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Reunidos de maneira extraordinaria na aula virtual 37 o 
día 2 de marzo de 2020, ás  10:00 horas, coa seguinte:  

 

ORDE DO DÍA 

1. Punto único: Alegacións á instrución xerencial para o 
desenvolvemento do peche de centros 2021 

 

1. Punto único: Alegacións á instrución xerencial para o 
desenvolvemento do peche de centros 2021 

O presidente do Comité informa da petición feita á Xerencia 
solicitando máis tempo para achegar as  alegacións a esta instrución e 
e permitir ao Comité  reunirse para traballar sobre este tema. Solicita 
unha semana máis  e fai constar o malestar polo pouco tempo dado, xa 
que  este non é suficiente para convocar ao comité a unha reunión de 
traballo e decidir en consenso as alegacións. Concédesenos máis 
tempo.  

Tamén expón a necesidade de facer un escrito á Xerencia dicíndolle 
que o sistema de alegacións ás súas propostas non é unha boa opción 
de traballo, sempre é mellor traballar nunha reunión onde se poden 
debater dúbidas e conceptos, porque aínda que a base xeral dos textos 
en moitos casos é a mesma, cada ano hai cousas distintas que é  mellor 
debatelas nunha reunión. Acórdase facer o escrito. 

Tamén se presentou unha solicitude de reunión entre a Xerencia e os 
órganos de representación do PAS para modificar o acordo do 
calendario de vacacións e días de libre disposición no que se refire ás 
compensacións  dadas aos traballadores que por obriga  teñen  que 
traballar durante o peche. Consideramos que os acordos non son 
inamovibles e temos a obriga de atender ás peticións dos 
traballadores. 

O Vicexerente de RRHH contesta dicindo que a Xerencia non ten 
intención de modificar un acordo unánime, máximo tendo en conta 
que dous dos tres órganos de representación do PAS manifestaron 
expresamente a súa oposición a revisar este acordo. 

 

 



Por outra banda  xa se tiñan presentado alegacións ao texto no 
referido ao cálculo dos  días de compensación  para os compañeiros 
que teñen que traballar no peche, aos días de vacacións para o persoal 
temporal ao que lle corresponden menos de 11 días, ou o tempo de 
antelación co que o persoal de servizos mínimos coñece os seus días 
de vacacións, facendo constar a importancia de ter unha reunión para 
debatelos. 

Acordouse por unanimidade solicitar unha reunión coa Xerencia para 
tratar este tema. 

E sen máis temas que tratar levántase a sesión ás 10:25 horas. 

 

 

 


