
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DO COMITÉ DE EMPRESA E A XER ENCIA 
 
                                    Acta do 18 de abril do 2012 
 
Asisten:  
 
Xerente da UDC: Diaz Villoslada, Juan M. 
Vicexerencia: Brion Sobrido, María José. 
Gómez Rega, María Josefa 
Presidente: Portela Fernández, Xosé Manuel (CUT) 
Secretario: Muñiz Seijas, Juan Carlos (CUT) 
Vicesecretario: Boado Sexto, José Antonio (CUT) 
Suárez Sánchez, José Manuel (CUT) 
Bouzas Gómez, José Antonio (CUT) 
Puente Varela, Jesús Florentino (CUT) 
López Domínguez, Javier (CCOO) 
Otero Canabal, Jorge (CCOO) 
Pena Pérez, Enrique José (CIG) 
Rey Souto, María Teresa (UGT) 
Monteserín Macías, Pedro Manuel (USO) 
Romero Beade, Manuel (USO) 
 
 
Non asisten:  
 
Vicepresidente: Ledo Pernas, Félix (CUT) 
Rodríguez Barba, Ana María (CUT) 
Cardelle Barreiro, Eduardo (CIG) 
Cordal Fustes, Jorge (CIG)  
 
 
Orde do día:  
 

Punto 1: Propostas de traballo en materia de funcionarización e RPT – PAS Laboral. 
Punto 2: Peche xeral das institucións, centros e servicios da UDC, do 4 ao 19 de agosto 

de 2012, e incidencia no réxime de disfrute das vacacións do PAS. 
 

Comezo da reunión ás 13:00 horas. 
 
Punto 1: 

O Xerente se compromete a presentar o borrador de RPT na primeira semana de 
maio, entre os días 2, 3, ou 4 deste mes. 
 Aproveitando a súa reunión do día 19 coa Xunta de Persoal, o Xerente informará á 
mesma da situación do estado de negociación co Comité, para que a vaian avaliando, poidan 
formular propostas e tamén nomear membros para a futura comisión de negociación. 
 Na vindeira semana formalizarase unha reunión para elaborar unha comisión de 
traballo para abordar os temas do colectivo, con representación de cada central sindical. Esta 
comisión elevará propostas e non terá nunca carácter decisorio. 



 O xerente marca o día 25 (mércores) da vindeira semana, ás 10 da mañá, como data 
para a primeira reunión desta comisión. 
 
Punto 2: 
 Informa do borrador da instrucción 1 /2012 da Xerencia pola que se modifica a 
resolución de 23 de novembro de 2006 que regula a xornada, horario de traballo, vacacións e 
concesión de permisos e licencias do persoal de administración e servizos da UDC. 
 
En canto ás dúbidas e suxestións sobre as tomas de posesión dos técnicos informáticos, o 
Xerente pide se lle envíen á Secretaría Xeral co obxecto de que teñan coñecemento das 
mesmas, xa que é o órgano competente para a súa recepción. 
 
Sen máis incidencias remata a reunión ás 15.20. 
 
 

O Secretario         Vº e prace da Xerente         Vº e prace do Presidente 
 


