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Acta da Comisión ordinaria da Xunta de 
Facultade do día 8 de xullo de 2021, 
convocada por orde do Presidente da mesma, 
Francisco José Torres Pérez, ás 12:00h en 
primeira convocatoria, e ás 12:30h en 
segunda convocatoria, celebrada 
telematicamente na Aula Virtual “Salón de 
Graos” da Facultade de Ciencias Xurídicas e 
do Traballo, coa seguinte orde do día: 
 
1. Aprobación, se procede, da acta 
correspondente á reunión ordinaria da Xunta 
de Facultade de 4 de xuño de 2021. 
2. Informes do Sr. Decano. 
3. Aprobación, se procede, do calendario 
académico do Centro para o curso 2021-22. 
4. Aprobación, se procede, dos horarios e do 
calendario de exames do Grao en Dereito 
para o curso académico 2021-2022. 
5. Aprobación, se procede, dos horarios e do 
calendario de exames do Grao en Relacións 
Laborais e Recursos Humanos para o curso 
académico 2021-2022. 
6.  Aprobación, se procede, dos horarios e do 
calendario de exames do Dobre Grao Dereito-
ADE  para o curso académico 2021-2022. 
7.  Aprobación, se procede, dos horarios e do 
calendario de exames do Máster en Xestión e 
Dirección Laboral para o curso académico 
2021-2022. 
8. Aprobación, se procede, dos horarios e do 
calendario de exames do Máster en situación 
de desprotección e conflito social para o 
curso académico 2021-2022. 
9. Aprobación, se procede, dos horarios e do 
calendario de exames do Máster en Avogacía 
(Campus de Vigo) para o curso académico 
2021-2022. 
10. Aprobación, se procede, dos horarios e do 
calendario de exames do Máster en Avogacía 
(Campus de Pontevedra) para o curso 
académico 2021-2022. 
11. Aprobación, se procede, das guías 
docentes do Grao en Dereito para o curso 
académico 2021-2022. 
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Dª. Itziar Sobrino García 
D. Antonio Villanueva Martínez 
 
PAS: 
D. Manuel Ángel Valcárcel Martínez 
 
Desculpan asistencia: 
Prof. Jaime Cabeza Pereiro 
D. Lucas Castro González 
D. Cristian Feijoo Iglesias 
Prof. Rafael Fernández Acevedo 
Prof. Esther Pillado González 
Prof. Anxo Tato Plaza 
 

12. Aprobación, se procede, das guías 
docentes do Grao en Relacións Laborais e 
Recursos Humanos para o curso académico 
2021-2022. 
13. Aprobación, se procede, das guías 
docentes do dobre Grao Dereito-ADE para o 
curso académico 2021-2022. 
14. Aprobación, se procede, das guías 
docentes do Máster en situación de 
desprotección e conflito social para o curso 
académico 2021-2022. 
15. Aprobación, se procede, das guías 
docentes do Máster en Xestión e Dirección 
Laboral para o curso académico 2021-2022. 
16. Aprobación, se procede, das guías 
docentes do Máster en Avogacía (campus de 
Vigo) para o curso académico 2021-2022. 
17. Aprobación, se procede, das guías 
docentes do Máster en Avogacía (campus de 
Pontevedra) para o curso académico 2021-
2022. 
18. Aprobación, se procede, da convocatoria 
de setembro para a defensa de Traballos Fin 
de Grao. 
19. Aprobación, se procede, da normativa 
interna de mobilidade da Facultade de 
Ciencias Xurídicas e do Traballo. 
20. Aprobación, se procede, do 
procedemento de xestión dos recursos 
materiais e dos servizos. 
21. Aprobación, se procede, do 
procedemento de Orientación ao alumnado e 
atención ás necesidades específicas de apoio 
educativo. 
22. Aprobación, se procede, de solicitude de 
axuda para organizar actividade extra-
académica presentada por Antonio 
Villanueva Martínez. 
23. Aprobación, se procede, da modificación 
da normativa para la elaboración de Traballo 
Fin de Máster do Máster en Avogacía. 
24. Rolda aberta de intervencións. 
 

 
Ás 12:30h do día 8 de xullo de 2021 comeza a reunión da Xunta de Facultade, coa asistencia dos 
membros enriba enumerados. 
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1. Aprobación, se procede, da acta correspondente á reunión ordinaria da Xunta de 
Facultade de 4 de xuño de 2021 
Apróbase por asentimento.  
 
