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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 asiste    

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 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 asiste 

USO     

Monteserín Macías, Pedro Manuel asiste    

 
Orde do día 

1) Lectura e aprobación, se proceder, da acta da sesión anterior. 

2) Sinatura, logo das variacións, do Regulamento de Funcionamento Interno do Comité de  
Empresa. 

3) Preparación da xuntanza coa Xerencia da Universidade. Discusión dos puntos a tratar  
(RPT 2005, Transitoria II, Convenio Colectivo, etc.) 

4) Traspaso de actas e outro material en poder do anterior Comité. 

5) Rogos e preguntas. 

 

Por parte de CC.OO achégase escrito comunicando o nombramento como delegado sindical de  
D. Jorge Otero Canabal, e o cesamento de D. Javier López Domínguez. 

Por parte da CUT achégase escrito comunicando o nombramento como delegado sindical de D. José 
Antonio Bouzas Gómez. 

 

Comeza a sesión ás 10:05 horas do día 10 de novembro de 2008, na sala de xuntas do C.U.R. 

Primeiro punto da orde do día: lectura e aprobación, se proceder, da acta da sesión anterior. 

Despois da lectura da acta por parte do secretario da mesa de idade constituida na sesión anterior,  
D. Javier López Domínguez, a acta apróbase por unanimidade. 

Segundo punto da orde do día: sinatura, logo das variacións, do Regulamento de Réxime interno 
do Comité de Empresa. 
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Procédese a sinatura por duplicado por parte dos membros que o aprobaron. 

 

Terceiro punto da orde do día: preparación da xuntanza coa Xerencia da Universidade. Discusión 
dos puntos a tratar (RPT 2005, Transitoria II, Convenio Colectivo, etc.). 

O presidente propón solicitar á Universidade que se articulen cursos de formación que posibiliten a 
preparación das probas, tanto de promoción interna como de acceso libre, para todos os 
traballadores. A proposta apróbase por unanimidade. 

Tamén por unanimidade acórdase reclamar a execución da RPT de 2005. 

CCOO propón a revisión do acordo vixente para o reparto das prazas de promoción interna.  
A proposta foi rexeitada con 10 votos en contra, un a favor (CC.OO.) e dúas abstencións (UGT). 

En canto a forma de levar a cabo a execución da RPT de 2005 xurdiron dúas propostas, que foron 
sometidas a votación: 

Proposta de CC.OO.: negociación previa dun novo Convenio Colectivo como marco para a execución 
da RPT de 2005, facendo coincidir a promoción interna e un proceso de consolidación de emprego. 

Proposta da CUT: execución inmediata da RPT de 2005, mediante a convocatoria das prazas de 
promoción interna e o establecemeto dun proceso extraordinario de consolidación de emprego. 

A proposta de CC.OO. tivo 2 votos favorables (CC.OO. e USO); a proposta da CUT tivo 9 votos a 
favor (CUT e UGT); e houbo dúas abstencións (CIG). Apróbase a proposta da CUT por maioría 
absoluta. 

En canto a Disposición Transitoria II do vixente Convenio Colectivo, apróbase por unanimidade 
solicitar da Xerencia unha aclaración sobre a súa interpretación das circunstancias nas que se atopa 
a devandita Transitoria. 

D. Xosé Ogando García tivo que ausentarse as 12:45, deixando o seu voto delegado en Dª. Teresa 
Rey Souto. En calquera caso non houbo xa mais votacións. 

Cuarto punto da orde o día: traspaso de actas e outro material en poder do anterior Comité. 

Por parte do anterior secretario, D. Jorge Cordal Fustes, se lle fai entrega ao secretario da seguinte 
documentación: 

○ Comunicación ao anterior presidente do Comité de Empresa da renuncia como 
secretario de D. Jesús Penedo Pallas. Sin data. 

○ Acta nº 9 da xuntanza extraordinaria do Comité de Empresa do 4 de abril de 2008. 

○ Acta nº 10 da xuntanza ordinaria do Comité de Empresa do 11 de abril de 2008. 

○ Comunicación á Xerencia e a Vicexerencia de Persoal, con rexistro de entrada de 15 
de abril de 2008, do resultado da reunión do 11 de abril de 2008. O escrito inclue 
varias peticións relativas ao referendo consultivo sobre a funcionarización. 

○ Folla manuscrita sin data que recolle as incidencias da mesa de Ferrol durante a 
xornada do referendo consultivo acerca da funcionarización. 

○ Convocatoria por correo electrónico, con data 24 de abril de 2008, dunha reunión do 
Comité de Empresa para o 28 de abril de 2008 para a valoración dos resultados do 
referendo como primeiro punto da orde do día, e rogos e preguntas como segundo e 
derradeiro punto. 

○ Comunicación aos Ilmos. Sr. Reitor e o Sr. Xerente da Universidade da Coruña, con 
data de entrada no rexistro Xeral de 29 de abril de 2008, do resultado da reunión 
mencionada no anterior documento, consistente na renuncia en pleno dos integrantes 
do Comité de Empresa. 

○ Comunicación de Resolución Reitoral sobre expediente disciplinario, con saída de 
rexistro xeral nº 9192 de 21 de maio de 2008. 

○ 40 Escritos de demisión con rexistro de entrada o día 4 de xuño de 2008 na 
Delegación Provincial da Consellería de Traballo, algúns deles incluindo a máis de 
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unha persoa, pertencentes tanto aos membros do anterior Comité de Empresa como 
aos suplentes nas listas dos diferentes sindicatos que acadaron representación.   

○ Escrito de D. Jorge Cordal Fustes con rexistro de entrada de 4 de Xuño de 2008 na 
Delegación Provincial da Coruña da Consellería de Traballo donde comunica a 
presentación ante a mencionada Delegación dos escritos de renuncia de todos os 
traballadores que se presentaran as eleccións sindicais do Comité de Empresa do 
Persoal Laboral nas listas dos sindicatos USO, CIG e CC.OO., recollidas no 
expediente 385/2007, para facer posible a convocatoria de novas eleccións na 
Universidade da Coruña. 

○ Escrito da Xerencia, de 5 de xuño de 2008, solicitando a emisión do informe referente 
as convocatorias de prazas da área de informática. Anéxanse as convocatorias de 
Técnicos superiores, Técnicos de grao medio e Técnicos especialistas.  

○ Previamente a reunión reflexada neste acta, o anterior secretario, D. Jorge Cordal 
Fustes, comunicou ao novo secretario os datos da conta de correo do Comité de 
Empresa, colaborando eficazmente na resolución dos problemas de acceso que 
inicialmente se presentaron.  

Quinto punto do día: rogos e preguntas. 

O presidente do Comité traslada ao pleno, por escrito, a problemática da traballadora Dª. Ana Belén 
Rodríguez Díaz, que queda pendente para aclarar. 

Levántase a sesión as 14:03 horas. 

 

 

 

            O Secretario                 Visto e prace do Presidente 

 

 

 

 

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

 


