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Reunidos no Edificio Fundición o día  22  de setembro de 2011,  ás  

9:30 horas coa seguinte: 
 

 ORDE DO DÍA  

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

2.  Informe do Presidente. 

3. Elección de cargo. Vicepresidencia do Comité de Empresa de 

Pontevedra. 

4. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

5. Modificación da Comisión de Acción Social. 

6. Escritos do persoal. 

- Escritos de David Díaz Vázquez sobre presencia del 

Comité de Pontevedra en comisiones de selección. 

- Solicitudes relativas a descontos nas folgas feitas por 

Ramón Pousada Miguez, Antonio J. Hernández Peleteiro 

- Solicitudede asistencia a un curso de formación en materia 

de Benestar Animal (Curso de Experimentación animal – nivel 

B)  de  Mª Soldedad Rodriguez Feijoo. 

7. Rogos e preguntas. 

 
Desculpase a asistencia de Ángel Torreiro por baixa de enfermidade desexándolle unha pronta 
recuperación, e dáse a benvida a Arturo Casar Sarasola como novo membro deste Comité. 

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

Aprobase a acta anterior coas correccións pertinentes. 

A S I S T E N T E S  .  
 

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

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

Arturo Casar Sarasola 
Jose Andrés Zapiraín * 
C.S.I.F.  

 
 
GIUV 

Antonio Manuel Rodríguez 
González 
 

D E L E G A N  V O T O   

 
 
 

A U S E N T E S         
 

C.S.I.F. 
 
 
*DS- Delegado-a Sindical 
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2.  Informe do Presidente 

- Contratos. 
- Resolucións reitorais  de autorización ou cese de cambio de quenda. 
- Resolucións reitorais  de autorización ou cese de traballos de categoría superior. 
- Resolucións reitorais de concesión de redución da xornada de traballo. 
-  Carta de renuncia da condición de representante no Comité de Empresa de Pontevedra de Cristina 
Vila Pumares. 
- Comunicación do Secretario Xeral da Sección sindical de FETE-UGT na Universidade de Vigo sobre 
renuncia da condición de representante no Comité de Empresa de Pontevedra de Cristina Vila 
Pumares e a súa substitución por Arturo Casar Sarasola. 
- Resolución xerencial do 6 de setembro de 2011 pola que se establece o prazo de presentacion de 
solicitudes de prendas de traballo correspondente ao ano 2011. 
- Contestación do Vicexerente de Recursos Humanos ao Comité de Empresa de Pontevedra sobre 
apertura nocturna de bibliotecas 
- Contestación do Director da Biblioteca Universitaria ao Comité de Empresa de Pontevedra sobre 
apertura nocturna de bibliotecas 
- Informe de absentismo e horas extras. 
- Escrito de Aser Ángel Fernández Rey , membro da Comisión de Formación, sobre curso da ISO 
14001 de Xestión Ambiental nos servizos de Deportes e Bibliotecas da Universidade de Vigo. 
- Renovación da acordo de colaboración do Comité de Empresa de Pontevedra coa empresa Centro 
Dentales Höllenback. 
- Cédula de citación do Juzgado de lo Social nº 5 ó Presidente do Comité de Empresa de Pontevedra 
para asistir a  un xuizo o 21 de xullo de 2011. 
- Desculpas do Vicexerente de Recursos Humanos da Universidade de Vigo aos Presidentes dos 
Comités de Empresa de Pontevedra e Ourense sobre as prazas de innovación  educativa. 
- Solicitude de persoal para o Servizo de Prevención de Riscos Laborais. 
- Instrucción xerencial pola que se estable o procedemento a seguir para o pagamento de 
manutención ao persoal do servizo de parque móbil. 
- Convocatoria da Comisión Negociadora da Disposición Adicional 9ª do II Convenio Colectivo. 
- Información cambio de quenda traballadora I+D. 
- Resolución reitoral pola que se convoca un proceso de selección para cubrir o posto de 
Responsable da Unidade de Transporte e Distribución. 

3. Elección de cargo. Vicepresidencia do Comité de Empresa de Pontevedra. 

Ante a renuncia presentada por Dna. Cristina Vila Pumares, proponse como candidato a Arturo Casar 
Sarasola (UGT) e resulta elixido como novo Vicepresidente do Comité de Empresa de Pontevedra 
con sete votos a favor e tres abstencións. 

4. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

Comisión de Formación. 

Aser Fernández informa sobre a problemática acaecida cunhas xornadas de formación para 
implantación da ISO 14001 de Xestión Ambiental nos Servizos de Deportes e Bibliotecas da 
Universidade de Vigo.Como membro da Comisión de Formación non tiña coñecemento desta 



 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

Comité de Empresa de Pontevedra. Acta de 22-09-2011 3

actividade como parte do Plan de Formación de 2011. Co fin de ter datos obxectivos sobre o 
acontecido solicitouse  unha urxente reunión da Comisión de Formación. 