2. Informes do Sr. Decano 
-Celebración do acto de gradación conxunta da VIII e IX promoción do Grado en Dereito o 9 de 
xullo que terá lugar no campo de fútbol de herba artificial aproveitando unha montaxe que se 
costea conxuntamente coa Facultade de Ciencias Económica e Empresariais. 
-O acto de gradación correspondente ao Grado de Relacións Laborais e Recursos Humanos está 
previsto para o 30 de xullo. Se informará a través do correo electrónico das circunstancias 
relativas a celebración do devandito acto. 
-Publicidade dos títulos da Facultade no diario “Faro de Vigo” coincidindo coa publicación das 
cualificacións da EBAU. Coste 1500€ 
-A preinscrición no Grao en Dereito supera o número de prazas ofertadas (70), mentres que no 
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos unicamente conta con 48 estudantes 
interesados fronte ás 72 prazas ofertadas. 
-Inicio do curso académico o día 6 de setembro. A celebración do “Curso cero” está programada 
para os días 6 e 7 do devandito mes.  
-A Vicerreitoría de Organización académica e Profesorado enviou unha comunicación 
manifestando a intención de que o curso académico 2021-2022 comece en réxime de total 
presencialidade pero respectando os aforos. Esta información aínda non é a definitiva. 
-Solicitouse unha reunión co director da área de calidade co fin de que veña ao Centro a explicar 
os novos criterios de valoración do programa “docentia” no mes de setembro. 
-As profesoras Bravo Bosch e Ruiz Hidalgo presentaron un proxecto STEMbach.   
-Na última semana comunicáronse tres contactos de estudantes con positivos Covid que están 
pendentes de PCR. Dous positivos con PCR confirmada sen risco para o Centro.  
-Informouse de que fora remitida ao profesorado toda a información que enviou a Reitoría sobre 
o posible cambio de titulacións do centro á rúa López Mora. 

O Sr. Decano manifesta que á vista do resultado das enquisas, e tendo en conta que o 
equipo reitoral publicamente manifestou a súa posición, anunciada a través dos medios de 
comunicación, rexeitando de plano a posibilidade de que os centros e titulacións migrasen á 
cidade, o equipo Decanal entende que o cambio do Centro e das titulacións á cidade é un 
proxecto pechado.  

En todo caso, O Sr. Decano remite aos membros da Xunta a debater sobre esta cuestión 
na rolda aberta de intervencións. 
-O prof. Jaime Aneiros Pereira solicita a palabra para manifestar que tivo acceso a unha 
información da Secretaría Xeral de Universidades na que se recomenda que a presencialidade 
no próximo curso sexa do 50% e aconsella que se limite o número máximo de asistentes por 
aula en función das características espaciais, da ventilación es as posibilidades técnicas. O Sr. 
Decano agradece a información facilitada pola súa relevancia para a organización da docencia. 
 
3. Aprobación, se procede, do calendario académico do Centro para o curso 2021-22 
O prof. Baltasar Manzano González pregunta como vai afectar a organización do Curso cero á 
docencia. O Sr. Decano adianta que o Curso cero será unha benvida ao alumnado que durará en 
torno a unha hora e media para o que, probablemente, se bloquearán as horas iniciais da quenda 
de mañá (de 9:00 a 11:00). Manifesta que cando estea deseñada e organizada a xornada de 
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benvida daranse as instrucións oportunas ao profesorado. O Calendario é o mesmo para todas 
as titulacións do Centro. Apróbase por asentimento. 
 
4. Aprobación, se procede, dos horarios e do calendario de exames do Grao en Dereito para o 
curso académico 2021-2022. 
Toma a palabra o Vicedecano e coordinador do Grao en Dereito o prof. Xose Manuel Pacho 
Blanco e manifesta que toda a documentación relativa a este punto remitiuse aos membros da 
Xunta conxuntamente coa convocatoria.  
 Toma a palabra o prof. Xulio Costa Comesaña e sinala que no calendario de exame falta 
a materia Dereito Concursal do primeiro cuadrimestre e, así mesmo, solicita que se modifique o 
horario dos exames correspondentes as materias da área de Dereito Mercantil que no 
calendario actual están previstas para as 13:00h en tódalas convocatorias. 
 Toma a palabra a prof. Carmen Ruiz Hidalgo e solicita que os exames de Dereito 
Tributario correspondentes a convocatoria de fin de carreira comecen ás 10:00 en vez das 9:00h. 
 Apróbanse por asentimento coas modificacións propostos e delegación para cambios 
puntuais na Comisión Permanente. 
 
