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COMPOSICIÓN E ASISTENCIA: 
 

MEMBROS ELECTOS   DELEGADOS SINDICAIS  

CUT     

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

Ledo Pernas, Félix Escúsase    

Puente Varela, Jesús Florentino Asiste    

Suárez Sánchez, José Manuel Asiste    

Boado Sexto, José Antonio Asiste    

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 No asiste 

USO     

Monteserín Macías, Pedro Manuel Asiste    

 
 

Orde do día 

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

2 - Asuntos de trámite: 

- Informes sobre un traslado e unha excedencia voluntaria  

- Designación de membros para a comisión de formación e o comité de seguridade 

- Solicitude de D. Xosé Ogando (arquivo adxunto) 

3 - Discusión e toma de decisión sobre a proposta da Universidade: 

Negociación dun novo convenio colectivo cos seguintes compromisos: 

- que non se dilate a negociación no tempo, debendo concluírse en poucos meses. 

- que manteña, como mínimo, a actual redacción da transitoria segunda. 

- que inclúa unha nova transitoria que posibilite, con caracter extraordinario, a 
convocatoria de todas as prazas vacantes da RPT do 2005 cunha valoración da 
fase de concurso máis alta que a establecida no Convenio. 

4 - Convocatoria dunha asemblea de traballadores 

5 - Rogos e preguntas. 

 
Félix Ledo achegou escrito antes da reunión escusando a súa asistencia e delegando o voto 
en Xosé Manuel Portela. 
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Enrique Pena e Pedro Monteserín avisan de que terán que ausentarse durante o transcurso 
da reunión por motivos de traballo, e delegan o seu voto en Jorge Cordal. 
 
A reunión comeza pasadas as 10:30 h. na Sala de Reunións nº 1 da Reitoría. 
 
O secretario propón variar a orde do día para tratar primeiro os asuntos que mais lle 
interesen aos que se teñen que ausentar. Ninguén se opón, e decídese comezar polo punto 
3º da orde do día. 
 

Punto 3º da orde do día.  Discusión e toma de decisión sobre a proposta da Universidade: 

 

Negociación dun novo convenio colectivo cos seguintes compromisos: 

- que non se dilate a negociación no tempo, debendo concluírse en poucos meses. 

- que manteña, como mínimo, a actual redacción da transitoria segunda. 

- que inclúa unha nova transitoria que posibilite, con carácter extraordinario, a 

convocatoria de todas as prazas vacantes da RPT do 2005 cunha valoración da fase 

de concurso máis alta que a establecida no Convenio. 

 
Como a proposta da universidade non foi plasmada por escrito ten lugar un debate en torno 
ao seu contido, redactándose finalmente, a efectos da votación, como sigue: 

 

Negociación dun novo convenio colectivo cos seguintes compromisos: 

- que non se dilate a negociación no tempo, debendo establecerse un calendario de 

negociación con datas concretas. 

- que manteña, de non haber un acordo satisfactorio, a actual redacción da transitoria 

segunda. 

- que inclúa unha nova transitoria que posibilite, con caracter extraordinario, a 

convocatoria de todas as prazas vacantes da RPT do 2005 cunha valoración da fase 

de concurso máis alta que a establecida no Convenio. 

 
Apróbase por unanimidade a proposta da Universidade, aínda que condicionada a que ésta 
acepte os compromisos enunciados. Para elo o presidente trasladaralle a xerencia o texto 
obxecto da votación. 
 
Séguese polo apartado segundo do punto 2 da orde do día: designación de membros 
para a comisión de traballo e para o comité de seguridade. 
 
Faise unha proposta consensuada, que foi aprobada por unanimidade: 
 
Comisión de formación: Félix Ledo Pernas (CUT) e Jorge Cordal Fustes (CIG). 
Comité de seguridade: José Antonio Boado Sexto (CUT) e Xosé Ogando García (UGT). 
 
Auséntanse da reunión Pedro Monteserín e Enrique Pena. 
 
O presidente é informado da necesidade de nomear un terceiro membro para a comisión de 
seguridade. Acéptase por unanimidade a designación de Javier López Domínguez (CC.OO). 

 
Punto primeiro da orde do día: lectura e aprobación da acta da sesión anterior. Apróbase 
por unanimidade. 
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Punto segundo da orde día: asuntos de trámite. 
 
Respecto do traslado solicitado por unha traballadora o presidente informa de que a 
Universidade aceptou darlle o traslado en canto sexa posible. 
 
Acórdase tamén informar favorablemente a comisión de servizos de D. Javier Fariñas 
Alvariño para a cobertura dunha excedencia voluntaria. 
 
A decisión sobre a petición de Xosé Ogando aprázase ata a seguinte reunión, estando 
conforme o interesado. 
 
O presidente informa da prórroga do Seguro de Adeslas. De non renovarse habería que 
avisar antes dunha certa data. Informa tamén de que recibiu copias básicas de contratos de 
persoal, das que lle fai entrega ao secretario, e suxire a necesidade de facer un seguimento 
das contratacións e da xestión das listas de espera, e que se podería facer mediante unha 
comisión. Aínda que ten lugar un debate, non se adopta ningún acordo.  
 

Punto cuarto da orde do día: convocatoria dunha asemblea de traballadores. Decídese 
convocar as seguintes asembleas de traballadores: 

Mércores 3 de decembro as 18:00 horas en Ferrol 

Xoves 4 de decembro as 18:00 horas na Coruña 

A finalidade das asembleas é a de presentar ao novo comité, e informar aos traballadores 
da proposta da universidade. 
 
Punto cuarto da orde do día: rogos e preguntas.  
 
O presidente informa da “Convocatoria de axudas de matrícula para o PAS”. Ten lugar un 
debate, e se acorda por unanimidade denunciar varios aspectos da convocatoria, sendo o 
principal o feito de que se exclúa ao persoal non fixo. Delégase no presidente a redacción 
formal da denuncia, que se lle enviará por correo electrónico aos demais membros do 
Comité para a súa análise e conformidade. 

 

Sen mais asuntos que tratar, levántase a sesión as 13:15 horas. 

 

 

            O Secretario                 Visto e prace do Presidente 

 

 

 

 

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