Dase conta tamén da problemática da capacidade e competencia legal na experimentación animal 
para os Técnicos Especialistas en Laboratorio  en Bioloxía no cumprimento do Real Decreto 
1201/2005, de 10 de outubro, sobre protección de animales utilizados para experimentación y otros 
fines científicos e Decreto 296 /2008, de 30 de decembro de protección de animais utilizados para 
experimentación e outros fins científicos, incluída a docencia, e polo que se crea o Rexistro de centros 
de cría, de subministradores e usuarios e a Comisión Galega de Benestar dos Animais de 
Experimentación.  Sobre a necesidade específica de esta formación tense falado xa moitas veces nas 
reunións da Comisión de Formación pero será preciso insistir na importancia de facilitar a posible 
asistencia dos traballadores-as así como a necesidade de facer unha valoración ou análise da 
plantilla que precisa dita formación.  Para unha mellor coordinación e execución do traballo 
desempeñado por estos-as compañeiros-as ,no seu momento, os departamentos  correspondentes 
deberían estar informados da conveniencia e necesidade da asistencia a dita formación. 

Comisión de Política de Emprego 

Os representantes do Comité non aceptaron o cambio puntual da RPT no que se refire á modificar a 
xornada partida de unha traballadora en I+D, entendendo que se enmarca na negociación global da 
RPT. 

Para solucionar a situación Zapiraín propón ter en conta motivos de conciliación ou o caracter 
provisional.  

Marcos Estévez tamén é da idea da posibilidade de provisionalidade do cambio ata que non se 
modifique definitivamente na RPT. Federico Fernández considera preciso coñecer o contido do escrito 
feito pola traballadora así como deixar claro que no caso de producirse tamén habería unha merma 
salarial, aceptada por ela. Carlos Mollinedo entende que poderíamos estar a falar de provisionalidade 
pero cunha marcada carencia no tempo pois non sendo así logo non hai garantía de negociación na 
RPT. 

Respecto da convocatoria do Parque Móbil trasladouse á Xerencia o acordado polo Comité. Onte 
mesmo publicouse dita convocatoria. 

Comisión Negociadora da Disposición Adicional 9ª do II Convenio Colectivo. 

Con data 7 de setembro de 2011 convocase a Comisión para o día 27 de setembro coa seguinte 
orde do día: 

1. Toma de decisións sobre a Disposición Adicional 9ª do II Convenio Colectivo do PAS 
Laboral da Universidade de Vigo. 

 Marcos Estevez propón facer unha reunión previa dos representantes sociais nesta negociación e 
unha reunión cos colectivos implicados nesta adicional 9ª. 

Luciano Otero propón a posibilidade de non acudir á reunión sin ter contestación sobre a reunión 
solicitada co reitor. 
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Carlos Mollinedo manifesta que a oferta feita por Xerencia non ten nada que ver coa Adicional 9ª nin 
non número nin nas condicións da adicional polo que se pode acudir e non aceptalas. 

Marcos Estévez sinala que as premisas de negociación eras “todos” e “sen titulación”. 

Federico Fernández sinala que o proposto ao colectivo de informáticos é de RPT 

Marcos Estévez, informa así mesmo que se mantiveron varias reunións internas, de membros do 
Comité de empresa para poñer en común as ideas sobre a futura RPT, que deberíamos negociar, 
primeiro de todo, establecemos a necesidade de levar unha proposta conxunta, e comezamos a 
estudar as necesidades máis inmediatas coa información que tiñamos, estas reunións as 
suspendemos polo momento, ata que vexamos máis próximo o memento de esta negociación.  

Comisión de Acción Social 

Na seguinte reunión de esta comisión comunicarase a sustitución de Cristina Vila por Arturo Casar 
elexido en votación.  

Comité de Saúde Laboral 

Federico Fernández informa de que no Comité de Saúde Laboral plantexouse unha proposta de plan 
de prevención de Riscos Laborais que se pretende levar a Consello de Goberno en outubro. 

Zapiraín di que ese plan é moi farragoso,  extenso, e incompleto. Ó traballar con aportacións posibles 
a este texto non resulta posible participar na súa elaboración. 

Federico sinala que  neste plan fálase da obligatoiredade para os traballadores-as de nova 
incorporación- fixos ou contratados- de facerlles un recoñecemento incial. Federico Fernández non é 
partidario de facelo de xeito obrigatorio se non o esixe a lexislación. 

Marisa Magaz manifesta que pode ser incluso ilegal facelo deste xeito. Si ben poden darse  postos 
nos que  pode ser preceptivo facelo  pero de xeito voluntario 

Acordase rechazar a posibilidade desta idea aceptando a posibilidade de facelo de xeito voluntario e 
non obrigatorio. Solicitar que se informe previamente e se oferte con caracter voluntario. Si nalgúns 
postos, non categorías, a normativa o esixe se faga segundo a lexislación. 

