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ACTA DA REUNIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE RECOÑECEMENTO E VALIDACIÓNS DA 

XUNTA DE FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO CELEBRADA O 14 DE MARZO 

DE 2014 

 

 

Asistentes 
 

Orden do día: 

Ana María Pita Grandal 
Pilar Allegue Aguete  

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior, 
que se achegará por correo electrónico. 

Adrián Fernández Huidobro 2. Informes da Decana. 
María Cruz Barreiro Carril 3. Á vista da documentación aportada por D. Julio 

Manuel Pérez Monroy, revisión da resolución 
adoptada na sesión desta Comisión do 24 de 
febreiro de 2014. 

 4. Á vista da redacción do acordo adoptado na sesión 
de 24 de febreiro de 2014 en relación aos recursos 
presentados por dona Ángeles Carballo González, 
Isabel Yáñez Valence, Xoán Carlos Rodríguez 
Fernández e Ángeles Montero López, sométese a 
consideración desta comisión a motivación que 
debe incorporarse á Resolución que se debe 
notificar aos alumnos/as afectados, por entender 
que foi insuficiente segundo o incorporado á acta 

 5. Rogos e preguntas 
 

 

Da comezo a sesión sendo as 12:00 h. do 14 de marzo de 2014.  

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior, que se achegará por correo 

electrónico. 

 

Sométese a aprobación a acta da sesión anterior (24 de febreiro de 2014). 

A decana concreta que aínda que a acta é correcta é responde ás exixencias da normativa 

administrativa relevante, tendo un contido correcto que recolle o esencial do tratado na 

pasada Comisión, entende que o recollido no que atinxe ao punto 4 da convocatoria da 

pasada Comisión (referido á adopción de acordos en relación cos recursos presentados por 

varios alumnos contra as correspondentes resolucións decanais denegatorias de 

recoñecementos) non é suficiente. Por este motivo introduciu o punto 4 na convocatoria  
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da presente Comisión. Isto, porque aínda que non está claro que esta Comisión poida 

coñecer en reposición, ante a dúbida, a Comisión vai resolver, ofrecendo tamén os 

interesados o recurso de alzada. 

A decana expresa que ela asinará a motivación que se incorporará á resolución dos 

recursos, pedindo á Comisión que corrobore a devandita motivación. 

Apróbase a acta por asentimento. 

 

2. Informes da Decana. 

A Decana informou que desculparon a súa asistencia os profesores Marta García Mosquera 

e Miguel Ángel Mariño de Andrés, por ter que impartir clase durante toda a mañá. 

3. Á vista da documentación aportada por D. Julio Manuel Pérez Monroy, revisión da 

resolución adoptada na sesión desta Comisión do 24 de febreiro de 2014. 

 

A decana explica que a o expediente de recoñecemento de D. Julio Manuel Pérez Monroy 

chegou á pasada Comisión, sen que tal Comisión se decatase de que non se trataba dunha 

mera petición de recoñecemento, senón dun recurso contra unha resolución do Centro que 

denegara o recoñecemento, cuestión que foi detectada pola profesora Marta García 

Mosquera á hora de redactar a acta da sesión anterior, dado que actuara como secretaría 

da mesma. Por este motivo, a decana explica que o seu expediente non debeu tratarse co 

resto das peticións de recoñecemento senón de xeito independente. 

 

Ademais, a decana explica que se conculcou o procedemento dado que, presentado o 

recurso ante a Xefa do servicio de alumnado, é competente o reitor, en alzada, polo que a 

Xefa do servicio debeu elevar o recurso. Sen embargo, o devolveu, chegando á sesión 

pasada da Comisión, momento no que non se verificou correctamente a documentación. 

Aínda que o título de Ciclo Superior de Formación Profesional alegado polo interesado non 

coincide con ningún dos contemplados no catálogo de validacións da Xunta de Galicia para 

o curso académico 2013-2014 e sucesivos, como puxera de manifesto Dª . Nieves López 

Prieto na sesión anterior, a documentación presentada polo interesado expón que a 

disposición adicional terceira do Real Decreto 1572-2011 do catro de novembro, que 

establece o novo título de "técnico superior en Transporte y Logística y sus enseñanazas 

mínimas", establece que “el título de técnico superior en gestión del transporte, tendrá los 

mismos efectos profesionales y académcios que el título de técnico superior de transporte 

y logística establecido en el presente real decreto". 
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Polas razóns descritas, a Comisión propón revisar a resolución adoptada na sesión anterior, 

propondo o recoñecemento. 

