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O día 17 de xullo de 2017 celebrouse a reunión da Mesa Xeral de Empregados Públicos da Xunta de Galicia na 
que se trataron os seguintes puntos: 


Proposta de modificación da RPT da Consellería de Política Social  

CCOO xa manifestaramos na xuntanza previa do venres 14 de xullo que, ou se incluían como mínimo nesta 
proposta, os pluses pendentes do persoal laboral e o incremento de plantillas (RM, CEM, Escolas Infantís, 
EVOs, etc....), ou ben que esta modificación se limitase a adaptar exclusivamente a RPT as areas funcionais 
acordadas con Función Pública. Como a Administración non aceptou ningunha das propostas desde CCOO 
xa lles anunciamos que non solo íamos a votar en contra, senón que rexeitabamos a tramitación da mesma. 
Por boca de Función Pública se informa que en setembro se volverá a presentar unha nova RPT desta 
Consellería para tratar o resto dos temas pendentes. 


Proposta de modificación da RPT da Consellería de Sanidade  

Neste caso desde CCOO consideramos a proposta unha autentica provocación, pois a mais de dar a 
sensación de que nin sequera habían mirado as alegacións que presentamos, non responderon a ningunha 
cuestión das formuladas. Polo que visto o visto, solicitamos que esta RPT fose só para tramitar unicamente as 
áreas funcionais, para incluír a equiparación dos niveis dos FISP e para o incremento de postos de persoal de 
Inxección (Farmacéuticos, Veterinarios, Médicos, etc.), tendo en conta o incremento da carga de traballo que 
se ten producido nestas areas. Como non atenderon ningunha das propostas, xa lle anunciamos que non so 
imos votar en contra, senón que rexeitabamos a tramitación da mesma. 


Proposta de modificación da RPT de AMTEGA  

Neste caso a proposta de RPT, supón unha afronta aínda maior. Neste caso nin sequera se esconden detrás 
da escusa da adaptación das areas funcionais. A modificación ten por obxecto precarizar aínda mais a 
Axencia mediante unha masiva amortización de prazas, xuntamente onde mais servizos públicos se teñen 
privatizado (externalizacións). Con este escenario desde CCOO formulamos tres condicións mínimas a incluír 
nesta proposta de modificación: resolver a discriminación salarial existente entre o colectivo de informáticos; 
establecer no apartado de observacións a localización dos postos de cara a que o persoal que participe en 
futuros concursos saiba a onde vai; e a recuperación de tódolos servizos externalizados que teñan carácter 
estrutural, para que sexan prestados por empregados públicos. 


Tendo en conta que o Xerente, xa demostrou nestes últimos dous anos, que ten un absoluto desprezo pola 
negociación colectiva, pois non foi quen de cumprir unha soa das súas promesas, desde CCOO xa lle 
adiantamos que non só imos votar en contra desta RPT, senón que rexeitabamos a tramitación da mesma. 
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Axencia Galega de Industrias Forestais  

O SXT da Consellería, pide desculpas pola celeridade na tramitación deste novo Ente Instrumental, 
xustificándoo na intención de que se aprobe o decreto de creación no Consello da Xunta de finais de mes. 


Comprometese a contestar, en breve, as alegacións aceptadas das que foron presentadas polas organizacións 
sindicais. 


Desde CCOO reiteramos que o decreto e os estatutos desta nova Axencia, teñen que recoller a participación 
dos representantes dos traballadores en tódalas materias que afecten ao persoal, tamén recordamos que debe 
haber presenza sindical no consello reitor, que debe garantir a paridade en tódolos órganos colexiados, así 
como que se debe clarificar que unidades, servizos ou postos de traballo serán obxecto de traspaso a esta 
nova Axencia. Tamén recordamos que o persoal adscrito como o persoal directivo, debe ser unicamente 
persoal funcionario ou laboral da Xunta de Galicia. E por último as retribucións complementarias 
(produtividade), non serán de aplicación neste Ente, mentres non haxa un acordo global no ámbito da Función 
Pública. 


Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)  

Este organismo, formado polas tres universidades galegas e a Xunta de Galicia, ten a día de hoxe persoal 
propio ao que se lle aplica o convenio colectivo da Xunta, por tanto é un Ente Instrumental regulado pola 
LOFAXGA, e como tal debe ser tratado, tanto nos aspectos funcionais como nos que afectan ao persoal. 