5. Aprobación, se procede, dos horarios e do calendario de exames do Grao en Relacións 
Laborais e Recursos Humanos para o curso académico 2021-2022. 
Toma a palabra a Vicedecana o coordinadora do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 
a prof. Belén Fernández Docampo quen manifesta que tanto horarios como calendario de 
exames están a disposición de todos os membros da Xunta.  
 Toma a palabra a prof. Carmen Ruiz Hidalgo. Solicita que os exames das materias Dereito 
Financeiro e Tributario I e II da convocatoria de fin de carreira comecen as 10:00h e non 9:00h. 
Así mesmo, solicita que se programe o exame de Dereito tributario I antes que o de Dereito 
Tributario II tanto na primeira como na segunda oportunidade e que comecen as 10:00h e non 
as 9:00h. A prof. Ruiz propón cambiar o exame de Dereito Tributario II para a data de realización 
do exame de Prevención de Riscos Laborais na primeira oportunidade de exame. Polo que se 
refire a segunda oportunidade de exame a vicedecana propón cambiar a data con a materia 
Técnicas de Negociación Colectiva. 
 Apróbanse por asentimento coas modificacións propostas e delegación para cambios 
puntuais na Comisión Permanente.  
 
6.  Aprobación, se procede, dos horarios e do calendario de exames do Dobre Grao Dereito-
ADE  para o curso académico 2021-2022. 
Toma a palabra o Vicedecano e coordinador do dobre grao, o prof. José Carlos Orge Míguez 
quen, a súa vez, cede a palabra ao prof. Costas Comesaña que apunta que no calendario dos 
exames fin de carreira falta por programar o exame de Dereito Mercantil II e, así mesmo, solicita 
que os exames da área de Dereito Mercantil previstos as 14:00h se trasladen a outra hora.  
 Toma a palabra a prof. Ana Mª Pital Granda. Solicita cambiar a data do exame de Dereito 
Financeiro e Tributario II do dobre Grao para o 15 de decembro co fin de facelo coincidir co 
exame da mesma materia no Grao en Dereito. Así mesmo, sinala que falta por programar o 
exame de Dereito Financeiro e Tributario II na convocatoria de fin de carreira. 
 Apróbanse por asentimento coas propostas de modificación e delegación para cambios 
puntuais na Comisión Permanente. 
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7.  Aprobación, se procede, dos horarios e do calendario de exames do Máster en Xestión e 
Dirección Laboral para o curso académico 2021-2022. 
Toma a palabra o coordinador do Máster en Xestión e Dirección Laboral, o prof. Alexandre Pazos 
Pérez. Manifesta que horarios e calendario de exames foron aprobados previamente pola 
Comisión Académica do Máster.  
Apróbanse por asentimento. 
 
8. Aprobación, se procede, dos horarios e do calendario de exames do Máster en situación de 
desprotección e conflito social para o curso académico 2021-2022. 
Apróbanse por asentimento. 
 
9. Aprobación, se procede, dos horarios e do calendario de exames do Máster en Avogacía 
(Campus de Vigo) para o curso académico 2021-2022. 
Toma a palabra a coordinadora do Máster en Avogacía, a prof. María Antonia Arias Martínez. 
Manifesta que coa convocatoria remitiuse unha proposta de horarios e, posteriormente, 
detectados uns erros nos  horarios correspondentes ao primeiro cuadrimestre remitiuse unha 
segunda proposta en substitución da primeira. 
Apróbanse por asentimento. 
 
10. Aprobación, se procede, dos horarios e do calendario de exames do Máster en Avogacía 
(Campus de Pontevedra) para o curso académico 2021-2022. 
Apróbanse por asentimento. 
 
11. Aprobación, se procede, das guías docentes do Grao en Dereito para o curso académico 
2021-2022. 
Apróbanse por asentimento. 
 
