
 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

 
 

Reunidos no Edificio Fundición o día 22 de 12  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. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

4. Transformación das 4 prazas de técnicos especialistas de informática (tei) 

en técnicos especialistas en tecnoloxías da información e as 

comunicacións (tetic) 

5. Rogos e Preguntas.   

 

 

 

Antes de iniciar a reunión o actual Comité de Empresa de Pontevedra felicita a todos os 
participantes nas recentes eleccións e en especial ao sindicato CIG  polos resultados acadados. O 
actual Comité manterase en funcións ata o momento da constitución do novo Comité de Empresa 
de Pontevedra, cando se resolvan a reclamacións presentadas. 

A S I S T E N T E S  .  
 

 
CC.OO 
Marcos Estévez Orge 
Aser Ángel Fernández Rey 
Ignacio Nogueira Alonso 
C.I.G. 
Federico Fernández Fernández 
Carlos Mollinedo Lois 
Luciano Otero Caminha 
 
U.G.T. 

Arturo Casar Sarasola 
 
C.S.I.F.  

 
 
GIUV 

Antonio M. Rodríguez Iglesias 
 

D E L E G A N  V O T O   

Marisa Magaz Ledo en Marcos Estevez 
Manuel Marcos  García en Marcos 
Estévez 
Mercedes Alonso Alonso en Marcos 
Estévez 
 
Ángel Torreiro Varela en Arturo Casar  
 
 

A U S E N T E S         
 

Asunción Marzán González(CSIF)  
 
 

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

Aprobase a acta anterior coas correccións pertinentes. 

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. 
 Cuestionario sobre “vixilancia da saúde”. 
 
- Convocatoria de xuntanza coa Xerencia para comunicar a denuncia do II Convenio 

colectivo de persoal laboral da Universidade de Vigo. 
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- Convocatoria da Comisión de Formación. 
 
- Convocatoria da Comisión de Política de emprego. 
 
- Instrucción Xerencial sobre as vacacións de Nadal 2011 
 
- Presentación de reclamación de dereitos e cantidades por parte do persoal da Unidade 

Técnica. 
 
- Solicitude de revisión do orde de prelación nas adscripcións provisionais. Criterio de 

conciliación da vida laboral e familiar. 
 

3. Informe dos membros do Comité nas distintas comisións. 

- Reunión mantida o 3-11-2011 cos TETICs.
Despois da petición dos TETIC de unha reunión co Comité de empresa o día 3/11/11, mantivemos 
a xuntanza, acudiron en representación da maioría do persoal T.E.T.I.C., Carlos Román, Carlos 
Cuervo, Juan José Fernández y Manuel Portela. 
Se explica o porqué da reunión, comentando que el persoal TETIC a solicitou entendendo que se 
chegara a un punto final na negociación da Disposición Adicional 9ª sen acordo algún. 
Que estando en coñecemento de unha proposta da xerencia de una promoción de 5 ó 6 prazas de 
TETIC a TMTIC, solicitan ó Comité que sexa tida en conta ea negociación, e se é necesario para o 
seu bo fin, independentemente dos Técnicos de Laboratorio.  
Entenden que si non se fai algo a disposición adicional 9ª queda zanxada e sen solucionar e si ben 
non tivemos obxeccións a ir nesta negociación co colectivo de Técnicos de Laboratorio  realmente 
os TETICs non imos conxuntamente con esa categoría. 
A negociación foi lenta, difícil e a empresa dixo “ata aquí chegamos”. Entendemos que o Comité 
non ten vía de escape e o que queremos transmitirlle a categoría de TETICs e que non vimos co 
ánimo de separarnos de ninguén, pero que os TETICs incluíndo aos contratados  estamos unidos e 
creemos que sería unha mágoa non aproveitar a oferta xerencial (as 6 prazas de TETICs). Non nos 
estamos desmarcando de ninguén pero é certo que a empresa non ten un estudio firme sobre os 
Técnicos de Laboratorio mentres amosa boa disposición para solucionar a situación dos TETICs. A 
xefatura do servizo tamén mostra boa disposición e segundo os nosos cálculos noso colectivo  
quedaría contento de producirse a proposta tal e como está neste momento. Entendemos que tal e 
como foron as reunións non se chegou a negociar e pódese retomar a negociación. 
 
