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O día 4 de xullo de 2017 celebrouse a xuntanza do Comité Intercentros na que se trataron, z mais das 
adscricións provisionais e superiores categoría, que chegan tódalas semanas, os seguintes puntos na orde 
do día: 


a. 2º Escrito sobre Equipos de Valoración e Orientación de Discapacidade (EVO): Acórdase instar por 
segunda vez á Secretaría Xeral Técnica da C. de Política Social, para que reciba ao Comité Intercentros, 
co obxecto de que nos informe sobre o alcance do suposto convenio asinado co SERGAS, así como as 
consecuencias que tería para este no traballo diario deste colectivo. 


Neste senso as consideracións que nos aportaron os representantes dos EVOs provinciais son as 
seguintes: 


	 •	 Contratación de novos equipos de forma estable e en proporción ao número de expedientes de 
cada EVO. A experiencia demostrou que con contratos de acumulación de tarefas non se resolve 
este atraso, xa que e unha constante desde fai anos, non una situación excepcional.  

	 •	 Cobertura de baixas e xubilacións.  

	 •	 Corrixir os fallos da aplicación informática, que dende a súa implantación atrasa considerablemente 
o traballo.  

	 •	 Confirmación e recordatorio das citas a través dun sistema de mensaxes ao usuario, en demasiadas 
ocasións o citado está falecido, as veces dende fai anos.  

	 •	 Actualización dos expedientes acumulados, algúns nin tan sequera mecanizados e que non constan 
nas listas de espera.  

Contactado coa SXT comprometeuse a recibirnos nesta semana, polo que de non cumprirse, dende o 
Comité Intercentros acordaremos as medidas de presión a adoptar para ser recibidos o antes posible.  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b.Concentración xornada de traballo de forma voluntaria, da persoa xubilada parcialmente, nun so 
período continuado:  

Logo da última sentenza do Tribunal Supremo dende o Comité Intercentros acordamos instar á Comisión 
de Seguimento do Acordo de Xubilacións Parciais, con remuda, para que estude a aplicación de dita 
sentenza permitindo a concentración voluntaria da xornada de traballo nun so período. 


c.Protocolo de actuación sobrecarga de traballo centros da C. Política Social:  

Nos centros de maiores é frecuente contar coa presencia de residentes con necesidades especiais que non 
se atopan ubicados na unidade de asistidos, requirindo unha atención directa que orixina un incremento de 
traballo para o persoal destes centros. Dende o Comité Intercentros acordamos instar a Consellería de 
Política Social á realización dun protocolo de actuación e aplicación en todos aqueles centros nos que se 
dea sobrecarga de traballo ao persoal de planta, relacionada co agravamento de saúde dos residentes 
considerados válidos. 


d. Proposta da Dirección Xeral de Función Pública de amortización dun posto do grupo I de 

licenciado en informática na Consellería de Presidencia e 5 postos na Consellería de Sanidade: 
grupo III- Condutor/a 1a, grupo V- Ordenanza e 3 prazas de limpador/a tamén do grupo V.  

Acordamos informar desfavorablemente ditas amortizacións así como volver a solicitar que se nos envíe a 
memoria económica de todas as prazas que a DXFP pretenda amortizar. 


e. Varios:  

Acórdase por unanimidade solicitar á Comisión Permanente Central de listas do Decreto 37/2006 a 
modificación do ámbito provincial polo de agrupación de municipios na categoría de A.T.S./D.U.E. facendo 
extensiva dita petición a tódolas categorías en situacións similares. 


CCOO propón solicitar á Comisión Permanente Central de listas a apertura das mesmas no ámbito do 
Servizo de Prevención e Defensa contra incendios forestais. 


Rúa Miguel Ferro Caaveiro, 8 - 1º Andar

15707 SANTIAGO

Telf. 981 551 820

Fax.  981 551 801

ensino@galicia.ccoo.es


Afiliada á Internacional da Educación (IE) e ao Comité Europeo 
Sindical Europeo da Educación (CSEE)

XUNTANZA COMITÉ INTERCENTROS

http://www.ccooensino.gal
mailto:ensino@galicia.ccoo.es
http://www.ccooensino.gal
mailto:ensino@galicia.ccoo.es

