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O mércores 05 de novembro, ás 10:00 h. en segunda 

convocatoria, no Edificio Fundición do Campus de Vigo, 

celebrouse reunión extraordinaria do Comité de Empresa 

de Pontevedra coas persoas que se relacionan á marxe e 

coa seguinte 

 

ORDE DO DÍA 

 

1. Funcionarización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Alfonso Calvo Santos escusa a súa presenza por motivos laborais. 

 

 

1. . Funcionariación 

 

O motivo deste Comité extraordianario é deixar ben claro que a postura deste órgano 

é dar os pasos precisos para que o proceso da funcionarización bote a andar. Outros 

non parecen querer dar eses pasos. Este comité ten pedido a negociación antes e 

despois de presentar unha proposta concordada por todas as forzas sindicais 

representadas nel. 

 

Preténdese impulsar a negociación do proceso de funcionarización facendo que todas 

as partes que teñan interese no dito proceso se pronuncien e se dean as condicións 

para poder comezar coa negociación. Se algunha das partes non ten interese que o 

faga saber. 

 

O ,Presidente do Comité propón un escrito que pasa a ler dirixido á Xerencia, ao 

Comité de Empresa de Ourense, á Xunta de PAS Funcionario e aos sindicatos 

emprazándoos a comezar coa negociación e que poñan enriba da mesa calquera 

reticencia que poidan ter. 

 

A S I S T E N T E S    
 

 

C.I.G. 

Carlos Mollinedo Lois (Presidente) 

Carlos Román Lago 

Eduardo Calzado Díaz 

Federico Fernández Fernández 

(Secretario) 

Luciano Otero Caminha 

Francisco Pena Corbacho 

Rafael Dominguez Almansa 

 

CC.OO 

Marcos Estévez Orge  

María Luisa Magaz Ledo 

Manuel Marcos Garcia  

Margarita Turnes Negreira 

 

U.G.T. 

Ángel Torreiro Varela 

 

D E L E G A N  V O T O   

 

A U S E N T E S         
 

 

*DS- Delegado Sindical 
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Cuestiónase non ter o borrador do escrito con anterioridade á reunión, e unha vez lido 

fanse correccións ao mesmo. Calquera cousa que mellore ou poida mellorar a 

negociación será positiva. 

 

Acórdase presentar o escrito co voto maioritario favorable de todo o Comité coa 

excepción de Ángel Torreiro que se abstén. 

 

 

E non tendo máis que tratar remata a reunión ás 11 horas. 

 

Visto e prace do Presidente    O Secretario 

 

Carlos Mollinedo Lois     Federico A. Fdez.Fdez. 


