RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA
A solicitude, escrito ou comunicación para Acceso á información pública. presentada por FEDERACION DE
ENSEÑANZA DE CCOO con NIF G78427002 tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes
datos:
NÚMERO DE ENTRADA

DATA E HORA DA PRESENTACIÓN

2022/2021188

05-08-2022 17:43

DESTINO

Secretaría Xeral Técnica da Consellería de
Consellería de Cultura, Educación e Universidade

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: 05-08-2022 17:43

CVE: 1907f2a0-619f-32a4-ae58-9073b587387a

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

Documento achegado

Nome do arquivo

Solicitude (Anexo I)

Solicitude-PR100A-20220805.pdf

SOLICITUDE

2022-08-05-SOLICITUDE
CATALOGO.pdf

Resumo electrónico do arquivo
(Algoritmo SHA-256)
2F221D23BF72A5E1EA13E7124A7CCB8AD41A276793F2
A25AC7BB4CAB33A5D414
M O D I F 82A6E10548E417A97D75E06E1EDC993106772F58AD0A
6FDE344366102304E6C6

ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR100A

SOLICITUDE

ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA

TIPO DE VÍA
RÚA / CALLE

PRIMEIRO APELIDO

CP
15703

NOME DA VÍA
MIGUEL FERRO CAAVEIRO

NIF

NÚMERO BLOQUE
8

ANDAR
1

PORTA

LUGAR
SAN LAZARO

PROVINCIA
CORUÑA (A)

TELÉFONO
981551820

SEGUNDO APELIDO

G78427002

PARROQUIA
SAN LAZARO

CONCELLO
Santiago de Compostela
FAX
981551821

TELÉFONO MÓBIL
628714369

LOCALIDADE
SANTIAGO
CORREO ELECTRÓNICO
ensino@galicia.ccoo.es

NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

MARIA LUZ

LOPEZ

PEREZ

76708450T

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
628714369

CORREO ELECTRÓNICO
ensino@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)
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.
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
TIPO DE VÍA
PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

OBXECTO DA SOLICITUDE DE INFORMACIÓN
- Que se nos dea a información pertinente sobre a modificación de cadros de persoal dos centros de educación infantil, educación primaria, de educación infantil e primaria e CPI.
- Que se nos dean a coñecer os datos de modificación do cupo de profesorado nos centros onde desenvolve o seu traballo o profesorado doutros corpos distintos ao de mestres.

Número de entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia: 2022/2021188
Data e hora: 05-08-2022 17:43

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

Data e hora: 05-08-2022 17:42

Asinado por MARIA LUZ LOPEZ PEREZ (76708450T) mediante un certificado dixital en representación de FEDERACION DE ENSEÑANZA DE CCOO (G78427002)

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL
FEDERACION DE ENSEÑANZA DE
CCOO DE GALICIA

ANEXO I
(continuación)

MOTIVACIÓN (opcional)
- Nas xuntanzas coas catro Xefaturas Territoriais Provinciais fomos informados dalgunhas supresións de unidades nos centros de infantil e primaria, pero en ningún momento se nos informou
das modificacións definitivas nos catálogos.
- Na adxudicación do CADP observamos un número importante de adxudicacións a persoal suprimido e/ou desprazado.

MODALIDADE QUE SE PREFIRA PARA ACCEDER Á INFORMACIÓN SOLICITADA, artigo 17.d) da Lei 19/2013, do 9 de decembro de
transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
Por correo postal
Por correo electrónico
Presencial

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Documento acreditativo da representación, só cando proceda.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Data e hora: 05-08-2022 17:42

Asinado por MARIA LUZ LOPEZ PEREZ (76708450T) mediante un certificado dixital en representación de FEDERACION DE ENSEÑANZA DE CCOO (G78427002)

- Non somos coñecedores das xubilacións que non foron cubertas no CADP

Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa en 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.
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.
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 de datos e máis
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Normativa:

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección
das persoas físicas.
Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 3 de marzo de 2016 pola que se aproba o modelo normalizado de solicitude de acceso á información pública da Administración xeral e
das entidades integrantes do sector público autonómico de Galicia.
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

SANTIAGO

,

5

de

Secretaría Xeral da Presidencia
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

agosto

de

2022

CÓDIGO SOLICITUDE: 12705512

federación do ensino de
ccoo de galicia

LUZ LÓPEZ PÉREZ, en nome e representación da Federación de Ensino de CCOO de Galicia
con enderezo a efectos de notificación na rúa Miguel Ferro Caaveiro 8 – 1o andar, CP 15707
de Santiago de Compostela.

EXPÓN que:
- Nas xuntanzas coas catro Xefaturas Territoriais Provinciais fomos informados dalgunhas
supresións de unidades nos centros de infantil e primaria, pero en ningún momento se nos
informou das modificacións definitivas nos catálogos.
- Na adxudicación do CADP observamos un número importante de adxudicacións a persoal
suprimido e/ou desprazado.
- Non somos coñecedores das xubilacións que non foron cubertas no CADP
Polo que SOLICITA
- Que se nos dea a información pertinente sobre a modificación de cadros de persoal dos
centros de educación infantil, educación primaria, de educación infantil e primaria e CPI.
- Que se nos dean a coñecer os datos de modificación do cupo de profesorado nos centros
onde desenvolve o seu traballo o profesorado doutros corpos distintos ao de mestres..

En Santiago de Compostela, a 04 de agosto 2022.

Asdo: Luz López Pérez
Secretaria Xeral Federación de Ensino de CCOO

DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS.
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

Rúa Miguel Ferro Caaveiro, 8 - 1º Andar, 15703 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)

