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Reunidos de maneira extraordinaria no Edificio Fundición o 

día 19 de Abril 2018, ás 10 horas, coa seguinte: 
 
 

ORDE DO DÍA 

 Punto único: 

 Temas a tratar coa Xerencia ás 12:00 

 
En primeiro lugar abordamos o punto 2, apartado I da convocatoria de 
Xerencia sobre o temario non específico para as convocatorias de: 
 

a- Persoal fixo, diferenciado por quenda de acceso libre e 
promoción interna 

b- Ampliación de listas de agarda 
  
Consideramos que esta proposta contén un cambio moi profundo de 
temario e non tivemos tempo suficiente para estudalo. Ademáis a 
Xerencia non tivo en conta a estrutura que marca o Convenio 
Colectivo, que no seu anexo III,  indica que: 
 
Para o acceso libre, a fase oposición consta de dous exercicios, o 
primeiro  é eliminatorio e obrigatorio  e versa sobre coñecementos 
específicos da praza; o segundo que será obrigatorio e non eliminatorio 
tratará de coñecementos non específicos e de galego.  
 
E no artigo 15, no apartado 9 di:  
 
Os aspirantes pola quenda de promoción interna serán eximidos das  
probas obrigatorias non eliminatorias previstas para a quenda de 
acceso xeral libre. 
 
E nas listas de agarda nunca houbo coñecementos transversais 
 
A postura do Comité na reunión coa Xerencia será pedir máis tempo 
para estudar a súa proposta e esixir que se cumpra o Convenio nas 
convocatorias. 
 
Respecto ó punto II da convocatoria de Xerencia onde se fai referencia 
á OEP do 2017, consideramos que é máis urxente sacar antes as 
convocatorias da OEP do 2016. 

A S I S T E N T E S  .  
 

CC.OO 
Marcos Estévez Orge 
Margarita Turnes Negreira 
Manuel Marcos García 
Alfonso Bascoy  
Marisa Magaz 
José Estévez 
C.I.G. 
Luciano Otero Caminha  
Federico Fernández 
Fernández 
Carlos Mollinedo 
Carlos Román Lago 
 
U.G.T. 
Pablo Álvarez Rodríguez 
 
 

D E L E G A N  V O T O   

Roberto Otero y Eduardo 
Calzado en Federico 
Fernández 
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Parécenos razoable o punto III da convocatoria pero non nos deu 
tempo de velo e queda para negociar na próxima reunión. 
 
En canto os puntos IV, V e VI para a ampliación das listas de agarda, 
estamos de acordo en sacar as convocatorias canto antes de TE 
Química e AT Servizos Xerais, pero sen o temario non específico. En 
biblioteca parécenos que acaba de aprobarse unha nova RPT na que 
todos somos flexibles e movibles polo que non vemos a necesidade de 
ampliar esta lista. 
 
Tamén temos que preguntar por qué na convocatoria non aparece a 
ampliación das listas de agarda dos TE de Transporte e Distribución 
que consideramos que é máis urxente. 
 
Non entendemos a razón de querer cambiar a estrutura das 
convocatorias agora a un mes de marchar e sen obedecer a ningún 
acordo nin necesidade. 
 
Respecto á convocatoria de roupa de traballo dicir que se elimine ó 
porteiro maior que xa non existe e pedir que todas as categorías poidan 
pedir forro polar 
 
Sen máis asuntos  que tratar levántase a sesión ás 10:50 horas 

 
 
 
 

 
 
 

 