12. Aprobación, se procede, das guías docentes do Grao en Relacións Laborais e Recursos 
Humanos para o curso académico 2021-2022. 
Apróbanse por asentimento 
 
13. Aprobación, se procede, das guías docentes do dobre Grao Dereito-ADE para o curso 
académico 2021-2022. 
Apróbanse por asentimento 
 
14. Aprobación, se procede, das guías docentes do Máster en situación de desprotección e 
conflito social para o curso académico 2021-2022. 
Apróbanse por asentimento 
 
15. Aprobación, se procede, das guías docentes do Máster en Xestión e Dirección Laboral para 
o curso académico 2021-2022. 
Apróbanse por asentimento 
 
16. Aprobación, se procede, das guías docentes do Máster en Avogacía (campus de Vigo) para 
o curso académico 2021-2022. 
Apróbanse por asentimento 
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17. Aprobación, se procede, das guías docentes do Máster en Avogacía (campus de 
Pontevedra) para o curso académico 2021-2022. 
Apróbanse por asentimento. 
 
18. Aprobación, se procede, da convocatoria de setembro para a defensa de Traballos Fin de 
Grao. 
Toma a palabra a secretaria académica do Cento, a prof. María Antonia Arias Martínez. 
Manifesta que para esta convocatoria as datas que se propoñen para a entrega do traballo ao 
titor/a, o depósito e defensa son, respectivamente, o 1 o 7 e o 15 de setembro. 
Apróbase por asentimento. 
 
19. Aprobación, se procede, da normativa interna de mobilidade da Facultade de Ciencias 
Xurídicas e do Traballo. 
Toma a palabra o prof. José Francisco Durán Vázquez. Manifesta que foi unha normativa 
elaborado polo prof. Pablo Riquelme Vázquez no período en que actuou como coordinador do 
programa de mobilidade do Centro. O cambio fundamental respecto á normativa anterior é o 
que afecta ao proceso de entrevista para baremar aos estudantes que se seleccionan para os 
distintos programas de mobilidade internacional. Este proceso de mobilidade funciona grazas 
aos titores que revisan e aceptan o contrato de estudos xa que, se non, sería materialmente 
imposible levalo a cabo. O Decano manifesta que na Comisión de calidade tras facer na 
normativa unhas puntualizacións básicas foi validada para sometela á aprobación da Xunta. O 
Sr. Decano agradece o labor desenvolvido nos programas de mobilidade do Centro, polos 
profesores Durán Vázquez, Riquelme Vázquez e Pacho Blanco así como por todos os titores/as  
Erasmus. 
 Apróbase por asentimento. 
 
20. Aprobación, se procede, do procedemento de xestión dos recursos materiais e dos servizos 
O Sr. Decano manifesta que se trata dun Procedemento previamente validado pola Comisión de 
Calidade pero é necesario que sexa aprobado na Xunta de Facultade. 
Apróbase por asentimento. 
 
21. Aprobación, se procede, do procedemento de Orientación ao alumnado e atención ás 
necesidades específicas de apoio educativo. 
Apróbase por asentimento 
 
22. Aprobación, se procede, de solicitude de axuda para organizar actividade extra-académica 
presentada por Antonio Villanueva Martínez. 
O alumno de terceiro ciclo D. Antonio Villanueva Martínez informa que a axuda se solicita para 
a celebración dun Congreso sobre “Violencia sexual desde una perspectiva histórica”, 
organizada polas áreas de Dereito Procesual da Facultade de Dereito do campus de Ourense e a 
área de Dereito Romano. 
Apróbase por asentimento 
 
23. Aprobación, se procede, da modificación da normativa para la elaboración de Traballo Fin 
de Máster do Máster en Avogacía. 
Toma a palabra a coordinadora do Máster, a prof. María Antonia Arias Martínez. Expón que a 
modificación da normativa inclúe dous novos apartados no artigo 12 co fin de que poida ser 
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gravado o acto de defensa do TFM se así o acorda o Tribunal avaliador. Para realizar esta 
previsión consultouse coa Delegada de Protección de Datos da Universidade. A redacción da 
ámbolos dous apartados resulta da transcrición realizada da proposta de redacción enviada polo 
Director de Área de Administración Electrónica e Tratamento de datos Persoais. 
Apróbase por asentimento   
 
