
 

 

Reunidos no Edificio Fundición o mércores día 21 de 
xaneiro de 2020, ás 12:00, co seguinte orde do día:  
 

ORDE DO DÍA 

1. Constitución do Comité de Empresa de Pontevedra 

2. Elección de cargos unipersoais (presidente, secretario 
vicepresidente e vicesecretario) 

3. Propostas de regulamento  e aprobación si procede 

4. Rolda libre de intervencións 

 

1. Constitución do Comité de Empresa de Pontevedra 
 Procédese á elección da mesa de idade, correspondendo o cargo de 

presidente (o máis antigo) a Carlos Román e o de secretario (o máis 
xoven) a Pablo Álvarez. 

 O presidente da a benvida a tódolos representantes e se presenta 
solicitando que todos o fagan á súa vez.  

 Marcos Estévez aporta que Alfonso Bascoy e Marisa Magaz teñen 
delegado o voto na súa persoa e as aporta documentalmente. (se 
anexan) 

 Carlos Mollinero pon en dúbida as delegacións de voto para a 
constitución do Comité. Pablo Álvarez sostiene que con este mismo 
Reglamento en este comité se teñen admitido todas e cada unha das 
delegacións de voto anteriores nas mesmas condicións. Carlos Román da 
lectura ao artigo do Regulamento que fai referencia as delegacións de 
voto: “Delegación de voto. Esta poderase facer, sempre que existan 
causas de forza maior suficientemente xustificadas” Dado que non se 
chega a un acordo se procede á votación. 

 Se toma o acordo de admitir a delegación de voto por seis votos a favor 
5 en contra e unha abstención. 
 
2. Elección de cargos unipersonales 
 
Se procede a la presentación de las candidaturas, siendo las siguientes: 
 
 
 
 

A S I S T E N T E S.  

 

CC.OO 

MARGARITA TURNES NEGREIRA 
ALEJANDRA ÁLVAREZ SILVA 
JOSÉ ESTÉVEZ VÁZQUEZ 
MARCOS ESTÉVEZ ORGE 
 
 

C.I.G. 

CARLOS MOLLINEDO LOIS 
XOSE LUCIANO OTERO CAMIÑA 
JUAN EDUARDO CALZADO DÍAZ 
ROBERTO OTERO LEDO 
CARLOS ROMÁN LAGO 

U.G.T. 

PABLO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ  
ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ 

DE L E G A N  V O T O 

ALFONSO BASCOY FERNÁNDEZ 
MARIA LUISA MAGAZ LEDO 

A U S E N T E S         

ALFONSO BASCOY FERNÁNDEZ 
MARIA LUISA MAGAZ LEDO 

DELEGADA SINDICAL 

Rita Velasco Graña 
 
 

 

 

 

 

 



CANDIDATURA DE CIG 

PRESIDENTE: CARLOS MOLLINEDO 

V. PRESIDENTE: CARLOS ROMÁN 

SECRETARIO: ROBERTO OTERO 

V.SECRETARIO: LUCIOANO OTERO 

CANDIDATURA DE CCOO 

PRESIDENTE: MARCOS ESTÉVEZ 

V. PRESIDENTE: ALFONSO BASCOY 

SECRETARIA: MARGA TURNES 

V.SECRETARIA: ALEJANDRA ÁLVAREZ 

 

 

 
 
 

 

 

Se votan as candidaturas. 

Sae rexeitada a candidatura da CIG con 5 votos a favor e seis en contra. 

Non sae elixida la candidatura de CCOO pola maioría absoluta que exixe o 
regulamento en primeira votación. 

Sae elixida la candidatura de CCOO por maioría simple con seis votos a favor, 
cinco en contra e dúas abstencións. 

3. Propostas de regulamento  e aprobación se procede 

Acórdase por unanimidade manter o Regulamento anterior. Se anexa ao acta. 

4. Rolda libre de intervencións 

O novo Presidente Marcos Estévez afirma que haberá un comité o día 30 do 
presente para tratar os temas urxentes. 

E sen máis asuntos que tratar levántase a sesión 

 

 

 

 

 