A representación de CCOO solicita que no seus órganos de dirección e de asesoramento docente haxa a 
mesma participación sindical que noutros órganos similares do ámbito do ensino (ANECA). 


Acordase remitir alegacións para que sexan tidas en conta antes da xuntanza da comisión de persoal. 


Rogos e preguntas. Neste punto o DXFP informa: 


- Listas contratacións temporais: que si non hai obxección pola parte sindical, a Administración vai propoñer 
na xuntanza da Comisión Permanente Central das Listas do Decreto 37/2006, acudir ás listaxes de 
substitución do SERGAS para os chamamentos de ATS e Auxiliar de clínica, xa que estas listas na Xunta están 
esgotadas e prefiren este sistema antes que acudir ás oficinas de emprego. CCOO comparte esta opción e 
solicita que se faga para outras categorías do ámbito sanitario que puideran estar na mesma situación. 


- Procesos selectivos funcionarios: que a día de hoxe as persoas que superaron o proceso selectivo do 
subgrupo A1 de promoción interna non remataron o prazo para presentar a documentación, mentres que os 
do subgrupo A1, de acceso libre si. Por este motivo expón a posibilidade de facer a toma de posesión do A2, 
C1 e C2 de libre antes que o A1 ou agardar todos os grupos ata setembro. As catro organizacións sindicais 
manifestamos a conveniencia de agardar a setembro xa que hai persoas no subgrupo A1 que superaron 
outros procesos selectivos e a súa renuncia a outros corpos permitiría a modificación da listaxe de aprobados. 
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-  OPE 2017, ordinaria e extraordinaria: que o Ministerio de Hacienda ía remitir nos vindeiros días as 
CCAA, os criterios de para determinar as prazas a incluír no proceso de “regularización do emprego 
temporal”. Polo tanto mentres non queden fixados eses criterios (setembro ou outubro) non se abriría 
o proceso de negociación da OPE ordinaria así como o da regularización de emprego temporal (OPE 
extraordinaria).  

-  Procesos selectivos laborais: que en breve convocaran xuntanza para tratar a promoción interna 
de persoal laboral, e tamén están a valorar a convocatoria de acceso libre da categoría Camareiro/a- 
limpador/a.  

-  Baremo concursos de traslados (funcionarios e laborais): que teñen intención de facer unha 
xuntanza antes de que remate o mes de xullo.  

-  Pagamento trienios persoal Consorcio I+B: que na nómina de agosto van pagar os trienios que 
corresponda a servizos prestados no Consorcio, na Xunta e no Sergas (mais os atrasos desde 
xaneiro).  

	 -  Decreto de provisión de postos: que teñen previsto comezar a súa tramitación en outono.  

	 -  RPT Cultura: que xa teñen rematada a parte de persoal funcionario, e que están traballando na de  
persoal laboral polo que agardan poder tramitala a partir de setembro.  

-  RPT de Medio Rural: que pretenden empezar as negociacións en setembro. 


 
Desde CCOO solicitamos: 


	 -  Información sobre o futuro do Centro de Menores Avelino Montero de Pontevedra: O 
DXFP manifesta que a información da que dispón é que o persoal seguirá coa súa relación 
laboral, sen mais aclaracións. Agardamos que na Comisión de Persoal poidan ser mais n é 
onde o van facer.  

	 	 -  Información sobre o convenio Consellería Política Social – SERGAS: O DXFP manifesta 
que se trata dunha decisión de Goberno, para reducir as listas de espera da dependencia, 
utilizando empregados públicos (médicos de atención primaria), para axilizar a valoración das 
persoas, que nalgúns casos levan mais de 2 anos pendentes de valoración. Desde CCOO 
insistimos que o problema das listas de espera se resolvería igual ou mellor, si a partida 
orzamentaria que se vai gastar en pagarlle aos médicos do SERGAS “un suplido”, se 
destinase a crear mais postos nos EVOs, e sería mais garantista, pois as valoracións as farían 
os profesionais especializados na materia. O DXFP insiste en que é unha decisión de Goberno, 
e que si non dese os froitos que se agardan (reducir as listas de espera), valorarían outras 
opcións. 


