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    Reunidos de maneira extraordinaria no Edificio Fundición o día 22 

de Outubro 2019, ás 9:15 horas, coa seguinte: 
 
ORDE DO DÍA 

1. Punto único: OPE 2019. 

 

1. Punto único: OPE 2019. 

Na reunión anterior coa Xerencia, esta afirma que na súa proposta de 
OPE para o 2019 pretende aplicar a normativa actual e sacar a 
concurso todas as prazas posibles. Xan Cebro fixo unha proposta que 
a Xerencia quedou en estudar. 

Dende a GIG propuxeron unha reunión do Comité de Empresa de 
Pontevedra antes da reunión coa Xerencia para debater a 
presentación dunha proposta para a OPE do 2019 na que aparezan 
todos os postos afectados pola adicional IX, dando así saída ó  
compromiso electoral adquirido por este equipo con estes 
traballadores. 

CIG presenta a súa proposta que foi enviada á Xerencia por rexistro o 
día 10 de outubro de 2019 e fíxose alusión a ela no último Claustro. 

 A proposta da CIG ten o apoio total de CCOO e UXT. 

A proposta da Xerencia non cumpre o Convenio Colectivo respecto              
a cantidade de prazas que hai qué ofertar por promoción interna, e 
incluíndo na OPE a adicional IX queda solucionado este problema. 
Con respecto aos problemas orzamentarios xa solicitamos que se 
tivera en conta este compromiso no momento de elaborar os 
orzamentos. 

Eduardo Calzado expón que non ve claro que a adicional IX teña que 
saír nunha OPE. 

Carlos Mollinedo cuestiónalle ao presidente do Comité non ter 
convocado antes esta reunión dado que xa tivemos unha reunión coa 
Xerencia  e tiñamos que termos reunido antes. 

Tampouco lle parece correcta a actuación de UXT, porque se xa tiñan 
presentado á Xerencia unha proposta respecto á adicional IX,  incluso 
antes que a CIG, parécelle que previo a facela pública debería ter sido 
levada a unha reunión do Comité como fixo a CIG. 
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Respecto á adicional IX non lle parece totalmente correcto meter isto 
por promoción interna posto que estamos a falar dunha transformación 
das prazas e non temos creadas na RPT prazas de grupo II nesta 
categoría para o 100% dos traballadores. 

O Presidente do Comité de empresa descúlpase pola tardanza na 
convocatoria.    

E sen máis temas que tratar levántase a sesión ás 9:55 horas. 


