
Reunidos de forma presencial na Sala  1 do edificio 

Miralles , o día 29 de abril de 2022, ás 10:00 horas en 

primeira convocatoria e 10:30 horas en segunda 

convocatoria, coa seguinte: 

ORDE DO DÍA

1. Aprobación, se procede de:  acta da reunión  do Comité 
ordinario   do 14 de marzo de 2022.

2. Informe do Presidente.

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións.

4. Plan experimental de teletraballo.

5. Prazas afectadas pola Lei 20/2021.

6. Escritos enviados polos traballadores:

Xestión das listas de agarda despois da funcionarización.

7. Rolda libre de intervencións.

1. Aprobación, se procede de:

 Acta do Comité ordinario do 14 de marzo de 2021.

Alegación  de Alejandra Álvarez sobre a súa intervención na rolda libre 
de intervencións.

Non habendo mais alegacións, aprobase a Acta.

2. Informe do presidente

- Enviáronse os cambios de quenda, os traslados, as 
modificacións de funcións de categoría superior e 
xubilacións e axuntase copia dos contratos asinados.

- Enviouse a solicitude de persoas para os tribunais da 
OEP.

- Recibiuse unha proposta da Xerencia para a implantación 
dun plan experimental para realizar Teletraballo por parte 
do PAS.

A S I S T E N T E S  . 

CC.OO

Marcos Estévez
Alejandra Álvarez
Manuel Marcos
Rita Velasco

C.I.G.

Carlos Román
Carlos Mollinedo
Eduardo Calzado
Roberto Otero
Luciano Otero

U.G.T.

Pablo Álvarez Rodríguez

D E L E G A N  V O T O

A U S E N T E S 

Alfonso Bascoy
José Estévez
Antonio Manuel Rodríguez



Sobre a data do exame do proceso de funcionarización, o 
presidente informa que despois de falar co servizo de PAS, o novo 
programa de Xestión está dando problemas na expedición do 
certificado de méritos, sendo esta unha das causas na demora da 
publicación da data. Acordase mandar un escrito a Xerencia, 
Servizo de PAS e Presidenta do Tribunal pedindo que se publique 
canto antes, dado que o persoal está a agardar para, entre outras 
cousas solicitar as vacacións.

3. Informe dos membros do comité nas distintas comisións

Comisión de Seguridade e Saúde no Traballo

- Alejandra Álvarez informa que a petición da Inspectora de 
Traballo, pediu como delegada nesta comisión o organigrama 
do Cacti-Cinbio  á Xerencia, recibindo como contestación que 
o tratarse dun procedemento aberto que aínda está en trámite 
non procede ata que se finalice e conten coas oportunas 
conclusións.

Comisión de Acción Social

- Carlos Román comunica que se emitiu informe positivo para o 
gasto de 43.000 € para o Campus Camp.

- Respondeuse dende a comisión a dous reclamacións por 
negación de  dous axudas . 

- Está pendente con prezos públicos unha reunión para aclarar 
uns criterios de aplicación. Informaranos na próxima reunión.

Intercambio de vacacións

- Carlos Mollinedo informa sobre o Intercambio de Verán: xa 
está en marcha. A participación foi moi alta: 180 solicitudes 
das cales 80 neste momento xa están adxudicadas. 

4. Plan experimental de teletraballo.

Cada sindicato nomeara unha persoa para crear unha comisión que elabore 
unha contraproposta a este borrador. 

5. Prazas afectadas pola Lei 20/2021.

Acordase enviar a Xerencia un escrito pedindo que se fagan públicas canto 
antes as prazas afectadas por esta Lei, para poder empezar a negociar os 
criterios de aplicación.



6. Escritos enviados polos traballadores.

Escrito sobre como queda a xestión das listas de agarda despois da 
funcionarización: funcións de categoría superior. Vaise manter o que pon o 
Convenio Colectivo? 

Pablo Álvarez expón que habería que solucionar como queda este tema antes 
do exame, xa que hai moitas dubidas ao respecto e persoal afectado.

Enviarase un escrito a Comisión de Funcionarización.

7. Rolda libre de intervencións.

Roberto pide que se actualicen as listas de agarda polo menos unha vez ao 
mes. Non se fai dende o 26 de xaneiro.

Carlos Mollinedo di que hai problemas na cobertura de prazas no Campus de 
Pontevedra, en concreto cunha praza de conserxe. Di que se non hai ninguén 
interesado na lista de agarda de conserxe que se ofreza un contrato de 
categoría superior.

Rita Velasco pide que se volva a preguntar sobre as convocatorias Erasmus 
para o PAS.

Non habendo máis cuestións a tratar, remata a reunión ás 11:41.

 


