
 
Comité de Pontevedra 
da Universidade de Vigo    

 
 
Reunidos no Edificio Fundición o día 10  de  marzo de 09,  ás 

9:30  horas, en convocatoria de reunión extraordinaria  coa seguinte: 
 

ORDE DO DÍA 

1. Desconvocatoria das asembleas e referendo. 

 

 

 

 

 

 

 

A S I S T E N T E S .  
 

CC.OO 
Marcos Estévez Orge 
Aser Ángel Fernández Rey 
Manuel Marcos García 
Marisa Magaz Ledo 
Mercedes Alonso Alonso 
 
C.I.G. 
Federico Fernández Fernández 
Luciano Otero Caminha 
Carlos Mollinedo 
U.G.T. 
 Ángel Torreiro Varela 
Cristina Vila Pumares 

C.S.I.F.  

José María Pérez Landín 
GIUV 

Antonio Manuel Rodríguez 
 

D E L E G A N  V O T O 
  
 

A U S E N T E S         
 

*DS- Delegado Sindical 
 

1. Desconvocatoria das asembleas e referendo. 

Como cuestión de orde Ángel Torreiro  indica que a convocatoria non foi feita en tempo e 

forma polo que o seu sindicato reservase o dereito de impugnación. Manifesta que hai 

tomados acordos polo Comité na reunión anterior e que hai que cumplilos. Entre eles a 

convocatoria das asembleas e referendo. 

Carlos Mollinedo sinala como persoalmente desplazouse dende Pontevedra á reunión e por 

deferencia pudose indicar esta situación con antelación suficiente. Xa que estamos aquí e 

hai que resolver unha cuestión importante para os compañeiros-as debemos continuar. 

Sendo as 9:46 horas UGT abandona a reunión. 

Marcos Estévez explica o escrito de xerencia relativo a súa proposta e a incorrecta 

interpretación que se ten dado do mesmo. Polas razóns expostas non ha lugar as 
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asembleas e ó referendo programados. Está convocada unha reunión da comisión do art. 

35 para o día 17 de marzo pola tarde. 

Aser di que segundo o escrito de xerencia os acordos tomadas polo Comité na reunión 

anterior non teñen senso  pois foron tomados con premisas distintas.  

Marcos Estévez di que o Regulamento de organización e funcionamento do Comité  no seu 

artigo 17 di que “O secretario/a a instancia do Presidente, convocará por escrito a tódolos 

membros do Comité, cunha antelación de dous días hábiles, comunicando a data, hora e 

lugar da sesióm excepto si a urxencia o require”. Ante a urxencia da decisión a tomar 

estamos convocados. 

Sendo as 9:58 horas chega Mercedes Alonso . 

ACORDASE que dado que a convocatoria de asembleas e referendo foi acordado polo 

comité, a súa desconvocatoria debe tomarse mediante novo acordo. Por 9 votos a favor e  

unha abstención quedan desconvocadas as asembleas e referendo transmitíndose a 

decisión os compañeiros-as. 

Carlos Mollinedo solicita unha maior coordinación entres os comités de Pontevedra e 

Ourense. 

Manuel Marcos sinala a posibilidade de facer unha reunión conxunta de comités logo da 

reunión coa xerencia ben o mesmo día 17 pola tarde ou ben o 18 pola manán. 

Sendo as 10:15 horas levántase a sesión. 

O Presidente      O Secretario. 
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