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Hoxe, celebrouse unha xuntanza da comisión de seguemento do acordo de interinos que tiñamos solicitada desde o curso pasado. A 
administración informou das súas propostas para engadir ao acordo asinado por CCOO e outras OOSS, agas CIG e STEG.


De momento trátase de propostas que se valorarán nunha vindeira xuntanza da comisión para a súa incorporación ao acordo de 15 
de xuño de 1995.


RESERVA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE : A administración, en virtude de sentenzas xudiciais existentes 
noutras comunidades autónomas, propón a inclusión dunha reserva do 7% das prazas para este colectivo, aplicando a 
mesma porcentaxe que se aplica na Oferta de Emprego Público. Esto levaría a que cada 14 persoas 1 ten que 
pertencer ao colectivo de discapacidade. Para isto terán que acreditar a condición de pusuír unha discapacidade 
maior do 33% con independencia da quenda pola que se presentaran aos procedementos selectivos da súa 
especialidade se os houber. Teñen a pretensión de que non afecte ao profesorado que xa teña traballado no momento 
actual e o farían a partir das novas incorporacións ás listaxes. O van a aplicar tanto á provisión de vacantes como á de 
substitucións


Modificación da redacción do punto 3º dado que xa se teñen celebrado procedementos selectivos na especialidade de 
Primaria.


Clarificar na redacción que a  nota  de  acceso ás  listas sera  a  media das  dúas  partes  da primeira proba, 
independentemente de que se acadara ou non a porcantexe mínima para superala, isto é algo que xa viñan facendo 
pero non estaba explicitado no acordo.


Explicitarán no texto do Acordo que sera necesario presentarse aos procedementos selectivos e non abandonalos 
"motu proprio" polo que sera necesaria a presentación ao acto de lectura, tal  e como recolle a orde de procedementos 
selectivos deste ano.


Introducir no texto que non decaeran nas listas por non presentarse aos procedementos selectivos aquelas persoas 
que prestaron servizos por vez primeira unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes do concurso-
oposición.


Pretenden modificar o punto 13, facendo que as persoas que non acepten prazas de carácter voluntario, non 
consoliden o seu posto na lista. Con isto están transformando este tipo de prazas en prazas de aceptación forzosa 
polo que nos opuxemos a esta medida.


Pretenden eliminar as ensinanzas de idiomas das causas de renuncia aos chamamentos, cinguindo a ampliación de  
estudos  a  estudos  de  grao  ou  posgrao.  Nos  opuxémonos  e  demandamos maiores medidas de control ao efecto.


Plantexaron a posibilidade que as persoas  que  decidan  acollerse  ás  renuncias  por chamamento poidan demandar 
non participar no CADP para non desvirtuar as resolucións provisionais  do mesmo.
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No artigo 14 punto 2, nas renuncias por contrato de traballo van a cinguirse exclusivamente á redacción do artigo , polo 
que excluiran a traballadores autónomos e aqueles que teñan contrato fixo, e incluirán aos traballadores temporais no 
sector público.


No caso da restricción por zonas : modificaran a denominación, incluíran que debe ser obrigatoria a existencia da 
especialidade na zona escolleita e establecerán un prazo acotado para   facela (probablemente do 15 de xullo ao 18 de 
agosto), evidentemente excepto causa sobrevida.


No apartado 19, eliminar o punto b) que exclúe a aqueles que estean sancionados por expediente disciplinario, pois 
vulneraría a lei 2/2015 de emprego público de Galicia


Pretenden incluír un novo apartado no texto do Acordo que indique que os chamamentos faranse por vía telefónica, faran 
dous intentos de chamamento a aqueles que non contesten. Pretenden ademais incluir as repercusións que pode ter non 
coller o telefono, falaron de dúas opcións ou adxudicar de oficio a última vacante que se produza nese día ou suspender 
unha semana de chamamento con expulsión das listas á terceira suspensión.


RECOÑECEMENTO DAS VACACIÓNS COMO SERVIZOS PRESTADOS AO PERSOAL TEMPORAL 

Preguntouse pola situación do recoñecemento do tempo xerado por vacacións ao persoal con contratos temporais, en virtude da 
sentenza gañada no TSXG por CCOO e manifestaron o seguinte.


Teñen a pretensión de xeneralizar o procedemento, pois desde a Dirección Xeral de Función Pública non hai oposición a 
que o instrumenten.

Estan estudando como facelo de oficio, pero plantexaron algunhas cuestións de procedemento:


o Non queren que haxa discrepancia entre a vida laboral e folla de servizos, polo que so contabilizaran aqueles 
días nos que non haxa computo simultaneo


o En ningún caso recoñecerán vacacións non pagadas.

o Recoñeceran os días concretos que correspondan

o En ningún caso recoñecerán o tempo que pagaron por superar os cinco meses e medio.


Intentarán facelo desde a data na que se empezaron a pagar as vacacións, pero de non poder facelo, farían o 
recoñecemento do tempo do que foran capaces de dispor datos e o resto tería que reclamalo a persoa afectada.

A repercusión económica no caso de cumprimento de trienios e sexenios vira dada pola retroactividade que marca a lei, 
pero a efectos administrativos recoñecerán todo o tempo.


VARIOS 

Demandaronse datos do número de PTFP que estan nas listas de interinos e aínda non posúen a formación pedagóxica

Demandouse a necesidade da convocatoria pola quenda de acceso libre de procedemento selectivos para o corpo de 
profesores de música e artes escénicas nos conservatorios
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