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XUNTANZA MESA XERAL EEPP

infórmaTE
Persoal laboral e funcionario

O día 22 de marzo de 2017 celebrouse a reunión da Mesa Xeral de Empregados Públicos da Xunta de 
Galicia na que se trataron os seguintes puntos: 


A. Proxecto Decreto Formación en Igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero.-  

Neste punto reiteramos as alegacións presentadas o 29 de xuño de 2006. E solicitamos que se negocie 
o plan de igualdade da Xunta de Galicia, pois resulta un tanto incomprensible que a Dirección Xeral de 
Igualdade, encargada de certificar as empresas que contan con plans de igualdade, non poña o mesmo 
interese en negociar o correspondente a empresa mais grande de Galicia, que é a Administración 
Autonómica. Planteamos que se debía incluír nos cursos que se lle dan ao persoal de novo ingreso de 
prevención de riscos laborais, tamén epígrafes sobre igualdade e prevención e loita contra a violencia 
de xénero. 


B. Acordo tramitación das RPTs ao amparo da lei 2/2015 do Emprego Público de Galicia.-  

Neste punto reiteramos as alegacións presentadas as áreas funcionais, no senso de que non se 
restrinxa a mobilidade voluntaria e que se permita o travase entre areas, nas mesmas condicións que 
nos actuais concursos de traslados. 


C. Proposta modificación RPT CMAOT.-  

Comprometéronse: 


- a incluír na próxima modificación da RPT os postos do persoal laboral do parque das Illas Atlánticas 
establecendo prazos concretos para crear as categorías no Convenio Único. 
- a negociar un acordo específico de condicións de traballo para o persoal funcionario e laboral da DX 
de Conservación da Natureza. 


Ademáis desto quedaron de mirar de cara a Comisión de Persoal: 


- A apertura de postos a mais de dous corpos ou grupo, en casos excepcionais (biólogos, técnicos 
forestais, veterinarios, etc…).


- A reclasificación e funcionarización dos VRN.


- A correcta ubicación da praza de VRN na Conca do Ulla, que é donde estivo desde que foi 
traspasada do Parque das Illas Atlánticas. 


- O erro na area funcional de Ourense, poñéndoa como area de persoal como no resto de provincias. 


- O dos postos de delineantes e de AAFF, para retirarlle a observación de a extinguir. 
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- A identificación do posto que leva o tratamento de datos estatísticos. 
- A creación do posto de Facultativo de Arquivos, tal como mandada a Lei de Arquivos de Galicia. 


D. Proxecto Decreto contratación persoal laboral investigador.-  

Reiteramos as seguintes alegacións: 


	 	 -  Participación sindical nos procesos selectivos. 


	 	 -  Exclusión deste tipo de contratos para postos de estrutura. 


	 	 -  Avaliacións motivadas e posibilidade de recorrer as discrepancias. 


	 	 -  Participación sindical na negociación das bases dos procesos selectivos. 


	 	 -  Presenza como mínimo dun 40% de mulleres nos órganos de selección. 


	 	 -  Aplicación das condicións de traballo reguladas no Convenio e na normativa xeral da Xunta. 


	 	 -  Fixación dun porcentaxe certo, para determinar o complemento de produtividade.  

E. Proxecto orde convocatoria proceso selectivo Escala Veterinarios.-  

Quedaron de mirar de cara a Comisión de Persoal: 


	 	 -  O de fixar unha data distinta para o primeiro exame, si hai acordo sindical (no proxecto propoñen 
o 1 de outubro de 2017). 


	 	 -  Incrementar as prazas da OPE 2015, incluíndo as que poidan correspondera o OPE 2017. 


	 	 -  Eliminar o 3º exercicio ou que sexa tipo test. 


	 	 -  Baixar a puntuación a 0,20 puntos/mes. 


	 	 -  Modificar a valoración do traballo desenvolvido, ponderándoo con máis obxectividade.  

