técnicos de Servizos Xerais. 

ACORDASE respostarlle a compañeira que a negociación dos temarios levouse a término 
mediante un grupo de traballo que logo informou ao Comité de Empresa  polo que 
revisaranse as actas do Comité tendo presente  que o único que ten verdadeiro valor e a 
convocatoria publicada no DOGA. 

- Solicitude de Esther Pérez Rodriguez sobre as vacacións despois do período de 
Incapacidade Temporal. 

Parecía que xa tiñamos un acordo coa Universidade respecto a este tipo de situacións, e 
temos compañeiros-as que xa o disfrutaron pero agora parece que non se da a mesma 
interpretación. 

Lembramos que hai unha sentenza do Tribunal de xustiza europeo no que se lle da a razón a 
un traballador para poder desfrutar das vacacións acumuladas despois de un periodo de 
baixa. 

Federico Fernández sinala que parece que hai diferenzas entre estar de ILT todo o ano ou 
parte e que parece que agora existe unha sentenza en contra de esta aplicación. 

ACORDASE solicitar por escrito ao Servizo de PAS información das razóns e motivos da 
actuación do servizo respecto deste caso. O Comité de Empresa de Pontevedra  amosa o 
seu apoio á traballadora pois a Directiva Comunitaria non di o contrario e recabará a 
información pertinente para coñecer con exactitude que lle concederon e que lle denegaron. 
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- Solicitude de Piedade Suarez Rosende sobre a equiparación do plus de responsabilidade 
de Xardinería co de Responsable do Parque móbil. 

Mollinedo manifesta que  si alguén traballa por algo a maiores das suas funcións débeselle 
pagar o plus que lle corresponda por convenio.O plus do Responsable do Parque Móbil está 
por convenio. 

UGT di que o pulus debería ser igual que os responsables do grupo III, para todos o mesmo. 
O plus do Responsable do Parque Móbil é específico. 

Sendo as 12:35 abandona a reunión Ignacio Nogueira. 

ACÓRDASE  respostarlle á compañeira que en caso de facerse ese traballo a maiores, se lle 
recoñeza a responsabilidade e se lle pague. 

 8.  Concurso de traslados de TETIC e ATSX.    

Concurso /OPE/ Modificación de RPT /Añadironse prazas 

O concurso solicitouse en xuño do ano pasado pero non tivemos contestación. Hoxe mesmo 
incorpóranse os TETIC e en breve o farán os ATSX. 

Marcos Estévez di que a Xerencia, por silenico, denegou a petición do Comité de Empresa 
de Pontevedra. Que el foi lembrando varias veces ó longo de estes meses, e agora xa se 
vota enriba o tempo. Di que fixo consultas na asesoría de CCOO, coa intención de presentar 
unha demanda  e  lle informan que  o convenio obriga a ter un concurso por ano, cousa que 
si podíamos gañar en xuizo, pero non obriga á administración a ofertar determinadas prazas, 
é dicir a administración cubre aquilo que queira cubrir. 

Non é ilegal non ofertar esas prazas nun concurso. A Oferta pública de emprego e a 
ampliación ou negociación da RPT, son dúas negociacións separadas que non teñen por que 
ir ligadas. 

Neste momento afecta ó interese xeneral, o que quere dicir que ningún xuíz retrasará a 
incorporación de 28 persoas ó emprego público por iniciar un proceso de concurso de 
traslados.  
Existe xurisprudencia e precedentes sobrados que permiten  á UVIGO non ofertar estas 4 
prazas ó persoal fixo e pasar a ofertalas directamente ó novo persoal. Inda así considera que 
a xerencia “furta” ao persoal fixo deste xeito 5 prazas para poder escoller. 

Mollinedo entende que a situación e froito do abandono por parte deste Comité por non 
seguir insistindo  na solicitude. 

Marcos Estévez di que o escrito foi enviado en xuño e houbo logo un cambio de 
Xerencia.Unha ou dúas veces ao mes se lle lembrou verbalmente o tema e asume o erro de 
non telo feito por escrito como outra vez, como quizáis debía. Pero tampouco ninguén máis 
de este Comité o volveu a poñer nas ordes do día. E se debeu de solicitar por escrito a polo 
menos a finais de ano. 
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CSIF manifesta que agora xa é tarde para actuar e non hai nada que facer. 

Federico Fernández di que o ideal é que axa un concurso anual e que agora  é tarde e 
entende que a batalla está perdida ainda que antes requiriu e solicitou que houbera concurso 
de traslados. 

Ángel Torreiro sinala que o problema nace a raíz de deixar incorporar a maiores esas prazas 
e Marcos Estevez lembra que foi un pedimento do Comité aumentalas para pasar de 24 a 28 
na oferta. 

Federico Fernández manifesta que efectivamente foi o Comité que lle dixo a Xerencia que 
queríamos que entraran para obter unha maior consolidación. 

9.      Rogos e preguntas. 

Marcos Estevez pregunta si houbo algunha reunión dos técnicos de laboratorio.  

Ángel Torreiro sinala que non ten constancia de ningunha reunión pero parece que queren 
reunirse coa comisión negociadora. 

Carlos Mollinedo pregunta a Asunción Marzán sobre a situación do seu sindicato logo da 
xubilación de Jose María Landin.  Quere saber quen é o seguinte representante electo da 
lista do CSIF . 

Asunción Marzán entende e comparte a pregunta de Carlos Mollinedo e procurará obter unha 
resposta do seu sindicato a esta situación. 

Federico Fernández fala da xestión da roupa de traballo nos dous primeiros meses do ano 
segundo o Convenio. A separación entre EPI/roupa e lembra que no seu momento se dixera 
que se podía pedir roupa entregando a vella. Preguntase si sobre este asunto o Comité 
asinou algún documento ou foi tratado so de palabra. Pide que de non ter escrito sobre o 
temas se solicite a Xerencia que o poña por escrito así como se lle lembre  aos compañeiros 
esta posibilidade. 

Marcos Estevez confirma que xa se diu publicidade do asunto nun Comité Informa. 

Sobre este asunto Ángel Torreiro di que o control ía ser de Xerencia polo que estaría ben 
pedir unha reunión con Xerencia para aclarar esta xestión. Tamén solicita Ángel Torreiro que 
se inste novamente á Xerencia á publicación das actas das comisións e que teñamos 
presente que a praza de T.E. Análise Instrumental do CACTI debe sair xa. 

Marcos Estevez informa de que fai meses se lle lembra á xerencia a inminente xubilación do 
responsable do Parque Móbil e a necesidade de poñer marcha o procedemento para a súa 
substitución. 

Sendo as 13:16 remata a reunión. 
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Acordos:  
 

 
Asdo:             Asdo:  

(Secretario)      (Presidente)  
 


