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Reunidos no Edificio Fundición o día 9  de Decembro  de 2010,  ás  

10:00 horas, coa seguinte: 

ORDE DO DÍA 

1.  Aprobación se procede da proposta de modificación de 
xornada dos técnicos auxiliares técnicos de instalacións 
deportivas (ATID) con posto de traballo no campus universitario 
de Pontevedra e asignación de funcións de responsable de área 
de deportes ao técnico especialista en actividades deportivas do 
mesmo campus. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aprobación se procede da proposta de modificación de xornada dos técnicos 
auxiliares técnicos de instalacións deportivas (ATID) con posto de traballo no 
campus universitario de Pontevedra e asignación de funcións de responsable de 
área de deportes ao técnico especialista en actividades deportivas do mesmo 
campus. 

Marcos Estévez indica que por un erro persoal fixo esta convocatoria esquecendo que os 
membros da CIG xa lle avisaran que tal día non podían asistir, e pide desculpas por iso. Tamén 
indica que previo á reunión se puxo en contacto con eles para que fixeran as modificacións e 
suxerencias que considerasen e que non se ía a enviar a proposta do Comité ata que todos os 
membros desen o seu visto e prace. 
Logo de ter en conta as propostas de Marcos Estévez, Ángel Torreiro e Federico Fernández, 
chegase ós seguintes: 
 

Acordos:  
 
 - Cambiar o título 
 - Facer unha exposición de motivos 
 - Facer dous parágrafos distintos separando  ATID e TEAD 
 - Establecer as mesmas condicións dos ATID do Campus de Vigo respecto do Campus de 

Ourense. 
 - Periodicidade anual por curso. 
 - Que aparezan no acordo as funcións a realizar. 

A S I S T E N T E S   
 

 
CC.OO 
Marcos Estévez Orge 
Aser Ángel Fernández Rey 
Marisa Magaz Ledo 
 
C.I.G. 

 
 
U.G.T. 

Ángel Torreiro Varela 
 
C.S.I.F.  
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D E L E G A N  V O T O   

 
 

A U S E N T E S         
 

José María Pérez Landín  
Antonio Manuel Rodríguez 
Federico Fernández Fernández 
Carlos Mollinedo Lois 
Luciano Otero Caminha 
Mercedes Alonso Alonso 
Carmen Serra Rodríguez 
Manuel Marcos García  
Cristina Vila Pumares 
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 - Enviar escrito a Xerencia manifestándolle que este tipo de propostas deben negociarse 
previamente, e que as cantidades por responsabilidade deben ser uniformes. 
  

 
Asdo:             Asdo:  
(Secretario)      (Presidente)  


