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O día 26 de xullo de 2017 celebrouse a reunión da Comisión de Persoal na que se trataron os seguintes 
puntos: 


1.- Proposta de modificación da RPT da Conselleria de Política Social  

Tal como manifestaramos na xuntanza previa e na propia mesa xeral, 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 ninguna das propostas desde CCOO, 
solicitamos a retirada do punto, como non foi aceptado, esiximos que constara en acta o noso rexeitamento a 
tramitación desta proposta. 


2.- Proposta de modificación da RPT da Consellería de Sanidade  

Tal como manifestamos na xuntanza da mesa xeral, a proposta da Consellería de Sanidade constituía unha 
autentica provocación, pois a mais de non ter en conta ninguna das alegacións e de non responder a ningunha 
cuestión das formuladas, non se incluían equiparación dos niveis dos FISP, nin o incremento de postos de 
persoal de Inspección (Farmacéuticos, Veterinarios, Médicos, etc.), tendo en conta o incremento da carga de 
traballo que se ten producido nos derradeiros años nestas áreas. Como a Administración non aceptou ninguna 
das propostas desde CCOO, solicitamos a retirada do punto, como non foi aceptado, esiximos que constara 
en acta o noso rexeitamento a tramitación desta proposta. 


3.- Proposta de modificación da RPT de AMTEGA  

Neste caso, a pretensión ainda foi mais sangrante, pois a mais da cobardía do Xerente de non presentarse na 
xuntanza, a proposta de RPT, supón unha afronta aínda maior. Neste caso nin sequera se esconderon etrás da 
escusa da adaptación das áreas funcionáis. A modificación so 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. Como a Administración non aceptou ninguna 
das propostas desde CCOO, solicitamos a retirada do punto, como non foi aceptado, esiximos que constara 
en acta o noso rexeitamento a tramitación desta proposta. 




www.ccooensino.gal
infórmaTE
Persoal Funcionario e Laboral

Xuntanza Mesa Xeral EEPP

4.- Axencia Galega de Industrias Forestais  

Neste punto 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, e que as retribucións complementarias (produtividade), non serán de aplicación neste Ente, 
mentres non haxa un acordo global no ámbito da Función Pública.. Tendo en conta as explicación dadas polo 
representante da Consellería de Economía CCOO VOTOU A FAVOR da tramitación da creación desta Axencia. 


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

Como 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 funcionáis, como nos que afectan ao persoal, 
desde COO solicitamos que nos seus órganos de dirección e de asesoramento docente houbese a mesma 
participación sindical que noutros órganos similares do ámbito do ensino (ANECA). Como non se atenderon as 
alegacións formuladas, CCOO VOTOU EN CONTRA da tramitación da modificación dos estatutos deste 
Consorcio. 


Rogos e preguntas. Neste punto o DXFP informou:  

	 	 -  Creación postos plan de loita contra a fraude e inserción laboral, nas oficinas do SEPE: que estaban 
pendentes de determinar o número de efectivos por oficina, polo que si lles daba tempo o farían en 
agosto ou a principios de setembro.  

	 	 -   Negociación capitulo I orzamentos 2018: que convocaran as organización sindicais no mes de 
setembro.  

	 	 -  Mesa negociación acordo mellora do emprego público: que seguen pendentes de recibir os criterios 
xerais, por parte do Ministerio de Hacienda.  

	 	 -  Concursos traslados (funcionarios e laboráis): que segue pendente de pechar a negociación do 
baremo.  

	 	 -  OPE 2017 (ordinaria): que segundo os cálculos que mañexan ascendería a 425 prazas (funcionarios 
e laboráis).  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Desde CCOO solicitamos: 


	 	 -  Información sobre a investigación xudicial sobre o Centro Tecnoloxico da Carne de Ourense: 
que obviamente estarán ao que digan as autoridades xudiciais, desde o respecto a presunción de 
inocencia. Sobre a apertura de negociación para a aplicación de trienios a este persoal, limitouse a 
indicar que nunha hipotética mesa de negociación se falaría da equiparación global ao convenio único, 
non so en relación aos trienios.  

	 	 -   Información sobre a instrucción remitida pola Dirección Xeral de Ordenacíón Forestal: que 
descoñecía dita instrucción. Insistimoslle que esa instrucción vulneraba o acordo de condicións de 
traballo do persoal do SPDCIF, e que solicitábamos a súa anulación inmediata.  

	 	 -   Información sobre o posto de Vixilante de Recursos Naturais da Cunca do Ulla: que seguía 
pendente de estudar detidamente a sentenza. Desde CCOO reiteramoslle que non era un problema da 
sentenza, senón de incumprimento dun acordo entre a Consellería de Medio Ambiente e os sindicatos, 
polo que acordara facilitarlle a reubicación ao persoal procedente do Parque Nacional das Illas 
Atlanticas, nun posto o mais preto da localidade de residencia, e que no caso desta praza non se 
cumprirá, polo que instábamos a que se resolvese favorablemente e o antes posible esta 
discriminación.  

	 -   Información sobre o proceso selectivo Profesores Numerarios Escolas Nautico- Pesqueiras: 
que primeiro se ía pechar o tema dos temarios e posteriormente a negociación das bases, polo que 
todo o que afectaba ao proceso selectivo deste colectivo quedaba para setembro.  

	 	 -  Información sobre o acordo de permutas e adscripcions entre persoal funcionario interino de 
Educación: que se trataba dun ámbito específico negociado na mesa sectorial de docentes. Desde 
CCOO recordamoslle que si ese acordo é posible no ámbito do persoal interino docente, procedería 
abrir unha mesa de negociación no ámbito de Función Pública, para ver a posible extensión ao persoal 
funcionario e laboral, asi como para facilitar un “concursiño de acloplamento interno provisional”, que 
facilite a conciliación laboral e familiar de colectivos que levan anos sen ningún tipo de mobilidade 
voluntaria (exemplo: persoal do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar).  

	 	 -  Pronunciamento público en defensa do Acordo de Integración do persoal do Consorcio no 
Convenio Único: que diante de determinadas desinformacións verquidas por unha 
“CORPORACION” (que se dedica mais a obstaculizar e a crear inquedanzas entre o persoal, que a 
defendelo), desde CCOO esixiamos un pronunciamento público da Dirección Xeral de Función 
Pública, en relación a validez de dito acordo, para que se desmontase, dunha vez por todas, a 
campaña demagóxica e de medo, emprendida pola citada “CORPORACIÓN”.  


