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SR. ALCALDE DO CONCELLO DE PONTEAREAS 
SRA. CONCELLEIRA SERVICIOS SOCIAIS.  
 
Nestes intres de grave crise de saúde pública, cando a gran maioría do noso país esta 
pechado nas súas casas, os servizos públicos xogan un papel fundamental e decisivo, 
especialmente os considerados ESENCIAIS é mais concretamente os SERVIZOS 
SOCIAIS: RESIDENCIA MAIORES STA. ANA, AXUDA NO FOGAR, E RESTO DE 
PERSOAL que son os que están mais expostos que nunca a posibles contaxios, como 
estamos ver nos medios de comunicación tódolos días. Traballadoras/es que velan por 
os nosos maiores que son o grupo da sociedade mais vulnerable.  
 
A Consellería de Servizos Sociais mediante a ORDE SND/232/2020 de 15 de marzo, 
"medidas en materia de recursos humanos" RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS, 
recolle os PLUSES para este colectivo: PENOSIDADE, PELIGOSIDADE, 
TOXICIDADE, ESPECIAL DEDICACION. PLUSES que CSIF ven a Solicitar para 
TODAS/OS traballadoras/es da RESIDENCIA MAIORES STA ANA', AXUDA NO 
FOGAR e outros que podan estar en situación de risco similar.  
 
Os Pluses veñen a recoñecer unha especial dificultade no traballo, agravado pola 
especial situación, e que deben aboarse con efecto retroactivo o mes de marzo etal e 
como se recolle no Convenio Colectivo do Concello de Ponteareas. 
 
Por outra parte de acordo co Real Decreto 6/2020 do 10 de marzo as traballadoras e 
traballadores maiores de 60 anos son considerados persoal vulnerable de alto resgo, polo 
que deben quedar eximidos do seu traballo, tal e como se ven facendo en outras 
administracións como a Xunta de Galicia o mesmamente o persoal de reparto de Correos 
 
Por todo elo, se lle SOLICITA  ao concello que teña a ven ter en conta o especificado no 
presente escrito e poña os medios necesarios para que os traballadores e traballadores 
reciban os correspondentes pluses e así mesmo sexan retiradas do servizo aquelas 
persoas maiores de 60 anos mentres dure o estado de alarma 
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