 Sinalan que ao denunciar o Convenio a Xerencia fai desaparecer a adicional 9ª. Pensan que a 
empresa non se oporía a que aceptásemos a súa oferta neste intre. Si estamos en tempo e forma 
podemos aceptalo. 
O Comité di que está composto por Sindicatos en porcentaxes e sempre estivemos na labor de 
facer cumprir a adicional 9ª. Non sempre conseguimos todo o que pretendemos pero como 
asembleario que é este Comité convocou asembleas e as negociacións axustáronse aos seus 
mandatos. A oferta presentada pola Xerencia incumpre a adicional 9ª  para os dous colectivos. En 
todo momento Xerencia falou de RPT e non da adicional 9ª. Aínda que agora toca negociar a RPT 
as demandas da Adicional 9ª non deben perderse. 
Actualmente o Comité está en funcións pero lembra que na reunión con Xerencia se lle manifestou 
que non estaba pechado todo. 
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Recolle pois o Comité de Empresa de Pontevedra a manifestación dos TETICs en favor de aceptar 
a oferta da Universidade informando de que o novo Comité que saia das eleccións que terán lugar 
dentro dun mes terá este tema como primeiro a tratar. Pide pois que se lle envíe ao novo Comité un 
escrito lembrándolle este asunto. 
Despois de varias intervencións por parte de moitos dos presentes, ó Comité, acorda que unha vez 
formado el novo Comité de Empresa que resulte das próximas eleccións, este punto será o 
primeiro que se planteará á Xerencia para a súa negociación. 

 
Así mesmo se acorda que o novo Comité terá que informar ó colectivo dos técnicos de laboratorio 
de esta nova postura dos TETIC. 
 
- Reunión mantida coa Xerencia sobre denuncia do II Convenio Colectivo.  
A xerencia informou ós sindicatos asinantes do II Convenio Colectivo que viña de denuncialo, coa 
intención de renegocialo na súa totalidade 
 
- Reunión da Comisión de Política de Emprego. 19/10/11
 
Se propuxo a ampliación das listas de agarda de T.S. de Microscopía, T. Especialista de 
Microscopía e T.S. da O.R.I. 
Así mesmo, recollendo o dito nunha reunión anterior a Xerencia informa que vai a propoñer unha 
modificación puntual da RPT, para transformar as prazas de TEI en TETIC. 
Proposta de reestruturación  de categorías no CACTI. A Xerencia pon enriba da mesa unha 
proposta para modificar o nome de algunhas categorías profesionais, no CACTI, dado que 
pretende establecer un “equilibrio” entre algunhas categorías demasiado Xenerais e outras 
demasiado específicas.  
Federico pregunta si se plantexou si esta novidade afectaría a Ourense (CITI) ou non. 
Marcos Estévez manifesta que se falaba do CACTI  e que o Vicexerente busca o punto intermedio 
entre específico -xenérico (Vigo e Ourense). 
Mollinedo pregunta si hai memoria dos 12 contratos de obra antes de volver a facer as 

contratacións (por riba da RPT). 
Na convocatoria de hoxe mesmo de Política de Emprego pódese  pedir aclaración en Rogos e 

preguntas e pedir que se faga a xustificación de esa necesidade de obra. 
 
- Reunión da Comisión de Formación.

Luciano informa sobre os traballos que estanse a facer para a convocatoria de 2012. Haberá que 
manter unha reunión cos técnicos de laboratorio para mellorar as súas propostas. En relación a 
Training Channel, hai poucas enquisas cubertas para sacar conclusión definitivas pero parece 
que  a avaliación non é alta y a formación un tanto básica polo que tense a intención de 
empregar eses cartos en formación propia. 

