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DENEGACIÓN FLEXIBILIDADE AUTOMÁTICA (30 XUÑO  2017) 
 

Consellería Código do Posto Ubicación Denominación Observacións 

PR PRC020000536001427 SSPP Oficial 1ª Condutor/a  

Resolución denegatoria do 31/03/2014. Cuestións 
organizativas. Necesidades do servizo por ter que 
atender antes das 9:00h servizos da Delegación 
Territorial. 

PR PRC020000536001421 SSPP Oficial 1ª Condutor/a  

Resolución denegatoria do 31/03/2014. Cuestións 
organizativas. Necesidades do servizo por ter que 
atender antes das 9:00h servizos da Delegación 
Territorial. 

PR PRC020000536001642 SSPP Condutor/a  

Resolución denegatoria do 31/03/2014. Cuestións 
organizativas. Necesidades do servizo por ter que 
atender antes das 9:00h servizos da Delegación 
Territorial.  

PR PRC020000536001424 SSPP Oficial 1ª Condutor/a  

Resolución denegatoria do 31/03/2014. Cuestións 
organizativas. Necesidades do servizo por ter que 
atender antes das 9:00h servizos da Delegación 
Territorial.  

PR ICC994040136540001 SSPP Xefe Oficina Turismo  

Horario solicitado incompatible coa configuración do 
posto de traballo xa que coincide co horario de apertura 
ao público. Manifesta expresamente a vontade de 
modificar o horario de apertura, convertendo a xornada 
partida establecida para a oficina nunha xornada 
continua. O horario de apertura da Oficina de Turismo é 
unha decisión organizativa da Axencia que non pode ser 
modificada pola vontade do traballador. 

MA MAC991000032001080 SSPP Xefatura servizo contratación e apoio 
admtvo.  

Permanecer o edificio cerrado pola tarde e non aceptar a 
chave para abrir a porta.  

MA MAC991000032001081 SSPP Xefatura sección xestión/tramitación/asuntos 
xer.  

Permanecer o edificio cerrado pola tarde e non aceptar a 
chave para abrir a porta.  

MA MAX991000032001047 SSPP Xefatura de grupo III Permanecer o edificio cerrado pola tarde e non aceptar a 
chave para abrir a porta.  
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MA MAX991000032001035 SSPP Auxiliar Administativo/a  Permanecer o edificio cerrado pola tarde e non aceptar a 
chave para abrir a porta.  

MA MAX991000032001057 SSPP Xefatura negociado administrativo II Permanecer o edificio cerrado pola tarde e non aceptar a 
chave para abrir a porta.  

MA MAX991000036001175 SSPP Capataz de Cuadrilla Denegada por necesidades del servizo 

MA MAX991000036001196 SSPP Condutor/a Denegada por necesidades del servizo 

MA MAX991000036001203 SSPP Legoeiro/a Denegada por necesidades del servizo 

MA MAX991000036001213 SSPP Legoeiro/a Denegada por necesidades del servizo 

MA MAX991000036001227 SSPP Legoeiro/a Denegada por necesidades del servizo 

MA MAX991000036001250 SSPP Legoeiro/a Denegada por necesidades del servizo 

MA MAX991000036001162 SSPP Oficial 1ª Condutor/a Denegada por necesidades del servizo 

MA MAO191000036001075 SSPP Inspector/a-Vivenda Tramitador/a Ten concedida a conciliación 

ED EDC994010115470002 SSPP Auxiliar administrativo/a  Denegada por horario especial  

ED EDC995010115001002 SSPP Sección C  
Resolución do secretario xeral técnico do 08/04/2014 por 
non resultar compatible o horario proposto coas 
necesidades de servizo do centro onde presta servizos 

IN TRC992090415001015 SSPP AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A Denegada por horario especial 

IN TRC992090415001020 SSPP AUXILIAR DE FORMACIÓN 
OCUPACIONAL Denegada por horario especial 
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TR TRC991000032001642 SSPP Xefatura negociado administrativo  Permanecer o edificio cerrado pola tarde e non aceptar a 
chave para abrir a porta.  

TR TRC992090415001020 SSPP Auxiliar de Formación Ocupacional  

Tendo en conta o establecido na Resolución conxunta do 
08/08/2014, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma 
Administrativa e da Dirección Xeral da Función Pública, 
pola que se ditan as instrucións relativas ao 
desenvolvemento da Orde do 20/12/2013 (DOG nº 155, 
do 18/08/2014), na súa instrución Cuarta, apartado 2º), 
DENÉGASE esta solicitude en base a que o posto que 
vostede desempeña (-Auxiliar de Formación 
Ocupacional-, código TR.C99.20.904.15001.020), ten 
asignado un horario especial (xornada partida).  

