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6. Modificación do Acordo de Interinos.

 CCOO expresou a necesidade de abordar modificacións no acordo de interinos por dous motivos :

• Xurisprudencia derivada de sentenzas

• Mellora na aplicación dos diversos apartados

CCOO plantexou tres cuestións previas:

• Activación do apartado polo que o profesorado substituto cobra o verán a partir dos cinco meses e
medio de contrato.                                                                 .

• Activación do apartado que establece o compromiso de taxas de interinidade do 5% : Ofertas de
Emprego sen taxa de reposición.                                          .

• Acceso ás listas segundo titulación e non mediante habilitacións de privada

Como alegacións ao documento presentado pola administración fixemos as seguintes:

• A inclusión das persoas con discapacidade nas listas debe facerse por bloques en función do numero 
de probas aprobadas nos procedementos selectivos.  O ESTUDIARÁN.                                         .

• O ordeamento nas listas debe ser pola nota do concurso-oposición en lugar de unicamente pola fase de 
oposición.                                                      . 

• Incluir como motivo de renuncia:

Bolsa de estudos. ACEPTADO

Considerar ampliación de estudos, as de calquer nivel, igual ou 
inferior ás que posúe o interesado. ACEPTADO 

Considerar os estudos na EOI con control de asistencia e certificación 
de asistencia ás probas.  NON ACEPTADO

Calquera outro contrato laboral. NON ACEPTADO.

• Garantir o dereito a ser chamado, se deberan chamar entre dúas ou e tres veces no día e comunicar 
por mail. ACEPTAN FACER DÚAS CHAMADAS E ESTUDARÁN O ENVÍO DE SMS 

CCOO compromete a súa sinatura do acordo cos cambios aceptados, á inclusión do compromiso de pagamento 
do verán aos substitutos con contrato superior a cinco meses e medio. Non sendo admitida esta petición valorará 
nos seus órganos o mantemento da sinatura no mesmo.
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