24. Rolda aberta de intervencións. 
 
-O Sr. Decano abre o debate en relación coa proposta de cambio de titulacións para á cidade. 
-Toma a palabra o prof. Jaime Aneiros Pereira. Considera que para as titulacións da facultade 
sería unha oportunidade estratéxica ter tamén presenza física na cidade. Opina que é unha 
oportunidade histórica para acercarnos aos sectores profesionais e as empresas da cidade. 
Argumenta que nos posiciona de xeito distinto a outras titulacións do mesmo ámbito e sería un 
elemento de competitividade coa universidade privada patrocinada por ABANCA que sí estará 
situada no centro da cidade. Entende que a presenza na cidade é unha cuestión que debe 
valorarse en termos das titulacións de esta facultade, en termos do alumnado actual pero tamén 
do alumnado que se quere captar nun futuro para manter a oferta académica. Conclúe que si o 
que se pretende e ter unha toma de posición definitiva sobre este tema, se debería decidir cun 
punto específico na orde do día e non na rolda aberta de intervencións que non ten efectos 
vinculantes.  
 
-Toma a palabra a prof. Ana María Pita Grandal. Entende que non corresponde no punto rolda 
aberta de intervencións tratar esta cuestión. Considera que non se pode resolver un tema tan 
relevante sen que todo o mundo coñecese, a través da orde do día, que esta cuestión ía ser 
tratada e prega que non se someta a mais preguntas á esta Xunta apelando á responsabilidade 
institucional e ao respecto ao Reitor.  
 
-No mesmo sentido se pronuncia a prof. María José Bravo Bosch. Manifesta que 
institucionalmente debería terse procedido doutro xeito co fin de que se puidesen pronunciar 
tódolos membros da Xunta de Facultade. 
 
-O Sr. Decano fai referencia ao debate aberto sobre o tema no último Claustro celebrado, onde 
se expuxo que este Centro era o único que reunía os requisitos para poder baixar á cidade ao 
votar 104 de 170 estudantes, que participaron nas enquisas, a favor de baixar á cidade, sendo a 
participación doutros colectivos moi baixa. 

Tal e como se debateu no claustro e posteriormente transcendeu á opinión pública a 
través dos medios de información, se considerou que non tiña sentido tratar nun punto da orde 
do día un tema que xa semella pechado, se ben entendeu pertinente informar ao respecto. Así 
se lle transmitirá ao señor Reitor.  

 
-A través do chat o Vicedecano de Dereito Xosé M. Pacho Blanco pide que se indique 
especificamente os resultados das enquisas, e a información sobre as características técnicas da 
enquisas, e se o Rectorado informou de algo. 
-A prof. Marta García Mosquera señala a través do chat que na súa opinión se o Claustro acordou 
o que acordou, non procede someter a acordo desta Xunta punto ningún en relación con este 
tema. 



 

Facultade de Ciencias 
Xurídicas e do Traballo 

 
-A prof. Bravo Bosch sinala que o claustro está gravado, e parece que conta que se debe levar a 
cabo un debate 
-O Vicedecano Prof. Jose Carlos Orge Miguez sinala, a través do chat, que isto parte dun punto 
do claustro que se chamaba "Debate ..." Un punto así denominado que legalmente non pode 
tomar ningún acordo. Se non hai acordo claustral, non hai obriga legal que impulse nada. 
-A continuación o Decano expón que dende o principio tivo ocasión de manifestar ao Sr. Reitor 
a súa opinión persoal e particular cando aquel informou, nunha reunión cos decanos, do 
proxecto de trasladar centros e titulacións á cidade.  

Xa con posterioridade, na reunión informativa do Sr. Reitor e parte da equipa de 
Goberno con profesorado do Centro, lembra que, a pesar de amosar certo escepticismo, 
considerouse que sería relevante para mellorar a presencia da Universidade no centro da cidade 
o traslado de titulacións de posgrao, creando un centro de posgrao, así como determinados 
servizos que polo seu obxectivo tivesen maior conexión coa sociedade. O debate plantexouse 
orientado ao cambio de centros completos e non tivo a resposta agardada. En todo caso, o 
Decano recoñece e agradece a valentía do Sr. Reitor e do equipo Reitoral por plantexar esta 
cuestión, pero a realidade coa que nos atopamos e que non ten tido o éxito oportuno. 
 
