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O día 2 de agosto 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 Cultura, Educación e OU  

CCOO xa manifestaramos na xuntanza previa do martes 1 de agosto que, nesta proposta ou se procedía como mínimo, a 
retirada de tódalas amortizacións, especialmente aqueles postos ocupados; a reclasificación de tódolos postos de 
vixilantes e ordenanzas ao grupo IV (C2), como auxiliares de arquivos, bibliotecas e museos; a creación das prazas 
necesarias en tódolos centros que son deficitarios e en particular aqueles que viron incrementada a carga de traballo 
nestes derradeiros anos; o incremento do nivel de complemento de destino e específico dos técnicos medios de arquivos, 
bibliotecas e museos, como mínimo do 16 ao 20, e o mesmo criterio que se aplicase cos técnicos superiores e cos 
arquitectos e arqueólogos; a creación de algunha praza de Técnicos Especialistas en Bibliotecas, Arquivos e Museos, do 
grupo III (C1), para posibilitar a carreira profesional do persoal dos grupos inferiores; a cobertura inmediata de tódalas 
prazas vacantes dotadas; e por último o cese de tódalas asistencias técnicas que fan traballos estruturais, así como 
eliminación da cesión ilegal de traballadores subalternos do Concello de Vigo que están facendo traballos propios de 
auxiliares na Biblioteca Publica de Vigo. 


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 e pediamos a dimisión dos responsables da area de Cultura. 


Proposta de modificación da RPT da Consellería de Medio Rural  

Neste caso tratábase de poñerlle a unha praza de Veterinario do Centro de Sergude, como requisito imprescindible o CAP. 
Como non estaba claro si ese requisito era obligacional ou podía ser substituído por outro mérito, desde CCOO apelando 
ao principio de prudencia, solicitamos a retirada desta proposta para que se negociase en Setembro, xunto co resto da 
RPT. 


Bases promoción interna determinadas categorías dos grupo IV e V do persoal laboral  

Neste punto reiterámonos nas alegacións presentadas en particular nas seguintes: que se reducisen as taxas as familias 
monoparentais/monomarentais e as vítimas de violencia de xénero; que se incrementase o tempo para a realización dos 
exercicios aumentando no grupo V de 100 a 120 minutos e no grupo IV de 120 a 140 minutos; que non descontasen as 
respostas incorrectas, tendo en conta que é un proceso de promoción profesional; que se suprimise a proba de Galego, 
pois tratábase dunha convocatoria de promoción interna e cambio de categoría, onde no caso do Grupo V, xa se acreditou 
o Celga 2 ou xa se superou unha proba no caso de non posuílo, cando adquiriron a condición de persoal laboral fixo; que 
se tivesen en conta outras circunstancias distintas das relacionadas co embarazo ou parto, nas que as persoas aspirantes 
poidan realizar o exercicio si están hospitalizadas (casos de forza maior e debidamente documentados); que na fase de 
concurso, o apartado de antigüidade se incrementase ata os 15 puntos, e que se valorasen os servizos prestados por 
meses e non por ano ou fracción; que no apartado de formación tivesen validez tódolos cursos (agás os obsoletos) e non 
so os realizados nos últimos 10 anos, así como que se computasen tamén os inferiores as 12 horas; que a mais dos 
organismos que xa figuran recollidos na proposta, se tivesen en conta, aqueles outros que imparten cursos oficiais que 
afectan ao persoal laboral da Xunta de Galicia; que a proba de aptitude física, se substituíse por un recoñecemento 
médico, acorde a cada categoría profesional do SPDCIF (esta cuestión é básica para CCOO polo que si non se recolle non 
votaremos a favor); que no referente aos temarios de Auxiliar de enfermería se adecuasen a normativa sociosanitaria 
actual, tal e como formulamos nas anteriores alegacións, e que se eliminasen do temario cuestións propias dun servizo 
hospitalario (ex: ciruxía, xinecoloxía, materno infantil, etc), e no caso dos do SPDCIF, que se comprometese a EGAP a 
editar, coa correspondente actualización, o manual que se utilizara nas oposicións do ano 2000, pois iso facilitaba a 
preparación dos opositores. 
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Proxecto Decreto Axencia Galega de Xestión do Coñecemento en Saúde  

Neste punto desde CCOO esiximos que os estatutos recollesen que tódalas cuestións relacionadas co persoal serían 
negociados previamente cos representantes do traballadores/as, e que os cargos desta axencia, fosen exclusivamente 
persoal da propia administración. 


Rogos e preguntas. Neste punto o DXFP informou: 


	 	 -  Que o 17 maio de 2018, será un día recuperable, como se ten feito noutras ocasións con situacións similares.  

	 	 -  Que no mes de agosto non teñen prevista ningunha contratación de persoal para as oficinas do SEPE Galicia  

	 	 -  Que o acordo de utilización das listas do SERGAS, para determinadas categorías de perfil sanitario (médicos, 
DUE), será sempre supletorio, repecto das listas do decreto 37.  

	 	 -   Que na próxima xuntanza da comisión de persoal, presentarán un cronograma cos procesos selectivos 
pendentes.  

	 	 -  Que procederan, no que resta de ano, a integración do persoal dos seguintes entes públicos: Axencia de 
Turismo, Xestur e  
CIXTEC, así como a modificación dos estatutos de AGADE e AGACAL.  

	 	 -  Que respecto do número de solicitantes de 2a actividade de persoal laboral do SPDCIF, darán os datos na 
próxima xuntanza da comisión de persoal.  

	 	 -  Que respecto do traspaso de postos a AXI, darán conta da consellería de procedencia, o número de prazas, as 
funcións e os niveis, para buscar unha certa homoxenización unha vez reubicados na Axencia de Infraestruturas.  

	 	 -  Que aínda non saben como se van cubrir as prazas deixadas vacantes do proceso de promoción interna da 
Agrupación Profesional ao C2. Desde CCOO consideramos que se deben cubrir inmediatamente para que non se 
perda ningún posto.  

	 	 -  Que xa teñen os criterios que lle mandaron do Ministerio de Hacienda, para desenvolver en Galicia, o acordo de 
mellora do emprego público, e que segundo el, ratifican a posición defendida pola Dirección Xeral de Función 
Pública, sobre a legalidade do acordo de integración do persoal do Consorcio. En todo caso anuncia que o venres 
día 4 haberá unha xuntanza da comisións de seguimento do citado acordo, donde explicará mais 
pormenorizadamente esta cuestión. 


 
Desde CCOO reiteramos:  

-  Información sobre o futuro do Centro de Menores Avelino Montero de Pontevedra: O DXFP manifesta que 
non hai ningún cambio respeto ao status actual do centro e dos traballadores/as que o integran. Desde CCOO 
consideramos que esta calma tensa, a medio prazo, si non se fai algo terá repercusións negativas para os 
usuarios (perda dun servizo público) e para o traballadores/as (mobilidades forzosas), polo que en próximas data 
teremos unha xuntanza coa Dirección Xeral de Familia, para achegar as nosas propostas de cara a garantir o 
futuro deste centro publico de menores e o seu carácter de esencial na prestación dun servizo social, que non 
debe perder a provincia de Pontevedra.  

	 	 -  Información sobre o convenio Consellería Política Social – SERGAS: O DXFP manifesta que se se asinou o 
día 12 de xullo, e que no lo remitiran cando decidan colgalo no portal de transparencia. Defende que era 
necesario, pois pretenden reducir os tempos de espera a tres meses, valorando 7500 solicitudes no que queda de 
ano, e outras 15.000 no ano 2018. Desde CCOO reiteramos 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.  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