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OURENSE 
 
Alberte Pivida, Rodrigo 
Pavillón de Deportes 
Caride Álvarez, Celso  
TETIC Edif. Administrativo   
García Meijide, Carmen 
Serv. Investigación,     
Novoa Fernández, Yolanda 
Bib. Central     
Pérez Gómez, Luis 
Biblioteca Central     
Rivas Conde, Filemón 
Cultura, Edif. Administrativo 
 
 PONTEVEDRA 
 
Chedas Hervés, Ana  
Conserxería F. Ciencias Sociais   
López Rubianes, Lucrecia 
Conserxería, Fac. Belas Artes   
Méndez Abelleira, Begoña 
Bib. Central     
Mollinedo Lois, Carlos  
Bib. Central  
 
VIGO    
 
Andrés Iglesias, Jesús  
Secetaría alumnos Fac. Filoloxía  e Traducción   
Costa González, Alicia  
Biblioteca de . Industriais e Minas   
Couto Darriba, Jesús  
Dpto. Ec. Finaciera. e Contabilidade, Fac. Económicas 
De Oca Cancela, Guillermo 
Conserxería ETSE Industrial   
Fernández Fdez., Federico A. 
Conserxería ETSE Minas   
González Álvarez, Mª Teresa  
Serv. Investigación, Reitoría   
González Piñeiro, Patricia  
Dpto. Economía Aplicada 
Fac. Económicas   
Martínez Martín, Mª José 
Servizo de PAS, Reitoría 
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Se queres coñecernos e saber máis: 
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Queicoiñas preséntase unha vez 

máis nas eleccións a Claustro cunha lista 
paritaria na que se recolle a 
representatividade dos tres campus e 
dos dous colectivos de PAS, -L e -F. Para 
isto contamos co apoio e compromiso das 
compañeiras e compañeiros que nos 
candidatamos, onde se reflicte que hai 
xente que chama con forza para participar 
e colaborar na vida universitaria. Dez dos 
compoñentes da nosa lista non 
participaron ata o de agora na 
representación do colectivo do PAS e 
esperamos que co voso apoio iso cambie. 
Coa experiencia que teñen uns e coas 
ganas de participar dos outros vimos a 
pedir o voso apoio para a candidatura de 
Queicoiñas. Apoio para continuar 
desenvolvendo na Claustro unha política 
de debate e de defensa dos intereses do 
PAS e da Universidade. Promovemos o 
debate da política de xerencia logo dun 
ano no cargo, criticamos aquilo que 
entendiamos prexudicial para o PAS como 
foi a OPE do PAS-F, buscamos o diálogo 
e a negociación, e traballamos nas 
comisións onde estabamos. Compartimos 
co resto do PAS no Claustro a defensa 
duns novos estatutos da Universidade 
onde se avanzou na defensa da lingua, 
nos dereitos dos traballadores, na 
recuperación da representación sindical e 
o máis importante, en recuperar o papel 
do Claustro, devalado coa entrada en 
vigor da LOU.  
 

Como sabemos esta é unha 
votación de listas abertas, é dicir votas ás 
persoas, non tés a obrigade votar a unha 
candidatura completa, pero podes facelo. 
Nin sequera hai a obriga de votar a 18. 
Vótase ao número de persoas que ti 
queiras entre 1 e 18. Pero lembramos que 
esta vez, intentando acadar un claustro 
paritario, as votacións están 
condicionadas a votar uns máximos en 
función do xénero. Así na votación que 
nos toca aos PAS poderemos usar os 18 

votos permitidos de dous xeitos, ou ben 
facendo unha votación totalmente paritaria 
9 mulleres e 9 homes ou ben votando ata 
un máximo de 10 nunha columna (homes 
ou mulleres) e o resto (8), na outra. De 
non cumprir esta norma ou de votar a 
máis de 18, a papeleta será declarada 
nula. O que tamén hai que deixar claro é 
que a votación en si mesma  non ter que 
cumprir a paridade, podes votar 7 e 1, ou 
10 e 0, ou 2 e 9, 4 e 10, 1 e 6, 3 e 10, ... 
Resumindo, pódese votar un máximo de 
18 persoas, das que 10 como máximo 
nunha columna (mulleres ou homes) e o 
resto noutra. 
 

Nós, Queicoiñas, somos  vós, a 
vosa forza. Co voso apoio participaremos 
onde nos toque, co compromiso dunha 
universidade pública, eficaz e eficiente ao 
servizo da cidadanía e próxima ás 
persoas. 
 

MEDIDAS PROGRAMÁTICAS 
 

 Defensa dunha universidade 
pública, galega e de calidade 

 Política lingüística: O galego lingua 
de relación, lingua común 

 Elaboración do Regulamento do 
PAS 

 Promoción profesional do PAS 
funcionario e laboral 

 Profesionalización da actividade 
administrativa e de xestión 

 Descentralización da actividade 
administrativa e de xestión 

 Conciliación das obrigas 
profesionais e persoais ou 
familiares 

 Mellora das políticas de 
Prevención e Saúde laboral 

 Elaboración de políticas de 
igualdade: Discriminación positiva 

 Integración das persoas con 
minusvalía no traballo e no estudio  

 Integración na Universidade de 
oficinas e áreas consolidadas 
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