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Xuntanza Comisión Central Listas Decreto 37/2006

infórmaTE
Persoal laboral e funcionario

O día 22 de novembro de 2016, celebrouse a xuntanza da comisión central de listas, na que se 
trataron os seguintes temas: 


A) Reclamacións e recursos aos chamamentos:  

Reclamacións listas persoal funcionario:  
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Reclamacións listas persoal laboral:  

B) Outras cuestións tratadas:  

1.- Comunicacións remitidas á Comisión Permanente Central:  

	 	 -   Renuncia dun traballador ao posto de traballo asignado de xornada inferior á metade da 
xornada ordinaria.  

	 	 -  Correo remitido pola DXFP, o 31 de outubro, co seguinte texto: “A Consellería de Cultura e 
Educación necesita a cobertura dun posto de coidador grupo III cat. 099 no CEE Panxón con 
urxencia”. Dado que non hai listas desta categoría e dado que o ano pasado fixeron unha 
selección a través do INEM para o mesmo centro, solicitan poder aplicar por analoxía ao centro 
CEE Panxón o que acordou a Comisión Permanente na súa Acta número 85-2014 da Comisión 
Permanente Central, en relación ao IES Mosteirón: "A comisión acorda non autorizar a utilización 
da lista do grupo IV, categoría 004, para cubrir estes postos. Non obstante acorda que, unha vez 
feita a selección a través do servizo público de emprego, a consellería poida utilizar esa selección 
para cubrir postos nese centro coas mesmas características que xurdan con posterioridade”.  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Como a próxima sesión da Comisión Permanente está prevista para o 20 de decembro de 2016 e dado 
que a cobertura é urxente e non é posible esperar a vindeira sesión, a representación da Administración 
plantea si habería algunha obxección en que se aplicara este acordo por analoxía e se procedera a 
cobertura do posto dando conta posteriormente á Comisión” 


Ao non haber consenso sobre a petición formulada, por entender as organizacións sindicais que as listas 
derivadas dunha selección realizada a través do INEN, xa estaban decaídas no tempo, non se aceptou 
autorizar acudir a ditas listas. 


En consecuencia acordase trasladarlle á Consellería de Cultura e Educación o seguinte criterio: 


- que para poder utilizar listas emanadas dunha selección a través do INEM, deben indicar o tempo de 
vixencia das citadas listas, que a Comisión Permanente Central ten establecido nun ano máximo, dende 
que se produce a selección, así como indicar si estas se van utilizar en futuros procesos de cobertura de 
postos análogos ou similares. 


2.- Reclamacións por comunicacións fora de prazo:  

Tendo en conta as numerosas reclamacións por notificacións realizadas fora de prazo, en aplicación do 
acordado ata de agora (acta número 1 do 2007), que fan imposible que as persoas convocadas poidan 
asistir á citación, o día e na hora establecidas, a Comisión Permanente Central acorda: 


“No caso de notificacións mediante o servizo postal Pack 48 atenderase a data do segundo intento de 
notificación que deberá facerse con dous días hábiles de antelación para que a notificación sexa 
correcta”. 


3.- Reclamacións Axentes Facultativos Ambientais:  

Trátanse dúas reclamacións referidas a axentes facultativos ambientais (C1), encadrados nas listas como 
axentes forestais (C2). 


No seu momento se fixera un chamamento para cubrir postos de traballo da escala de axentes 
facultativos ambientais, utilizando ás listas da escala de axentes forestais, sempre e cando acreditasen 
os requisitos correspondentes a lista de axentes facultativos ambientais. 


Como os reclamantes, así o acreditaron, a Comisión Permanente Central acordou estimar ambas 
reclamacións e recoñecerlle o vínculo xurídico que lles correspondese en relación coa citación para o 
chamamento correspondente, así como computar como realizados na escala de axentes facultativos 
ambientais, o tempo de servizos prestados dende a toma de posesión no actual posto de traballo. 


Acordouse celebrar, a próxima xuntanza da Comisión de Listas, se non hai cambios de última hora, o 20 
de decembro, ás 11 horas. 
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