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Xuntanza Comisión Central Listas Decreto 37/2006

infórmaTE
Persoal laboral e funcionario

O día 21 de marzo 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 funcionario interino:  

Resolución Nº

ESTIMADAS 1

DESESTIMADAS 2

INFORMADAS 0

PENDENTES 0

Reclamacións listas persoal laboral temporal:  

Resolución Nº

FAVORABLE 0

DESFAVORABLE 1

PENDENTES 0

Reclamacións listas persoal funcionario interino:  

Reclamacións listas persoal laboral temporal:  

Resolución Nº

FAVORABLE 0

DESFAVORABLE 2

PENDENTES 0
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B) Outras cuestións tratadas:  

1.- Reclamacións pendentes estimadas.  

- Comunícase a resolución favorable de dúas reclamacións que quedaran pendentes de resolver da 
xuntanza anterior. 


2.- Información xestións realizadas sobre as probas físicas e visuais (listas PLADIGA). 


- Comunícanse as xestións realizadas coa Consellería de Medio Rural, para os efectos de que os/as 
integrantes das listas PLADIGA, penalizados/as do ano 2015, poidan presentarse para superar as 
correspondentes probas físicas e visuais, na convocatoria do ano 2017. Acórdase que a Dirección Xeral 
da Función Pública remitirá á Consellería de Medio Rural unha listaxe cos admitidos, daquelas 
categorías que teñan que superar a proba física ou a de agudeza visual, que tamén incluíra ás persoas 
penalizadas en listas dende o 15 de xullo de 2015, para que poidan efectuar as citadas probas. 


3.- Información sobre aceptación voluntaria de postos en entes públicos.  

- Acordase por unanimidade publicar na páxina web o seguinte acordo: 


“A cobertura dun posto de traballo vacante ou con destino nun ente público instrumental, será de 
aceptación voluntaria para os/as candidatos/as, e non implicará para a persoa seleccionada a perda da 
opción de mellora recollida no artigo 15 do Decreto 37/2006, modificado polo Decreto 124/2016”.  

4.- Petición baixa nas listas.  

- Dáse conta da comunicación de baixa nas listas do grupo II, categoría 017, de persoal laboral 
(Asistente/a social), realizada pola persoa interesada. 


5- Acordo 2ª actividade persoal laboral SPDCIF  

Tendo en conta que se asinou un acordo sobre Bombeiros Forestais, 2a actividade, funcionarización e 
estabilidade no emprego do persoal laboral do SPDCIF, e que no 
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mesmo se recolle que, o persoal cunha idade superior aos 60 anos pasará, a petición voluntaria, a 
realizar funcións diferentes ás propias de loita contra os incendios forestais, sendo substituído por 
persoal anotado nas listas de contratacións temporais. de apagar lumes e que as funcións que este 
colectivo realizaba serían efectuadas por persoas contratadas a tal efecto. A cuestión que se plantea é 
o criterio que se vai seguir para esta cobertura de postos. 


A Administración argumenta que haberá que agardar a coñecer os termos do desenvolvemento do 
acordo, para adoptar posibles decisións relacionadas coa xestión das listas. 


6- Posibilidade de renunciar as brigadas helitransportadas sen penalización.  

Outra cuestión que se solicita e a opción voluntaria de anotarse nas brigadas helitransportadas. Como 
non se concreta ningún acordo que teña un apoio maioritario, a Presidenta da Comisión Central formula 
as seguintes alternativas: 


- Permitir, cando na convocatoria unicamente existan o unicamente queden sen adxudicar postos da 
brigada helitransportada, que os candidatos podan renunciar a estas prazas sen seren penalizados. 


- Que os representantes sindicais concreten as alternativas debatidas mediante a presentación dunha 
proposta a estudar e analizar nunha futura xuntanza. 


A pesar de que non se concretou ningunha das opcións formuladas, desde CCOO imos estudar o tema 
para presentar unha proposta que poida ser viable e non supoña prexuízos para ninguén. 


7- Modificación de determinados ámbitos territoriais.  

Sobre a posibilidade de modificación dos ámbitos territoriais definidos para o grupo II, categoría 002 
(Diplomado en Enfermería, ATS, etc.), a Administración informa que agardará a que se faga a petición 
concreta para adoptar a correspondente decisión. 


Acordouse celebrar, a próxima xuntanza da Comisión de Listas, se non hai cambios de última hora, o 
26 de abril de 2017, ás 11 horas. 
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