A maiores de estas comisión e reunións mantidas, Federico informa de que no Consello de 
Goberno falou sobre a denuncia do Convenio e da RPT. Ao falar dos orzamentos mencionouse 
ao PAS Laboral e unha partida referida a funcionarización. Tanto o Reitor como o Vicerreitor de 
Economía e Planificación falaron de facer un convenio leal e axustar a RPT á realidade. 
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4.Transformación das 4 prazas de técnicos especialistas de informática (tei) en técnicos 
especialistas en tecnoloxías da información e as comunicacións (tetic). 

Carlos Mollinedo mostrase sorprendido pola presenza deste punto na orde do día pois cree que 
agora é momento de negociar RPT e é dentro deste ámbito onde se debe traballar este punto. 
Federico Fernández manifesta que a modificación puntual de  I+D+I non se negociou e viña sendo 
o mesmo. Arranxar este problema agora non arranxa, por exemplo, o problema dos laboratorios 
polo que non ve a urxente necesidade destas transformacións.  
Marcos Estévez  sinala como fai  catro anos CCOO estaba a favor, CIG en contra e UGT 
manifestara que non era momento . Finalmente non se negociou. Houbo modificacións puntuais 
pero este asunto non se abordou. Hoxe volvemos a ter unha posibilidade de tratalo e os 
traballadores son conscientes desa posibilidade e están de acordo. De novo  volvemos a frear a 
opción. Lembra que dous Tetic con praza por fora de RPT en Ourense e Vigo tamén se verán 
prexudicados se non facemos o cambio. 
Federico Fernández manifesta  non estar en desacordo co espírito do modificación polo que pode 
falar dun compromiso de facelo pero non así nin agora.  
Entendemos todos que aceptamos o compromiso do espírito do informe do cambio pero non de 
xeito puntual na RPT, senón nunha negociación global. 
Carlos Mollinedo sinala que este documento non ten nada que ver coa situación de fai catro anos 
pois agora faise unha modificación do seu traballo. Estase pois achegando a situación que daquela 
pedía a CIG, pero descoñece o que pode acontecer nas negociacións de RPT onde se tratará todo 
o organigrama do PAS Laboral. 
Marcos Estévez insiste en que é un tema que leva moito tempo aparecendo no Comité e non se lle 
da solución, e unha vez máis o temos enriba da mesa e vamos a deixar pasar a oportunidade de 
solucionar este asunto.  
Carlos Mollinedo indica que pode ser un primeiro punto que se fale na RPT e que os compañeiros 
afectados non están perdendo cartos, polo que si Xerencia quere negociar que o faga de xeito 
global e non puntual. 
Aser Fernández  manifesta que comparte ambas visións tanto a do excesivo tempo que leva este 
asunto sen solucionar como o mal momento escollido para intentar a modificación. O actual Comité 
de Pontevedra está en funcións polo que non considera acertada a toma de decisións que 
corresponderían ao Comité entrante que xurda das eleccións sobre todo tendo presente o resultado 
das recentes reunións coa Xerencia. É pois importante recoller o compromiso acadado neste punto. 
Dados os  cambios reflectidos neste documento CIG manifesta aceptalo compromiso de asumilo  
pero no marco da negociación global da RPT. 
ACORDASE aceptar o contido do documento dentro do marco de negociación da RPT xeral. 
 

5.Rogos e preguntas 

Carlos Mollinedo lembra que non hai informe nin estudio de Xerencia/Dirección de Biblioteca  sobre 
as aperturas das Bibliotecas e Conserxerías para Nadal e resto de aperturas especiais e 
ampliación de horarios ao longo do ano tal e como lle foi demandado. Pide se lle volva a solicitar. 
 

 
 
Asdo:             Asdo:  

(Secretario)      (Presidente)  
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