federación do ensino de
ccoo de galicia

Luz López Pérez, en representación da Federación de Ensino de CCOO de Galicia, con DNI 76708450T e con
enderezo a efectos de notificación na rúa Miguel Ferro Caaveiro, 8 ,1º Andar de Santiago de Compostela

EXPÓN que
Tendo coñecemento do novo procedemento de comunicación de partes de IT preséntansenos algunhas
dúbidas sobre o mesmo especialmente naqueles casos nos que a persoa afectada non pode acceder pola súa
situación física, de saúde ou de medios ao seu alcance á súa conta de correo.
Nestes casos tería que ser outra persoa a que acceda á súa conta de correo e que faga uso do contrasinal da
persoa interesada, o que podería entrar en conflito co carácter persoal e intransferible do contrasinal de
usuario.
Esta nova situación presenta, ademáis, especiais dificultades para algúns colectivos de traballadoras e
traballadores que non están familiarizados co uso de medios informáticos, nin teñen oportunidade de
formación. Debe considerar a Consellería que outros colectivos de traballadoras e traballadores da Xunta de
Galicia non están obrigados a este procedemento de comunicación dos partes de IT.
Polo que SOLICITA
Que se permita a presentación pola vía ordinaria dos partes de Incapacidade Temporal, en todos os casos de
imposibilidade ou icon dificultades para o acceso á conta de correo corporativo por parte do titular do
mesmo.
Santiago a 26 de xullo de 2018
Atentamente.

Asdo.: Lúz López Pérez
Secretaria Xeral Federación de Ensino de CCOO

DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS.
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

Rúa Miguel Ferro Caaveiro, 8 - 1º Andar
15707 SANTIAGO
Telf. 981 551 820
Fax. 981 551 801
ensino@galicia.ccoo.es
www.ccooensino.gal
Afiliada á Internacional da Educación (IE) e ao Comité Sindical Europeo da Educación (CSEE)

RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA
A solicitude, escrito ou comunicación para Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que
non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado. presentada por SINDIC
NAC CCOO GALICIA con NIF G15103112 tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes
datos:
NÚMERO DE ENTRADA

DATA E HORA DA PRESENTACIÓN

2019/1021343

07-05-2019 11:36

DESTINO

DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS
HUMANOS

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o
caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

Asinado por REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA

Data e hora: 07-05-2019 11:36

CVE: cf8db185-aabd-3acf-9502-ad6800ffed06

Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Documento achegado

Nome do arquivo

Resumo electrónico do arquivo
(Algoritmo SHA1)

Solicitude.

Solicitude-PR004A-20190507.pdf

901B78DD7CAC932964674E6896BE7F9FA695BC55

Outros.

RECLAMACION IT.pdf

6036C69D14043E21E1EFD6CF6FEE337C3DCB8883

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE SOLICITUDES, ESCRITOS E COMUNICACIÓNS QUE NON CONTEN CUN
SISTEMA ELECTRÓNICO ESPECÍFICO NIN CUN MODELO ELECTRÓNICO NORMALIZADO

PR004A

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF
G15103112

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

RÚA / CALLE

MIGUEL FERRO CAAVEIRO

8

PARROQUIA

ANDAR

PORTA

LUGAR

CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

15707

CORUÑA (A)

Santiago de Compostela

SANTIAGO DE COMPOSTELA

TELÉFONO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

981551800

CORREO ELECTRÓNICO
sn@galicia.ccoo.es

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

RAMÓN

SARMIENTO

SOLLA

76992874Y

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa ou entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO
amuniz-ensi-stgo@galicia.ccoo.es

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
Data e hora: 07-05-2019 11:36

Asinado por RAMON SARMIENTO SOLLA (76992874Y) mediante un certificado dixital en representación de SINDIC NAC CCOO GALICIA (G15103112)

NOME/RAZÓN SOCIAL
SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE
GALICIA

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA

PARROQUIA
CP

PROVINCIA

ASUNTO RELACIONADO

RECLAMACIÓN IT

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

NO CASO DUN PROCEDEMENTO EXISTENTE
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

Tendo coñecemento do novo procedemento de comunicación de partes de IT preséntansenos algunas dúbidas sobre o mesmo especialmente
naqueles casos nos que a persoa afectada non pode acceder pola súa situación física, de saúde ou de medios ao seu alcance á súa conta de
correo... (SEGÚN DOCUMENTO ADXUNTO)

Polo tanto, SOLICITA:
Que se permita a presentación pola vía ordinaria dos partes de Incapacidade Temporal, en todos os casos de imposibilidade ou icon
dificultades para o acceso á conta de correo corporativo por parte do titular do mesmo. (SEGÚN DOCUMENTO ADXUNTO)

Data e hora: 07-05-2019 11:36

Asinado por RAMON SARMIENTO SOLLA (76992874Y) mediante un certificado dixital en representación de SINDIC NAC CCOO GALICIA (G15103112)

EXPÓN:

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
DOCUMENTO SOLICITUDE COMPLETO

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á cal se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
contidos da carpeta do cidadán.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa de interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.

Persoas destinatarias dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos
a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa
reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos e máis información
Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 4 de maio de 2017, conxunta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de
Facenda, pola que se aproba a posta en funcionamento do servizo para a presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que
non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Data e hora: 07-05-2019 11:36

Asinado por RAMON SARMIENTO SOLLA (76992874Y) mediante un certificado dixital en representación de SINDIC NAC CCOO GALICIA (G15103112)

NIF da entidade solicitante

Lugar e data

SANTIAGO DE COMPOSTELA

,

7

de

maio

de

2019

DESTINATARIO
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

CÓDIGO SOLICITUD:
DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS

01384676

