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XUNTANZA COMISIÓN DE PERSOAL

infórmaTE
Persoal funcionario e laboral

1.- Proxecto de decreto polo que se regula a formación en igualdade e a prevención e loita contra a violencia 
de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia 

Dende CCOO, fixémoslle as seguintes consideracións ao último documento remitido pola administración.


a) Que se debía incluír ao persoal da administración local como destinatario da formación


b) A redución das horas no nivel medio e superior e o establecemento dun nivel medio (150 horas) e superior 
(500horas) específico


c) Que a comisión paritaria fose a encargada de velar pola competencia docente do profesorado que imparta 
aformación


d) Que o prazo para facilitar a formación de nivel medio se reducise a dous anos


e) Que a Comisión de Seguimento tivese competencias sobre o deseño dos plans de formación, a elección do 
profesorado e que tivese que remitir á Mesa Xeral unha memoria anual.


A pesar de botar en falta algunha reunión previa máis para negociar (a última celebrarase no mes de xullo de 2016),


votamos a favor porque se recolleron no documento final moitas das nosas alegacións.


2.- Rogos e preguntas: 

Recoñecemento servizo militar.- O DXFP informa que a 28 de marzo se tiñan presentado 549 solicitudes e estaban 
tramitadas 157.


Comisión de Seguimento Acordo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.- Vai ser convocada para o 
venres 7 de abril.


Comisión Seguimento Acordo Bombeiros Forestais.- Vaise convocar para o mércores día 5 de abril, e tamén se vai 
empezar a tratar a segunda actividade.


Proposta funcionarización grupos IV/V e persoal Illas Atlánticas.- Remitirán hoxe, dia 3 de abril de 2017, a proposta e 
informan que pretenden incluír na mesma ao persoal das Illas Atlánticas.


Oferta Pública de Emprego 2017.- Están traballando no decreto de oferta e pretenden desenvolver o acordo acadado 
a nivel estatal coas organizacións sindicais.


Xuntanza FISP (privatización recollida de mostras).- A representante da Consellería manifesta que haberá una 
resposta en breve.


Concurso de traslados persoal laboral 2012.- O DXFP informa que hai varias sentenzas que lle afectan a este 
concurso e que as están valorando e analizando. Pensan convocar unha reunión para despois de semana santa para 
falar deste tema.


Persoal loita contra a fraude.- Sobre a continuidade destes traballadores, o DXFP manifesta que rematan o 13 de 
maio e que tratarán coa Consellería de Economía, Emprego e Industria, a súa continuidade.
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