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O día 29 de xuño, a Administración convocou ás organizacións sindicais a unha xuntanza cuxo único punto da 
orde do día era “Novidades da Lei de Orzamentos Xerais do Estado 2017”. A información que facilitou o 
Director Xeral foi basicamente, a seguinte:  

O Consello da Xunta vai remitir ao Parlamento un proxecto de lei pola vía de urxencia para poder facer unha 
modificación dos orzamentos da Comunidade Autónoma que permitan habilitar a partida orzamentaria necesaria 
para aplicar a todos os empregados públicos da Xunta a suba salarial do 1% prevista con carácter básico nos 
Orzamentos do Estado. 


Este incremento aboarase na nómina do mes de xullo ou, como moi tarde, de agosto e terá efectos retroactivos a 1 
de xaneiro de 2017. 


Tamén informou sobre a taxa de reposición prevista na lei de orzamentos estatal e sobre os pasos a dar para 
efectivizar en Galicia o Acordo para a Mellora do Emprego asinado a nivel estatal. Así, manifestou que ademais dos 
postos que se oferten na OPE 2017 (taxa de reposición), a normativa permite ofertar (estabilización) o 90% dos 
postos que leven ocupados durante máis de tres anos e ademais cabe a posibilidade de ofertar postos cubertos con 
anterioridade ao ano 2005 (consolidación). Por último, aclarou que as prazas derivadas de sentenzas que declaran o 
carácter indefinido non fixo do/a traballador/a non computan aos efectos de taxa de reposición, polo que tamén 
serán incluídos no proceso de regularización do emprego temporal. 


Desde CCOO fixemos as seguintes consideracións:  

• Ademais de informar do que xa sabíamos, solicitamos que Función Pública cuantificase as prazas afectadas por 
estes procesos e que lle comunicase os datos ás organizacións sindicais para poñernos a traballar.  

• Na liña de empezar a negociar estes procesos, CCOO entende que a Dirección Xeral de Función Pública debe 
constituír con carácter inmediato a Mesa de Negociación do Acordo de Mellora de Emprego en Galicia para, polo 
menos, dar o pistoletazo de saída que permita concretar as prazas afectadas, definir os criterios das ofertas de 
emprego, planificar as convocatorias e, en definitiva, ir avanzando nas negociacións.  

• En canto ao incremento salarial para este ano, desde CCOO lembrámoslle á Administración varias cousas: 
primeiro, que a inflación do ano 2016 foi superior ao incremento aplicado, así como que a inflación prevista para 
este ano supera claramente o 1%, polo que novamente os empregados públicos seguiremos acumulando perda 
de poder adquisitivo; segundo, que hai aínda moitos dereitos roubados por devolver (seguen os descontos en 
caso de IT, seguimos sen recuperar os 9 días de asuntos persoais, continuan varios artigos do Convenio 
suspendidos, etc.); e terceiro, solicitamos a apertura inmediata dunha mesa de negociación que permita chegar a 
un acordo plurianual de recuperación retributiva, da perda acumulada desde o ano 2012, para o persoal 
funcionario e laboral da Xunta de Galicia.  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