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XUNTANZA COMISIÓN DE PERSOAL

infórmaTE
Persoal funcionario e laboral

1.- Proposta de acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais para a integración do persoal do 
Consorcio Galego de Igualdade e Benestar no Convenio Único do persoal laboral da Xunta de Galicia.  

Tal como manifestaramos na xuntanza da Comisión de Persoal do día 22 de setembro, e tal como viñamos defendendo para o 
persoal do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, este acordo supón: a aplicación do Convenio Único, a integración como 
persoal laboral da Xunta (fixo ou temporal), un proceso selectivo por concurso-oposición, a aplicación do decreto de listas aos 
chamamentos do Consorcio e a equiparación salarial, incluíndo o complemento de antigüidade. En consecuencia CCOO VOTOU 
novamente A FAVOR deste acordo para que se empecen a aplicar dereitos e non se sigan xerando expectativas de problemas. 


2.- Dar conta da adopción de medidas provisionais durante a tramitación dos expedientes disciplinarios a dous 
funcionarios de Centros Educativos.  

Desde CCOO tendo en conta que os traballadores afectados polos expedientes teñen circunstancias de saúde laboral coñecidas 
pola Consellería de Cultura e Educación, propuxemos que se paralizasen os expedientes disciplinarios e se buscasen outras 
alternativas distintas a da sanción disciplinaria para solucionar as posibles problemáticas que poidan existir neses centros. 


3.- Dar conta á Comisión de Persoal do proxecto de decreto polo que se aproban os estatutos do Consorcio da 
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia.  

Desde CCOO solicitamos a retirada deste punto, por dúas razóns básicas: non se había negociado previamente cos representantes 
dos traballadores/as, e nos estatutos non se recollía a participación do persoal, nin no consello reitor, nin a hora de negociar a 
modificación dos cadros de persoal, entre outras cuestións. A Administración aceptou retirar este punto da orde do día, e devolvelo 
ao ámbito correspondente para a súa negociación previa. 


4.- Rogos e preguntas. O DXFP informa:  

- Procesos selectivos pendentes: que seguen co cronograma que habían anunciado no seu momento. 
- Proceso selectivo delineantes: que están a espera de mais recursos para tomar unha decisión. 
- CIXTEC: que ainda non teñen tomada unha decisión sobre os criterios de integración, polo que no momento que a teña darán 
conta ao comité de empresa do CIXTEC. 
- Concurso traslados persoal laboral: que está pendente da contestación as alegacións remitidas polas organizacións sobre 
refundición/supresión/modificación/funcionarización de categorías. 
- Bombeiros Forestais: que no prazo de 2 semanas convocaran para iniciar os traballos sobre a 2a actividade. 
- Concurso traslados funcionarios: que teñen previsto convocar primeiro o da Escala de Finanzas. 
- Centro Tecnolóxico da Carne: que en relación a aplicación dos trienios a este persoal está pendente de valorar a integración do 
mesmo no Convenio Único. 


Pronunciamento do Comité Intercentros sobre a creación das categorías de xerocultor e PSX.  

Como continuación da xuntanza da Comisión de Persoal e unha vez aprobada a integración someteuse a votación a creación das 
categorías de xerocultor e PSX no Convenio Único. CCOO VOTOU A FAVOR da creación das categorías, pois non tiña sentido 
apoiar a integración do persoal do Consorcio no convenio único e logo bloquear a súa aplicación impedindo a creación das 
categorías. Agora toca pasar paxina e traballar todos/as xuntos para seguir mellorando as condicións de todo o persoal (os da Xunta 
e os dos demais entes públicos). 
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