
www.ccooensino.gal
infórmaTE

Santiago de Compostela

Rúa Miguel Ferro Caaveiro,8 1º andar

CP 15707

Telf. 981 551 826

ensino.stgo@galicia.ccoo.es 

A Coruña

Avda. Alfonso Molina, km 2, 3º andar

CP 15008

Telf. 981 145 895

scensino.coru@galicia.ccoo.es


Ferrol

Rúa María 42-44

CP 15402

Telf. 981 369 336

scensino.ferrol@galicia.ccoo.es


Lugo

Rolda da Muralla 58, 4º andar

CP 27002

Telf. 982 221 060

scensino.lugo@galicia.ccoo.es


Ourense

Parque San Lázaro 12, 3º andar

CP 32300

Telf. 988 392 256

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Pontevedra

Rúa Pasantería 1, 2º andar

CP 36002

Telf. 986 866 276

scensino.pont@galicia.ccoo.es


Vigo

Rúa das Teixugueiras 11 entrechán

CP 36212

Telf. 986 246 847

scensino.vigo@galicia.ccoo.es


APP  
PARA MÓBILES 

descarga gratuita!!!!
Afíliate!

O Barco

Praza do Concello 2, 1º andar

CP 32300

Telf. 988 392 256

scensino.oure@galicia.ccoo.es


PERSOAL LABORAL

CAMPAÑA VIXIANCIA PERIÓDICA SAÚDE

CCOO esixe a ampliación dos prazos de solicitude da campaña de vixiancia periódica da saúde e a 
publicación da convocatoria no DOG

CCOO denuncia a escasa publicidade  e o limitado dos prazos dados á resolución da Secretaría Xeral Técnica 
pola que se autoriza a difusión da campaña de vixiancia periódica da saúde para o persoal docente e non 
docente destinado en centros docentes públicos non universitarios dependentes desa Consellería, colgada esta 
nova o día ( 19/09/2017) e con un prazo de 20 días naturais. 

CCOO manifesta que o prazo de 20 días naturais é insuficiente, e que en todo caso fai unha discriminación 
entre os traballadores da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e os traballadores das 
outras consellerías da Xunta de Galicia,e mesmo dentro da propia consellería, pois os traballadores da Area de 
Cultura tamén dispoñen dun mes de prazo), ademais o persoal laboral carece de acceso a internet nos seus 
postos de traballo e o correo corporativo non lle facilita as cousas, xa que solo o utilizan para inscribirse no 
recoñecemento médico e cando queren anotarse está caducada a contrasinal.

CCOO denuncia que provocar que o persoal teña que acceder dende o seu domicilio particular e en horario 
extra laboral, supón facer caer sobre o persoal o custo da prevención, neste caso da vixiancia da saúde, o cal 
vai en contra da Lei 31/1995, de Prevención de Riscos Laborais, ademáis de ir en contra dos principios da 
prevención o que dificulta e desincentiva a mesma, dado que hai xente que no seu entorno persoal carece de 
tales medios de acceso. 

Que todo isto provoca un incumprimento ou cumprimento defectuoso das obrigas preventivas, en beneficio da 
entidade encargada de realizar a vixiancia da saúde, por ter que adicar menos medios a satisfacción da obriga, 
así como da propia Administración empregadora, que é reembolsada do custo “non incurrido” pola falla de 
recoñecementos médicos do persoal que non pode acceder aos mesmos, difundindo unha apariencia de 
cumprimento formal da obriga.

CCOO-Ensino esixiu:

• A ampliación do prazo a 20 días hábiles como mínimo para inscribirse para os recoñecementos médicos, 
ao igual que nas outras consellerías.

• Información suficiente das direccións dos centros, para que a aqueles que carecen de correo corporativo, 
poidan anotarse con outra conta de correo ou que se lles facilite outro medio de inscrición.

• A publicidade no DOG da convocatoria  xa que é un medio de información oficial, e estariamos en 
igualdade co resto dos traballadores e traballadoras da Xunta de Galicia.

mailto:scensino.vigo@galicia.ccoo.es
mailto:ensino.stgo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.coru@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.pont@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.ferrol@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.oure@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.lugo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.oure@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.pont@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.oure@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.vigo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.lugo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.ferrol@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.oure@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.coru@galicia.ccoo.es
mailto:ensino.stgo@galicia.ccoo.es