F. Proposta modificación RPTIGE.-  

Reiteramos as alegacións presentadas, pois consideramos que os cambios son mínimos e non de 
entidade suficiente, a modo de exemplo seguen mantendo postos abertos ao INE, mentres se manteñen 
pechados a os corpos xerais da Xunta. 


Ao igual que na RPT da CMAOT tamén solicitamos que: 


- Se identifique o posto que leva o tratamento de datos estatísticos. 
- Se cree o posto de Facultativo de Arquivos, tal como mandada a Lei de Arquivos de Galicia 


G. Proxecto orde convocatoria proceso selectivo Escala Superior de Finanzas.-  

Reiteramos as seguintes alegacións: 


	 	 -  Que se suprimisen os temas de administrativo. 


	 	 -  Que todos os exames fosen tipo test. 
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H. Proxecto orde convocatoria proceso selectivo Escala Inspección Consumo.- Reiteramos as seguintes alegacións: 

	 	 -  Que todos os exames fosen tipo test.  

	 	 -  Que o proceso selectivo fose concurso-oposición, ou polo menos para a promoción interna.  

	 	 -  Que se valorase a antigüidade por meses ata o tope máximo posible.  

I. Rogos e preguntas.- Neste apartado o DXFP informou:  

	 	 -  OPE 2017: Que xa están traballando nela, pendentes do que se acorde a nivel estatal sobre taxa de reposición e 
procesos de regularización de emprego temporal extraordinarios.  

	 	 -  CONSORCIO I+B: Que nos próximos días se vai publicar o acordo no DOG. En todo caso xa constituíron un grupo de 
traballo para o recoñecemento de oficio dos trienios (tempo traballado no Consorcio ou no ámbito de Función Pública). Os 
servizos prestados noutras administracións, se recoñecerían despois. Tamén adiantaron que no mes de abril ía ser 
imposible pagalos, polo que van traballar para que se paguen no mes de maio, cos correspondentes atrasos desde o 1 de 
xaneiro.  

	 	 -   PRIVATIZACIÓN RECOLLIDA MOSTRAS PRAIAS GALEGAS: Que non sabían nada do tema. Entón interveu a 
representante da Consellería de Sanidade para negar que houbese ningunha comunicación oficial sobre “externalización” 
da recollida de mostras. Recordámoslle que había un correo remitido aos FISP, indicándolles que tiñan de prazo ata o 
venres 17 para presentar alegacións. Entón foi cando dixo que en RRHH non sabían nada diso, que podía ser unha 
“especie de sondeo” promovido pola Dirección Xeral de Saúde Pública. Insistimos que se nos reciba urxentemente para 
clarificar esta cuestión.  

	 	 -  COMISIÓN INTEGRACIÓN PERSOAL GAIN: Que se vai convocar a xuntanza da mesa de integración na próxima 
semana.  

	 	 -  INTEGRACIÓN RESTO ENTES PÚBLICOS: Que en próximas datas van convocar a mesa para negociar a integración 
do persoal de TURGALICIA e XACOBEO.  

	 	 -  RECOÑECEMENTOSERVIZOMILITAR:Que xa os están recoñecendo.  

	 	 -  EXAME C2: Que están pendentes do informe do Tribunal, en relación a incorporar preguntas de reserva e baixar a nota.  

	 	 -  PECHEREXISTROSOSSÁBADOS: Que están pendentes de falar con Presidencia.  

	 	 -  PAGO PLUSES PERSOAL AUGAS DE GALICIA: Que teñen pendente unha xuntanza cos representantes de Augas de 
Galicia.  

	 	 -  PLAN DE LOITA CONTRA A FRAUDE NA CONTRATACIÓN: Que están pendentes dunha xuntanza cos representantes 
da Consellería de Economía.  

	 	 -  CRONOGRAMA PROCESOS SELECTIVOS PARA O ANO 2017: Que nos próximos días ían mandar dito cronograma.  

	 	 -  PROCESO SELECTIVO DELINEANTES: Que están a espera de coñecer outros recursos presentados para tomar unha 
decisión respecto da execución da sentenza. 
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