-A prof. Bravo Bosch manifesta que, como profesora do Centro, gustaríalle poder expoñer a súa 
posición e considera que está cernando a posibilidade de abrir un debate.   
 
-Toma de novo a palabra a prof. Pita Grandal. Solicita que conste en acta que o Decano non 
representa nada máis que a vontade desta Xunta, xa que na toma de decisións non ten 
autonomía porque a soberanía, o dereito de pronunciarse, aprobar, rexeitar, axuizar, reside na 
Xunta. Manifesta que o Sr. Decano de forma tendenciosa está intentando subtraer a este órgano 
colexiado a toma de posición de xeito que está a facer un exercicio inconstitucional dos poderes 
que lle outorgan os estatutos da Universidade. Finaliza a súa intervención solicitando que o Sr. 
Decano convoque unha Xunta de Facultade para tratar este tema proporcionando a información 
pertinente. 
-O Sr. Decano resposta que non ten inconveniente en convocar as Xuntas que sexan necesarias 
unha vez que dispoña dos datos suficientes e dun proxecto concreto. Entende que non ten 
sentido debater sobre un proxecto que o Claustro declara abandonado. Esa é a postura 
institucional que se adopta. 
 
-Toma a palabra novamente o prof. Jaime Aneiros Pereira. Manifesta que salvo que de forma 
expresa a reitoría revogue o oficio dirixido ao decanato procede, dende un punto de vista  
procedemental, legal e moral, convocar unha Xunta de Facultade, invitando a participar ao 
Reitor ou persoa en quen delegue, para decidir si estamos dispostos a abrir a posibilidade de 
que a Facultade teña tamén presencia na cidade.  
 
-O Vicedecano de de Dereito, o prof. Xosé Manuel Pacho pregunta a través do chat se ten efectos 
legais a carta enviada pola secretaría do señor Reitor. 
 
- A prof. Carmen Ruiz Hidalgo reitera a necesidade de que adopte unha posición na Xunta de 
Facultade acusando ao equipo decanal de non democrático. Na mesma liña o prof. Luis M. 
Muleiro Parada solicita a convocatoria dunha Xunta de Facultade para adoptar de forma 
democrática unha toma de posición polo órgano correspondente e argumenta que existen máis 
órganos de consulta no propio Centro aos que igual hai que trasladar algo. 



 

Facultade de Ciencias 
Xurídicas e do Traballo 

 
 
- O Sr. Decano insiste en que non ten inconveniente en trasladar algo cando nos concreten ese 
algo. Polo de agora non está concretado. 
 
-A través do chat, a prof. Marta García Mosquera pide que a prof. de Dereito financeiro, Carmen 
Ruiz, retire a acusación de falta democrática deste equipo Decanal, e a prof. Carmen Ruiz 
responde que non o retira. 
 
-O prof. Aneiros Pereira solicita que conste en acta a seguinte pregunta: O Decanato péchase a 
analizar calquera proxecto que afecte á facultade que requira dun estudo posterior e de 
concreción? 
 
-O Sr. Decano responde que na reunión co Sr. Reitor comprometeuse a levar á Xunta de 
Facultade un proxecto concreto e desenvolvido polos órganos competentes, sendo estes o 
Reitor e a Vicerreitoría de Planificación. Tamén recalca que a creación do centro de posgrao e o 
uso dos edificios para outros usos, como antes indicou, poderían ser mais axeitados. Engade que 
esta falta de concreción do proxecto tamén foi posta de manifesto pola Escola de Enxeñaría de 
Telecomunicacións na que adiaron o pronunciamento da mesma ata a existencia dun proxecto 
concreto. Por outra banda, expón que non se trata dunha táctica dilatoria senón de amosar 
lealdade institucional e dunha técnica de cautela ante o decorrer dos acontecementos. 
 
-A través do chat, a Vicedecana de Relacións Laborais María Belén Fernández Docampo indica 
que non hai problema, que se solicite polo procedemento previsto regulamentariamente, xa 
que este equipo decanal segue a normativa. 
 
Sendo as 14:49, levántase a sesión.  
 
Secretaria        V. e Pr. do Presidente  
María Antonia Arias Martínez      Francisco José Pérez Torres 
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