 

 

4. Á vista da redacción do acordo adoptado na sesión de 24 de febreiro de 2014 en 

relación aos recursos presentados por dona Ángeles Carballo González, Isabel Yáñez 

Valence, Xoán Carlos Rodríguez Fernández e Ángeles Montero López, sométese a 

consideración desta comisión a motivación que debe incorporarse á Resolución que 

se debe notificar aos alumnos/as afectados, por entender que foi insuficiente 

segundo o incoporado á acta 

 

 

A decana explica que con data do 13 de decembro de 2013 teñen entrada no Rexistro 

Xeral da Universidade de Vigo os escritos de dona Ángeles Carballo González, Isabel 

Yáñez Valence, Xoán Carlos Rodríguez Fernández e Ángeles Montero López, 

presentando sendos recursos de reposición contra as respectivas resolucións decanais 

denegatorias do recoñecemento da materia "Economía: Principios de Economía" (Grao 

en Relacións Laborais e Recursos Humanos) polas materias "Economía do Traballo e 

das Relacións Laborais" e "Economía da Seguridade Social" (Máster en Xestión e 

Dirección Laboral).  

 

A decana explica que os membros da Comisión, reunidos na pasada sesión, manexaron 

a nova documentación aportada polos recurrentes, incluindo un escrito do profesor 

Eduardo Giménez Fernández, profesor do Máster en Dirección e Xestión Laboral que 

impartiu, xunto co profesor Francisco X. Lores Ínsua, as materias "Economía del 

Trabajo y de las Relaciones Laborales" e "Economía de la Seguridad Social". En relación 

con este escrito, a decana pon de manifesto que soamente vén asinado polo profesor 

Eduardo Giménez aínda que a docencia foi impartida xunto con Francisco X. Lores 

Ínsua e que a documentación que se tivo en conta, aparte deste escrito  foi a 

documentación (con selo do Centro) custodiada no Decanato e que inclúe unha 

planificación da materia que contén a metodoloxía docente e o programa, así como a 

guía docente da materia "Economía de la Seguridad Social". A Comisión volveu agora a 

cotexar tal documentación -de cuxo análise resultou a denegación do recoñecemento- 

co escrito do profesor Eduardo Giménez o coa Guía docente da materia "Principios de 

Economía". 
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Tras cotexar os contidos indicados polo profesor Eduardo Giménez, a Comisión 

manifestou que: 

 

1) a efectos de recoñecemento de materias, soamente pode terse en consideración a  

documentación pública do referido Máster custodiada no Decanato do Centro no que 

se aprobou a titulación. Non obstante, os programas depositados no Centro non 

coinciden cos programas que o profesor Eduardo Giménez di que son os das disciplinas 

do Máster. De todos modos, o que sí se pode extraer en relación coa materia  de 

“Economía  del trabajo y de las Relaciones Laborales” é que existe unha maior 

coincidencia co depositado en Decanato mentres que en “Economía de la Seguridad 

Social”, segundo o profesor Eduardo Giménez, non se respetou practicamente en 

absoluto o programa  e a perspectiva do mismo. De todos modos, e pese o nulo valor 

probatorio que tén esa manifestación a efectos de recoñecementos académicos, a 

materia “Principios de Economía” ten unha perspectiva xeral fronte as que describe o 

profesor Eduardo Giménez, que están enfocados ao mercado do traballo. 

 

2) á vista da documentación que obra en poder do centro en relación coas materias 

“Economía de la Seguridad Social” e “Economía del Trabajo y de las Relaciones 

Laborales” e os seus posibles recoñecementos pola materia “Principios de Economía”, 

esta Comisión xa se manifestou no seu momento cando adoptou a resolución 

desfavorable á solicitude formulada pola interesada. A mayor abundamiento, cómpre 

destacar que a bibliografía recomendada na materia “Economía del Trabajo y de las 

Relaciones Laborales” e “Economía de la Seguridad Social” son textos básicos de 

Economía Laboral, mentres que a materia “Principios de Economía” presenta como 

bibliografía básica un manual de Economía xeral, en concreto, o de Principios de 

Economía (Bernanke y Frank). 

 

Á vista de todo o explicado, a resolución das reclamacións formuladas é desfavorable e 

a Comisión faculta á señora Decana para que, como presidenta da Comisión, extraia 

deste acta a motivación que debería constar na comunicación da resolución 

desfavorable ós recurrentes. 

 

5. Rogos e preguntas 

 

Non houbo. 
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Non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión sendo as 12:50 horas do día 

14 de marzo de 2014. 

 

 

A PRESIDENTA DA COMISIÓN    A SECRETARIA 

 

 

 

 