TR TRC991000036560906 SSPP Terapeuta Ocupacional Denegación por redución de xornada 

PS TRC994010115080001 SSPP Director/a Albergue 

Denegada por necesidades do servizo, tendo en conta as 
función directivas do seu posto de traballo o que implica 
unha supervisión do persoal e das actividades diarias 
que se realizan no centro aos efectos de garantir un 
axeitado funcionamento do mesmo.  

MR MRC991080136001200 SSPP Emisorista SPDCIF Non autorizada por estar suxeita a réxime de quendas.  

IC ICC994040136590001 SSPP Xefe oficina turismo 

Horario solicitado incompatible coa configuración do 
posto de traballo xa que coincide co horario de apertura 
ao público.  Manifesta expresamente a vontade de 
modificar o horario de apertura, convertendo a xornada 
partida establecida para a oficina nunha xornada 
continua.  O horario de apertura da Oficina de Turismo é 
una decisión organizativa da Axencia que non pode ser 
modificada pola vontade do traballador.  
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SA SAC991000415001056 SSPP TÉCNICO/A AUXILIAR EN INFORMÁTICA 
CANCRO DE MAMA   

Denégase a prestación de servizos baixo a modalidade 
de flexibilidade automática por resultar incompatible coa 
propia configuración do posto de traballo que se ocupa 
en atención ás competencias asumidas pola unidade na 
que desenvolve o seu traballo e ás necesidades do 
servizo. 

SA SAC991000436001050 SSPP TÉCNICO/A AUXILIAR EN INFORMÁTICA 
CANCRO DE MAMA   

Denégase a prestación de servizos baixo a modalidade 
de flexibilidade automática por resultar incompatible coa 
propia configuración do posto de traballo que se ocupa 
en atención ás competencias asumidas pola unidade na 
que desenvolve o seu traballo e ás necesidades do 
servizo. 

SA SAC991000436001060 SSPP TÉCNICO/A AUXILIAR EN INFORMÁTICA 
CANCRO DE MAMA   

Denégase a prestación de servizos baixo a modalidade 
de flexibilidade automática por resultar incompatible coa 
propia configuración do posto de traballo que se ocupa 
en atención ás competencias asumidas pola unidade na 
que desenvolve o seu traballo e ás necesidades do 
servizo. 

SA SAC030000315770065 SSCC Oficial 1ª condutor/a unidade móbil cancro 
de mama Denegada por necesidades de servizo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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DENEGACIÓN FLEXIBILIDADE POR CONCILIACIÓN (30 XUÑO 2017) 
 

Consellería Código do Posto Ubicación Denominación Observacións 

ED EDC995010115001021 SSPP Auxiliar de arquivos e bibliotecas  

Resolución do secretario xeral técnico de data 
08/04/2014, por non resultar compatible o horario 
proposto coas necesidades de servizo do centro 
onde presta servizos.  

IV MAX010000015770060 SSCC Auxiliar Administrativo/a Ter por desistida da súa solicitude por non acreditar 
requisitos Instrucción 4ª                                   

MA MAC993011032190003 SSPP Axente 
Autorízase as quendas de traballo solicitadas polo 
empregado. Existe un erro na súa solicitude posto 
que non é un suposto de Conciliación familiar. 

MA MAC991000836001026 SSPP Titulado/a Superior Ambiental   Por non cumprir o requisito de dependencia.  

TR TRC9920   15110500 SSPP POSTO BASE A2    

No n se autoriza a flexibilización solicitada porque 
non se cumpren os requisitos esixidos legalmente (o 
seu fillo cumpriu os 12 anos con data do 
16/02/2016).  

TR TRC994090127560025 SSPP ATS/DUE A sua concesión suporía menoscabo na 
organización e na eficicencia do servizo 

TR TRC991000027001273 SSPP Asistente/a social Horario de presenza mínimo de 9,30 a 13,45 horas 
non se chegou a acordo. 
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TR TRC991000027001813 SSPP Asistente/a social Horario de presenza mínimo de 9,30 a 13,45 horas 
non se chegou a acordo. 

TR TRC991000027001815 SSPP Asistente/a social Horario de presenza mínimo de 9,30 a 13,45 horas 
non se chegou a acordo.  

TR TRC991000027001830 SSPP Terapeuta ocupacional Horario de presenza mínimo de 9,30 a 13,45 non se 
chegou a acordo.  

TR TRC994080215770253 SSPP Ordenanza Denegada por necesidades del servizo  

TR TRC994090127560025 SSPP ATS/DUE Denegada por necesidades del servizo 

SA CSA992000315001031 SSPP Farmacéutico Inspector De Saúde Pública Denegación por non acreditar suficientemente os 
requisitos legais. 

SA SAC991010115001007 SSPP Xefatura Sección Xestión Inspección Sanitaria III Non convive coa persoa dependente, tal e como 
esixe a normativa 

IN INC991000036001097 SSCC Xefatura Sección Xestión Desistimento da interesada. 

 
 


