
REUNIÓN  EXTRAORDINARIA DO COMITÉ DE EMPRESA 
 
                                    Acta do 25 de xaneiro do 2011 
 
Asisten: 
 
Presidente: Portela Fernández, Xosé Manuel (CUT) 
Vicepresidente: Ledo Pernas, Félix (CUT) 
Secretario: Muñiz Seijas, Juan Carlos (CUT) 
Vicesecretario: Boado Sexto, José Antonio (CUT). 
Puente Varela, Jesús Florentino (CUT) 
Suárez Sánchez, José Manuel (CUT) 
Rodríguez Barba, Ana María (CUT) 
Ríos Barbeito, Manuel (UGT) 
Rey Souto, María Teresa (UGT) 
Cordal Fustes, Jorge (CIG) 
Pena Pérez, Enrique José (CIG) 
Monteserín Macías, Pedro Manuel (USO) 
Romero Beade, Manuel (USO) 
López Domínguez, Javier (CCOO) 
Otero Canabal, Jorge (CCOO) 
 
 
Non asisten: 
 
Bouzas Gómez, José Antonio (CUT) 
Cardelle Barreiro, Eduardo (CIG) 
 
 
Orde do día: 
 

- Punto 1º.  Debate e decisións a tomar por mor das variacións que se queren 
aplicar ao intercambio vacacional do PAS. 

- Punto 2º. A petición de Xosé Portela (petición enviada por correo electrónico), 
inclúese tratar o mini-concurso de conserxes e auxiliares de servizo, a listaxe de 
agarda de Técnico Superior de Microscopía. Tamén analízanse outro temas 
pendentes. 
    

Comezo da reunión ás 9,45. 
 

- Ábrese un debate sobre o primeiro punto da orde do día. Acórdase redactar un 
escrito para pedir explicacións deste cambio a xerencia. Se achega coa presente 
acta copia do escrito acordado na reunión. 

- Segundo petición de Xosé Portela analízase a nova proposta de xerencia sobre o 
mini-concurso de conserxes e auxiliares de servizos. Acórdase procurar información 
sobre as prazas ofertadas para poder enviar a análise oportuna. 

- Trátase tamén a convocatoria da listaxe de agarda da praza de Técnico Superior de 
Microscopía, informándose favorablemente. Déixase pendente o nomeamento dos 
membros do tribunal á agarda de falar con xente para ocupar os postos. 

- Analízase a situación actual da RPT e o seu estancamento por parte da Institución. 
Xosé Portela vai a redactar unha proposta de comunicado e a pasará por correo 
electrónico a tódolos membros do Comité. 

 
Sen máis incidencias finaliza a reunión ás 12,35 
 
     Comité de Empresa 
 



 
 


