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COMPOSICIÓN E ASISTENCIA: 
 

MEMBROS ELECTOS   DELEGADOS SINDICAIS  

CUT     

Portela Fernández, José Manuel Asiste  Bouzas Gómez, José Antonio Non asiste 

Ledo Pernas, Félix Excúsase    

Puente Varela, Jesús Florentino Asiste    

Suárez Sánchez, José Manuel Asiste    

Boado Sexto, José Antonio Asiste    

Rodríguez Barba, Ana María Excúsase    

Muñíz Seijas, Juan Carlos Asiste    

UGT     

Ogando García, Xosé Asiste  Ríos Barbeito, Manuel Non asiste 

Rey Souto, María Teresa Asiste    

CIG     

Pena Pérez, Enrique José Asiste    

Cordal Fustes, Jorge Asiste    

CCOO     

López Domínguez, Javier Asiste  Otero Canabal, Jorge No asiste 

USO     

Monteserín Macías, Pedro Manuel Asiste  Romero Beade, Manuel Asiste 

 
 

Da comezo a reunión ás 10:40 horas na Sala de Comisións Nº 2 da Reitoría. 
 
Orde do día: 
 

1 - Aprobación, se procede, da acta anterior. 

2 - Asuntos de trámite: 

     - Novos contratos asinados. 
     - Traslados provisionais interinos. 
     - Actuacións ao respecto da situación creada na E.T.S. de Deseño Industrial 

(Ferrol). 
     - Nomeamento de representante na comisión de intercambio. 

3 - Proposta de convenio da Universidade 

4 - Calendario da negociación 

5 - Propostas do Comité 

6 - Rogos e preguntas 

 
Ao inicio da reunión achégase escrito de nomeamento de Manuel Romero Beade como 
delegado sindical da USO. 
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1 - Aprobación, se procede, da acta anterior. A acta apróbase por unanimidade. 
 

2 - Asuntos de trámite: 
 
O presidente fai entrega ao secretario de 3 copias básicas de contratos que recibiu da 
Universidade, o que se lle comunica a todos os presentes. Acórdase que, en canto 
dispoñamos dun local para o Comité, este tipo de documentos estarán alí a disposición dos 
membros do Comité en troques de facer copias para cada membro.  
 
Actuacións ao respecto da situación creada na E.T.S. de Deseño Industrial (Ferrol). 
Acórdase solicitar á Universidade a apertura dun expediente para a investigación dos feitos 
[e a adopción das medidas disciplinarias a que houbera lugar. 
 
O Presidente da conta da recepción do escrito dun traballador no que explica que se viu 
obrigado a rechazar a praza de conserxe da E.T.S. de Deseño Industrial debido á situación 
alí creada, co correspondente prexuizo económico e profesional. Así mesmo, outros 
traballadores lle manifestaron o seu rechazo a ocupar a mesma praza, como mostra de 
solidariedade co compañeiro que está de baixa. 
 
Traslados provisionais interinos. O persoal non fixo non está podendo facer uso do previsto 
no Convenio Colectivo en canto a traslados provisionais, sendo este un mecanismo que 
posibilitaría a solución, polo menos de forma transitoria, de problemas como os dos 
traballadores que sendo de Coruña teñen o seu posto en Ferrol ou viceversa. Acórdase 
solicitar á Xerencia que facilite ao persoal non fixo traslados provisionais nos casos 
xustificados. 
 
Nomeamento de representante na Comisión de intercambio. Acórdase nomear a José 
Antonio Boado Sexto (CUT), que deixará de pertencer ao Comité de seguridade e saúde, 
sendo substituído neste último por Juan Carlos Muñiz Sejias (CUT). 
 

3 - Proposta de convenio da Universidade 

Por razóns prácticas este punto tratouse xunto co punto 5. 

A principal discrepancia, que non a única, céntrase no período de vixencia. A Universidade 
propón como periodo de vixencia do 1 de xaneiro de 2009 até o 31 de decembro de 2010, 
con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2009. 

O Comité considera inaceptable que non existan incrementos económicos para o ano 2008 
xa que non se da ningunha circunstancia que o xustifique, especialmente porque o Convenio 
Colectivo foi denunciado en tempo e forma para negociar no ano 2008. Si ben a 
Universidade propón con caracter extraordinario unha paga en febreiro de 2008,  a falta de 
coñecer os detalles, supoñemos que sería liñal e non consolidable. 

Acórdase propoñer como vixencia do 1 de xaneiro de 2008 até o 31 de decembro de 2009, 
con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2008, xa que nace como un convenio de 
mínimos, para dar salida a unha situación concreta. En función do resultado da negociación 
económica podería quedar aberta a ampliación ao 2010. 

 

4 – Calendario de negociación 
 
Acórdase solicitar unha reunión coa xerencia para fixar o calendario da negociación. 
 



     

 

Acta nº 4. Reunión ordinaria do día 19 de decembro de 2008 

Páxina 3/4 

5 – Propostas do Comité 
 
Durante a reunión foise revisando o texto enviado pola universidade ao mesmo tempo que 
se foron propoñendo modificacións. Non houbo tempo suficiente para revisar todo o 
convenio polo que se pospuxo para a seguinte reunión.  
 
Levántase a reunión ás 14:20 horas. 
 
 

 
 
2ª Sesión - 14 de xaneiro de 2009 
 
COMPOSICIÓN E ASISTENCIA: 
 

MEMBROS ELECTOS   DELEGADOS SINDICAIS  

CUT     

Portela Fernández, José Manuel Asiste  Bouzas Gómez, José Antonio Asiste 

Ledo Pernas, Félix Asiste    

Puente Varela, Jesús Florentino Asiste    

Suárez Sánchez, José Manuel Non Asiste    

Boado Sexto, José Antonio Excúsase    

Rodríguez Barba, Ana María Asiste    

Muñíz Seijas, Juan Carlos Asiste    

UGT     

Ogando García, Xosé Asiste  Ríos Barbeito, Manuel Asiste 

Rey Souto, María Teresa Asiste    

CIG     

Pena Pérez, Enrique José Asiste    

Cordal Fustes, Jorge Asiste    

CCOO     

López Domínguez, Javier Asiste  Otero Canabal, Jorge Non asiste 

USO     

Monteserín Macías, Pedro Manuel Asiste  Romero Beade, Manuel Asiste 

 
 

Da comezo a reunión ás 10:15 horas na Sala de Xuntas da Facultade de 
Económicas. 
 
Orde do día: 
 

5 - Propostas do Comité (continuación no punto en que se deixou) 

6 - Rogos e preguntas 
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A reunión reanudouse no punto no que se deixara na sesión anterior. Coas propostas 
aprobadas tanto nesta reunión como na anterior, elaborouse un proxecto de Convenio que 
se anexa a este acta, e que foi remitido posteriormente á Xerencia. 
 
6 - Rogos e preguntas. 
 
Non houbo ningunha intervención. 
 
Sen mais asuntos que tratar, a sesión levántase ás 13:30 h. 
 

 

             O Secretario                 Visto e prace do Presidente 

 

 

 

 

Fdo.: Jesús F. Puente Varela                                  Fdo.: José Manuel Portela Fernández 
 

 

 

 

 

 
 
 


