
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


Afíliate!
O Barco

Praza do Concello 2, 1º andar

CP 32300

Telf. 988 322 034

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Monforte

Roberto Baamonde s/n

CP 27400

Telf. 982 401 518

scensino.lugo@galicia.ccoo.es

www.ccooensino.gal

PSEC

XUNTANZA COMITÉ INTERCENTROS 14-05-2019

O día 14 de maio de 2019 celebrouse o Pleno Ordinario do Comité Intercentros, no que logo de aprobar a 
acta do pleno anterior e dar conta como de costume, das adscricións provisionais e superiores categorías 
achegadas, tratáronse os seguintes puntos na orde do día: 

1. Escritos enviados: 

Solicitude do Comité Intercentros á Dirección Xeral de Función Pública (DXFP) para que os Ordenanzas 
da C. de Política Social deixen de xestionar toda a documentación relativa as baixas por IT dado que non 
é a súa función, pedindo a retirada dunha nota de réxime interno a tal efecto. 
Solicitude do Comité Intercentros á DXFP, para que, axilice a elección de destino da promoción interna da 
categoría profesional de auxiliar de enfermería IV-003 do ano 2017, de cara a que os opositores teñan a 
opción de participar no proceso de funcionarización como auxiliares de enfermería. 

2. Escritos recibidos: 

Escrito do C. de Empresa de Política Social de Ourense solicitando a intervención deste Comité de cara a 
adiar o peche das nóminas, sobre todo para os traballadores temporais, dado que si empezan a prestar 
servizos despois do día 6 de cada mes non perciben o seu salario ata, en algúns casos, dous meses despois 
do inicio de empezar a traballar. Acordamos facer unha solicitude ante a DXFP. 

3. Acordo sobre ampliación do período de actividade do persoal adscrito aos postos de natureza fixa 
descontinua do SPDCIF, configurados na RPT como apoio á campaña de verán alto risco (5 meses 
período 2019, 6 meses 2020): 

Un ano máis a DXFP e a Consellería de Medio Rural esperan ao último momento (igual que fixeron o ano 
pasado), para realizar unha modificación colectiva das condicións de traballo cambiando a prestación de 
servizos do persoal descontinuo de 4 a 5 meses. 
O Comité Intercentros votou en contra por unanimidade en base a: 

No documento, a diferencia do ano 2019 onde si queda recollido que a prestación da actividade 
será por 5 meses consecutivos, deixa completamente no aire a do ano 2020 (é dicir si os 6 meses 
de traballo serían continuados ou en cantas veces queira a Administración). 
Tampouco queda recollido que os 6 meses de actividade a partir do 2020 sexan sempre como 
mínimo e non como máximo. 
Non queda reflectido un plan de incremento paulatino de tempo de traballo a partir do ano 2020 
que vaia máis alá dos 6 meses de prestación do servizo.
Non se resolve o problema da temporalidade deste colectivo (436 temporais en fraude de Lei 
que xa traballan na actualidade + 548 traballadores que en 3 anos tamén estarán en fraude de 
Lei). 
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E, porque tiveron todo un ano para continuar cunha negociación aberta e cunhas alegacións 
presentadas por parte desta organización que non tiveron contestación. 

Por estes motivos, o voto de CCOO e o do resto de organizacións do Comité Intercentros a este 
documento foi en contra por unanimidade, tendo a Administración a facultade como empregador de 
modificar a prestación de servizos de 4 a 5 meses co voto en contra das organizacións sindicais. 

4. Proposta modificación da RPT na Consellería de Medio Ambiente para recoñecemento do 
complemento de singularidade de posto por responsabilidade: a base da modificación baséase en dúas 
sentenzas do contencioso administrativo que lles recoñece aos postos de capataz de establecemento do 
centro do Veral así como inclusión do complemento por realización de funcións iguais a dous postos no 
Complexo do Veral en Lugo, a 1 posto no Centro de Recuperación de Fauna Salvaxe de Santa Cruz (A 
Coruña) e 1 posto no Complexo Ambiental de Cotorredondo en Pontevedra. 
Dende CCOO estamos a favor da incorporación de ditos complementos a estes postos pero o noso 
voto e o do resto de centrais sindicais integrantes do Comité Intercentros foi en contra, xa que, temos 
constancia de que hai máis sentenzas xudiciais favorables que non se están incluíndo nesta 
modificación. 

5. Proposta pluses de singularidade da Consellería de Economía, Emprego e Industria: Inclúese o 
complemento de singularidade por responsabilidade a varios postos do LOMG e os complementos de 
singularidade por perigosidade, toxicidade e/ou penosidade a una analista de laboratorio, una marcador de 
metais preciosos, 2 titulados superiores, 1 titulado de grao medio, 1 administrativo, 4 mestres de taller e 1 
auxiliar administrativo. Estes complementos non responden, ao 100% do solicitado por CCOO nas nosas 
alegacións, aínda que, recoñecemos avances importantes en relación a primeira proposta. 

Non podemos sen embargo ter a mesma opinión do complemento de singularidade por responsabilidade 
asignado a un único posto de Titulado Superior de GAIN por ser totalmente arbitrario e porque non somos 
capaces de entender porque dos moitos postos que existen nesa axencia so 1 deles sexa merecedor de dito 
complemento, deixando ao resto dos “mortais a dúas velas”. 
Polo tanto, o voto de CCOO e o do resto de organizacións presentes no Comité Intercentros a esta 
proposta foi desfavorable. 

6. Novo procedemento informático comunicación partes IT na Consellería de Educación: Dende 
CCOO propoñemos levar esta cuestión á DXFP, xa que, non todo o mundo, ten nin os coñecementos 
informáticos nin as posibilidades para colgar na aplicación os partes de baixa e alta. Propoñemos que se 
permitan, durante un tempo transitorio as dúas opcións: a forma tradicional de entregar os partes en man ou 
por correo postal e a de colgalos na aplicación para aqueles traballadores/as que así o desexen. Acórdase 
por unanimidade facer unha solicitude neste senso diante da DXFP. 
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