REUNIÓN EXTRAORDINARIA DO COMITÉ DE EMPRESA
Acta do 28 de setembro 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)
Suárez Sánchez, José Manuel (CUT)
Rodríguez Barba, Ana María (CUT)
López Domínguez, Javier (CCOO)
Otero Canabal, Jorge (CCOO)
Cordal Fustes, Jorge (CIG)
Pena Pérez, Enrique José (CIG)
Monteserín Macías, Pedro Manuel (USO)
Romero Beade, Manuel (USO)
Puente Varela, Jesús Florentino (CUT)
Bouzas Gómez, José Antonio (CUT)
Rey Souto, María Teresa (UGT)

Non asisten:
Cardelle Barreiro, Eduardo (CIG)

Orde do día:
•
•
•

Lectura e aprobación de actas pendentes.
Conclusións das asembleas realizadas (actuación con respecto á Xerencia).
Convocatorias e cursos.
Situación no Xoana Capdevielle
Situación do Servizo de Informática e Comunicacións.
Situación da conserxería da Escola de Enfermería e Podoloxía
Asuntos relacionados con traballadores concretos.

Serafín Díaz Díaz (oposicións de Auxiliares de Servizo)
Emilio Bugallo (xubilación voluntaria 64 anos)
Reunión con Francisco Rodríguez e Javier Chico (oposicións de Téc. Grao Medio
Informática).
-

Quenda aberta de intervencións

Comezo da reunión ás 9,55 h.
-

Xosé Portela informa que por estar o secretario do Comité de días de asuntos
propios, non se poderon traer para a súa aprobación.

-

Se acorda informar á xerencia da paralización do convenio colectivo, mentres no
envíe unha nova RPT, do mesmo xeito se establece como punto do día dunha
vindeira reunión, o debate sobre medidas a tomar por esta inacción.

-

Se recibe a Manuel Ríos Barbeito, traballador xubilado da UDC, que insta a
modificación na redacción para o IV convenio colectivo, no seu artigo 59 no
parágrafo referido á xubilación forzosa, xa que neste non se recoñecen os
servizos prestados aos traballadores dos centros antes de integrarse
definitivamente na UDC, sendo el directamente afectado, no seu caso o INEF.

“Ao se producir a xubilación forzosa, falecemento ou a invalidez
permanente dun traballador da Universidade da Coruña,
percibirá o importe íntegro de tres mensualidades e unha máis por cada
cinco anos ou fracción que exceda dos quince de
antigüidade na UDC. No caso de prestacións de servizo a tempo parcial,
computarase este tempo de xeito proporcional”.
-

Cursos de formación. Publicar na web do Comité a apertura dun prazo de
petición de cursos.

-

Ante a constatación por parte do presidente do Comité de baixas de persoal en
conserxarías que non son cubertas do xeito regulamentario. se acorda elevar á
xerencia a oportuna reclamación.

-

Instar unha reunión da comisión paritaria para tratar a interpretación do
convenio nos temas referentes aos traballadores xubilados da Universidade,
Emilio bugallo e Manuel Ríos.

-

Queda convocada unha nova reunión do Comité de Empresa o día 3 de Outubro
ás 9 horas.

Sen máis incidencias remata a reunión ás 14,35 h.

Comité de Empresa

