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Xuntanza Comisión Central Listas Decreto 37/2006

infórmaTE
Persoal laboral e funcionario

O día 12 de xaneiro de 2017, celebrouse a xuntanza da comisión central de listas, na que se trataron os seguintes 
temas: 


A) Reclamacións e recursos aos chamamentos:  

Reclamacións listas persoal laboral:  

Reclamacións listas persoal funcionario:  
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B) Outras cuestións tratadas:  

1.- Modificación do artigo 18 do Decreto 37/2006.  

En relación a proposta da Administración de modificación do artigo 18 do Decreto, CCOO presentou unha alegación 
que favorecía aínda mais ás persoas interesadas. Sen embargo non foi aceptada, porque a Administración 
considerou que a alegación de CCOO afectaba a unha modificación do propio Decreto, e en consecuencia o texto 
final quedou do seguinte xeito: 


“Aquelas persoas que de acordo co disposto no artigo 18 do Decreto 37/2006, modificado polo Decreto 124/2016, 
unha vez transcorridos seis meses dende a data do inicio de prestación de servizos que figura no contrato, si 
renunciaran a seguir ocupando un posto reservado a persoal laboral con xornada igual ou inferior á metade da 
xornada ordinaria ou a un posto de carácter descontinuo cun período de actividade igual ou inferior a seis meses, 
non serán excluídas dos chamamentos no caso de que na primeira citación inmediatamente posterior á data de 
efectos da renuncia para a que fosen convocadas se lles ofertase e fose adxudicatarias do mesmo posto de traballo 
ao que renunciaran previamente” 


2.- Suspensión de chamamentos.  

Acordase que o persoal laboral indefinido non fixo, que estivera inscrito nalgunha das listas do Decreto 37/2006, 
seguirán no posto que lles corresponda. A recomendación é que as persoas interesadas en continuar na referida 
praza, como indefinidos non fixos, deberán solicitar a suspensión do chamamento. 
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