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Perfı́s e traxectoria profesional dos
responsables de cada departamento:
DIRECTOR XERENTE:
Nome: Jabier Taibo Gallego
-

Antigüidade na empresa: 21-06-2021
Grado de Titulación académica: estudos universitarios de Físicas na Universidade
Autónoma de México
Experiencia profesional anterior: relacionada desde os seus inicios con telecomunicacións
e formación tecnolóxica. Diversos postos de dirección en Interesys México, S.A., Netec
S.A., Grupo Soluziona, GAT & Gav 4 Consultores S.L. e, dende 2004 a 2020, en Egatel S.L.
desempeñando o posto de director xeral a partir de 2012.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS:
Nome: María Luisa Pena Nieto
-

Antigüidade na empresa: dende 02-11-1994
Grao de Titulación académica: licenciada universitaria
Titulacións oficiais relacionadas co posto:
o Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais (Ciencias Empresariais)
o Título Universitario de Máster en Recursos Humanos

RESPONSABLE DE SERVIZOS XERAIS E MANTEMENTO:
Nome: Antonio Gómez Méndez
-

Antigüidade na empresa: 16-05-2008
Experiencia profesional anterior: labores relacionadas coa electricidade en xeral,
mantemento, telecomunicacións, proceso de datos, demótica e robótica.
Grado de Titulación académica: Formación profesional na rama de electricidade.
Titulacións oficiais relacionadas co posto:
o Carnés profesionais da consellería economía e industria en: Especialista en baixa
tensión, mantedor de climatización, tratamento de lexionela, detección e
prevención de incendios.
o Titulo de experto universitario en Enxeñería do Mantemento Avanzado da UNED
o Titulo de experto universitario en LOPD da UNED

INFORMACION SOBRE
RETRIBUCIONS AO PERSONAL
O orzamento aprobado para o exercicio 2021 en materia de retribución do persoal, para
un cadro de persoal formado por un total de 12 postos, cuxa distribución é a que se indica
no organigrama, é o seguinte:
o
o
o
o
o
o

retribucións anuais brutas totais (total masa salarial): 452.837 €
retribucións anuais brutas en concepto de antigüidade: 66.412 €
retribucións anuais brutas en concepto de complemento de funcións: 20.344 €
retribucións anuais brutas en concepto de outros complementos: 34.521 €
retribución anual do posto de director xerente: 60.292 €
rango de retribucións anuais dos postos: 21.953 € - 60.292 €