Comisión de Intercambio de Vacacións 

Carlos Mollinedo agradece ao Presidente do Comité a petición de cobertura das enquisas e insiste na 
necesidade de cumplimentalas para mellorar a xestión.  Nos novos lugares de intercambio as 
impresións foron boas.  

Modificación da Comisión de Acción Social. 

Marcos Estévez sinala que esta Comisión está composta por representantes de seis diferentes 
órganos de representación, e compoñen esta comisión vinteseis persoas. O Vicexerente propon 
modificacións no número de integrantes nesta comisión, atendendo á representación sindical ou por 
Órganos de representación. Acordase que no tocante as modificacións desta Comisión se axuste ao 
Regulamento de PAS que di que temos tres representantes. 
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Acordase pedir datos actualizados sobre o Plan de Pensións e traballar os datos de xubilación. 

6. Escritos do persoal. 

          - Escritos de David Díaz Vázquez sobre presencia del Comité de Pontevedra en   
comisiones de selección. 

No último parágrafo do punto 3 da acta aprobada de 15 de xuño de 2011  o Comité manifestou “que 
non se apoiou nin se apoiarán estas contratacións e como medida de presión non participaremos nas 
comisións de selección” e no punto 2 da orde do día desta reunión  o Presidente do Comité informou 
sobre as desculpas  do Vicexerente de Recursos Humanos da Universidade de Vigo aos Presidentes 
dos Comités de Empresa de Pontevedra e Ourense sobre as prazas de innovación  educativa, na que 
dando por feito que non participarían, deixou de enviar o escrito solicitando as persoas para 
compoñer estes órganos de selección.  Así mesmo na Comisión de Política de Emprego e de 
seguimento do Acordo de Selección temporal, de 20 de maio todos os representantes da parte social 
estiveron de acordo en non participar nuns procesos de unhas prazas coas que non estaban de 
acordo. Si logo desta reunión algún dos membros da comisión mudou de parecer e participou nestas 
seleccións en contra do manifestado na Comisión de Política de Emprego terá que ser el mesmo 
quen de conta do seu proceder. 

Respecto da impugnación das bases polo Comité decir que na Comisión de Política de Emprego os 
representantes sociais non entratron a negociar. O Comité de Pontevedra  actuou en base ao 
acordado na reuniónordinaria de 15 de xuño 

Respecto da obtención de copia de actas da Comisión de Política de Emprego. Poderíase certificar o 
desacordo mostrado nesa reunión  aínda que as actas non están aprobadas todavía. 

Sobre a petición que fai o interesado da identificación e certificación de relación coa Universidade de 
diversas persoas que participaron nunhas xornadas organizadas pola Universidade, o Comité 
considera que non é da súa competencia fiscalizar quén participa nas diferentes actividades que 
desenvolve a Universidade cando non interfiren co ámbito das prazas do PAS Laboral. 

       -  Solicitudes relativas a descontos nas folgas feitas por Ramón Pousada Miguez, Antonio 
J. Hernández Peleteiro. 

O Comité, estando de acordo co expresado polos traballadores enviou xa  un escrito á Xerencia que 
foi publicado na web. 

      -  Solicitudede asistencia a un curso de formación en materia de Benestar Animal (Curso de 
Experimentación animal – nivel B)  de  Mª Soldedad Rodriguez Feijoo. 

Comunicarlle á compañeira que xa en multiples ocasións tense informado e solicitado a xestión desta 
formación  e que, de novo, na seguinte reunión farase constar esta necesidade por escrito asi como a 
petición expresa de que a Universidade analice as necesidades de esta formación  facendo un 
estudio do persoal fixo ou contratado que precise de estos cursos. Así mesmo sería interesante que a 
Universidade informara aos responsables dos departamentos afectados para que coñecesen estas 
necesidades e dereitos dos traballadores a formarse co fin de unha mellor planificación do traballo..  

7. Rogos e preguntas. 
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- Aser Fernandez insiste na necesidade de notificar á Xerencia que as dietas do compañeiro que leva 
o Intercambio de Vacacións non cubren os gastos pois o hotel non o elixe o comisionado senon que 
lle ven imposto. En Maio deste ano vaise precisar a xestión dos hoteis dos comisionados doutra 
universidades.  Poderíase adaptar dalguún xeito a dieta ó gasto do hotel. A dieta do PDI ou dun 
Grupo I é maior ca dun grupo III polo que do mesmo xeito que se fan axustes nas dietas dos 
conductores tamén deberíanse cubrir os gastos de esta xestión do Intercambio de vacacións. 

- Federico Fernández sinala que as eleccións sindicais vendo o calendario, os sindicatos teñen que 
programar as datas para poder facer a comunicación necesaria. Gustarçíalle saber si hai acordo  e 
lembrar que a promoción tocaríalle facela ço CSIF. Propor realizar unha reunión sindical. Por outra 
banda, tamen solicita que o Comité teña información das sentencias e expedientes da Universidade. 

 

Sendo as 12:20 remata a reunión. 

 
 
Asdo:             Asdo:  
(Secretario)      (Presidente)  


