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    Reunidos de maneira extraordinaria no Edificio Fundición o día 14 

de Maio 2019, ás 10:00 horas, coa seguinte: 
 
ORDE DO DÍA 

1. Debate a sobre proposta  Xerencial de varios procesos 
selectivos. 

Carlos Román escusa as ausencias dos delegados da CIG e di 

que non ten a delegación de voto. 

1. Debate sobre a proposta Xerencial de varios procesos 

selectivos 

 
No debate sobre a estrutura dos procesos selectivos existen opinións 

encontradas. Marisa di que non está de acordo coa proposta da 
Xerencia co número de probas do temario específico, xa que lle 

parecen excesivos 3 exames e di que nas anteriores convocatorias só 
había 2 exames: un exame tipo test e outro, que podía ser un suposto 
práctico ou desenvolver 2 temas entre 4 elixidos por sorteo. 

 
Carlos Román CIG di que está de acordo coa estrutura de Xerencia xa 

que non se separa das convocatorias de outras administracións e sería 
bo que os nosos procesos se asemellen a administracións similares. 
 

Manolo marcos CCOO di que se se fai un suposto de carácter teórico, 
escrito e eliminatorio, como na estrutura da Xerencia serían 
complicados de corrixir, xa que nos tribunais só teriamos unha ou dúas 

persoas susceptibles de corrixir estes exames e aumentaría a 
subxectividade na corrección. 

 
Carlos Román di que o suposto teórico, escrito e eliminatorio debe 
incluirse e que se non hai na casa persoal coa formación adecuada 

para corrixir estes exames, existe para estos casos a figura do 
corrector externo. 

 
Pablo UXT está de acordo con Manolo e di que o suposto de carácter 
teórico e escrito aumentaría a subxectividade á hora de corrixir polo 

que quere só 2 exercicios, un test e un suposto práctico; incluso pensa 
que estaría ben facer ambos exames tipo test. 

 
Marisa di que outras Universidades galegas só teñen 2 exercicios, polo 
que non está de acordo coa estrutura de exames que nos plantexa a 

Xerencia. 
 

A S I S T E N T E S  .  
 

CC.OO 

Marisa Magaz 
Manolo Marcos 
Alfonso Bascoy 
Marcos Estévez  
 

C.I.G. 

Roberto Otero 
Carlos Román Lago 
 
 
 

U.G.T. 

 
Pablo Álvarez 
 

D E L E G A N  V O T O   

 

 

José Estévez e Margarita 

Turnes en Marisa Magaz 
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Roberto CIG concorda coa estrutura que propón a Xerencia e sinala 

que, en case todos os procesos selectivos dos grupos I de Persoal 
laboral de todas as administracións, se fai un exame deste tipo, porque 
o nivel de esixencia é moito maior có de todos os grupos inferiores, e é 

un xeito de avaliar a habilidade e aptitude dos opositores á hora de 
elaborar ideas, organizalas, expoñelas e presentalas. Asemade 

puntualiza que, a escusa de que é unha proba difícil de corrixir debido 
á súa subxectividade non se  sostén, porque a corrección dos supostos 
prácticos implica o mesmo grao de subxectividade. 

 
 

Marcos CCOO di que quere obxectividade nas probas pero para nada 
lle parece desacertada a proposta da Xerencia xa que se asimila a de 
outras administracións. 

 
Decídese votar se estamos de acordo coa estrutura da Xerencia ou 

preferimos eliminar o suposto de carácter teórico, escrito e eliminatorio. 
 
Roberto e Carlos Román votan a favor de manter o acordo ao que se 

chegou na reunión anterior do Comité de Empresa de Pontevedra, 
recollido na acta do día 8 de Maio de 2019. 

 
Pablo vota en contra de manter a estrutura da Xerencia e di que só 
quere dúas probas. 

 
Marisa, Manolo Marcos e os dous votos delegados de José Estévez e 

Marga votan en contra da estrutura da Xerencia. 
 
Marcos e Alfonso abstéñense. 

 
RESULTADO 

 
2 votos a favor de manter a estrutura acordada polo Comité na reunión 
do 8 de maio. 

 
5 votos en contra da estrutura presentada por Xerencia.  Só queren 

dúas probas 
 
2 Abstencións. 

 
Carlos Román di que non entende como se pode vulnerar o acordo que 

se tomou no anterior comité extraordinario do día 8 de maio de 2019. 
 
Rematada o debate da estrutura das probas , seguimos cos temarios 

das probas. 
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O Comité está de acordo que nos temas transversais se inclúa para 

todos os procesos selectivos  Igualdade e Protección de Datos. 
 
Decídese que por coherencia en todos os procesos meteremos os 

Títulos preliminares da CE. e do  Estatuto de Autonomía de Galicia. 
 

Respecto a porcentaxe de puntuación  das diferentes probas decídese 
que se puntuará cun  
 

35% a proba de test  
40% a proba de carácter práctico. 

 
E non habendo máis temas que tratar  levántase a sesión ás 13 h. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


