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O día 4 de agosto xullo de 2017 celebrouse a reunión da Comisión de Persoal, na que se trataron os seguintes puntos: 


Proposta de modificación da RPT da Consellería de Cultura, Educación e OU  

Desde CCOO solicitamos que se recollese, 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 
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. 


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, 
para poder impartir formación. Insistimos en que o mellor era a retirada desta proposta para que se negociase en 
Setembro, xunto co resto da RPT. Como a Administración non aceptou, apelando a cuestións 

de urxencia polo inicio do curso, desde CCOO optamos pola ABSTENCIÓN, coa advertencia de que estaríamos vixilantes 
sobre o procedemento de cobertura desta praza. 


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;
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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. Ao non aceptar a 
Administración a retirada da proba física, desde CCOO optamos pola ABSTENCION no caso das categorías do SPDCIF, e 
polo voto A FAVOR no resto de categorías, tendo en conta que nas bases se recollen moitas 

das melloras formuladas ao longo do proceso negociador. 


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. Como non se atenderon as nosas demandas e nin tan sequera os representantes da 
Conselleira se dignaron a dar unha explicación o noso voto foi EN CONTRA deste proxecto de decreto. 


Toma en consideración das solicitudes de adhesión ao “Acordo para ordenación e mellora de prestación dos 
servizos veterinarios oficiais da Xunta de Galicia” 


Non houbo obxección a nosa solicitude de adhesión a este acordo. 


Acordo entre a DXFP e o Comité Intercentros para a utilización con carácter excepcional das listas de contratación 
temporal do SERGAS  

CCOO ao igual que xa fixo no Comité Intercentros votou A FAVOR, deste acordo, pois facilita a cobertura daqueles postos 
de perfíl sanitario, sempre que estean previamente esgotadas as listas do Decreto 37. 


Rogos e preguntas. Neste punto o DXFP informou: 


	 •	 Promoción interna A1 Corpos Xerais.- A elección de destino vai ser o 8 de setembro de 2017  

	 •	 Escala de delineantes.- A repetición do segundo exercicio vai ser o 1 de setembro de 2017.  

	 •	 Comisión de seguimento do Acordo de Veterinarios.- Esta fixada a data para o 8 de setembro de 2017.  

	 •	 Plan de loita contra a fraude da Consellería de Economía, Emprego e Industria.- Vanse contratar ao redor de 
100 postos. Quedaron en concretar esta cuestión, incluído o perfil das titulacións dos postos, en setembro ou 
outubro.  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	 •	 Segunda actividade SPDCIF.- No tocante ao número de traballadores que pasaron xa á segunda actividade, a 
dirección xeral comunica que xa se resolveron 8 solicitudes.  

	 • Xubilación Parcial.- Lévanse enviadas á Intervención 765 solicitudes ata agosto.  

	 •	 Convocatorias procesos selectivos.- No mes de setembro deste ano convocaranse os procesos selectivos que 
se aprobaron nesta Comisión de Persoal. Así mesmo, quedaron en enviar un cronograma do resto de procesos 
selectivos que se van ir convocando ata decembro.  

	 •	 Prazas abertas a outras administracións públicas.- A DXFP recibiu un escrito da FEGAMP no que lle comunica 
que no Concello da Coruña hai 101 postos abertos a outras administracións públicas, o que supón un 5% do total 
e que esta porcentaxe se incrementaba ata o 6% se exclúen as prazas da policía local.  

	 •	 Proceso selectivo subgrupo C2 acceso libre.- A DXFP comunica que xa recibiran o informe da asesoría 
xurídica e que se está estudando para adoptar unha solución.  

	 •	 Aplicación plan concilia ao persoal interino/temporal.- Manifestaron que non ían aplicar as adscricións 
temporais, permutas, etc., ao persoal interino/temporal do ámbito de función pública, por tanto mantiñan o 
recurso ante o Supremo. 


 
Ademáis desde CCOO preguntamos:  

	 •	 Como se ían cubrir as prazas da Agrupación Profesional dos empregados públicos que promocionaron ao 
C2. A DXFP manifestou que se ían ir cubrindo polos procedementos ordinarios segundo o vaian solicitando as 
consellerías  

	 •	 Pola encomenda de xestión do Parque de Corrubedo, xa que se sacaron en adscrición dúas prazas de 
peón que non foron cubertas e non se fixeron os chamamentos para cubrilas por listas.- A DXFP manifestou 
que lle preguntaría por este tema á Consellería de Medio Ambiente.  

	 •	 Se a DXFP podía facer unha xestión coa EGAP para que editara de novo temario que se utilizou no proceso 
selectivo do ano 2000 para o acceso a distintas categorías do SPDCIF.- Como parece que hai algún problema 
para que este organismo asuma esta tarefa, a DXFP comprometeuse a facer algunha xestión no mes de setembro 
para buscar unha solución alternativa para atender a nosa petición.  

	 •	 Si se ía resolver dalgún xeito a situación da praza de VRN da Cunca do Ulla. Informaron que seguía pendente 
de estudio.  

	 •	 Si había algunha información mais concreta sobre o CEM Avelino Montero, máis aló de dicir que todo seguía 
igual. Ao non obter esa maior concreción por parte de Función Pública, adiantamoslle que acudiríamos 
directamente a Dirección Xeral de Familia, pois a noso xuizo o risco de peche do centro non había desaparecido.  

	 •	 Si ían facilitar o texto do CONVENIO entre Política Social e o SERGAS, que nos habían leido na xuntanza da 
mesa xeral. Informaron que tamén llo podíamos pedir as Consellerías implicadas.  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