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outubro 2017

No día de hoxe houbo xuntanzas da Mesa Xeral e da Comisión de Persoal para tratar os seguintes temas: 


RPT CONSELLERÍA DE FACENDA.-  

Tal e como fixeramos nas dúas reunións mantidas coa consellería e na previa mantida coa DXFP, dende CCOO, 
ademais de reiteramos nas alegacións presentadas que non foran atendidas na negociación previa ( rexeitamento á 
amortización de prazas, especialmente no caso de que non estivesen vacantes, á apertura de postos a outras 
administracións, ao establecemento do requisito indispensable de titulación (licenciatura en dereito) a un posto base 
do subgrupo A1 na SX Técnica e do Patrimonio, etc), propuxémoslle á representación da administración que se 
retiraban as 4 amortizacións propostas na Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e que se lle daban 
cumprimento ao establecido na Lei de arquivos e documentos de Galicia e creaban a praza de Técnico Facultativo 
Superior de Arquivos estabamos dispostos a modular o sentido do noso voto. Como non foron atendidas as nosas 
peticións, o noso voto foi en contra. 


PLAN DE ESTABILIDADE NO EMPREGO DOS SERVIZOS PÚBLICOS.- 
 
Respecto deste punto, desde CCOO defendemos as alegacións presentadas e manifestamos o seguinte: 


	 	 −  Que este Acordo debe ser de aplicación ás entidades do sector público autonómico incluídas no ámbito do 
mesmo.  

	 	 −  Reducirase a temporalidade a un 7% de xeito xeral e sen prexuízo dos acordos sectoriais que posibiliten 
acadar unha taxa menor.  

	 	 −  Que se incorpore a previsión contida no Acordo de Mellora do Emprego Público do 29 de marzo no sentido 
de que a promoción interna non reste taxa de reposición.  

	 	 −  Que ademais dos sectores incluídos no Acordo Estatal, se habilite a posibilidade de incorporar outros 
novos. Ben sexa vía PGE 2018 ou ben porque se implemente vía lexislación básica estatal.  

	 	 −  Que as concreción das prazas afectadas así como as bases que rexan os distintos procesos selectivos 
deberán ser obxecto de preceptiva negociación coas organizacións sindicais representativas na Función 
Pública de Galicia.  

	 	 −  Que o sistema destes procesos sexa o de concurso-oposición e que a fase de concurso se pondere ata o 
máximo legal permitido conforme a regulación existente en cada sector.  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	 	 −  Que calquera mellora que se puidese pactar ou acordar no ámbito estatal respecto das materias que 
regulan este Acordo sexa incorporada ao mesmo.  

	 	 −  Que as prazas finalmente afectadas por este Acordo deben chegar ao máximo permitido no mesmo.  

	 	 −  Que solicitamos á maior brevidade posible un Anexo no que se concrete o número e desglose das prazas 
afectadas e desagregadas por ámbitos. Isto, independentemente da estimación aproximada que nos traslada o 
director xeral de Función Pública de 15000 prazas a convocar nos vindeiros tres anos. 

 
En definitiva, este Acordo (que é unha transposición do asinado o 29 de marzo a nivel estatal) supón para CCOO un 
claro avance na aposta pola estabilidade no emprego así como no reto de trocar precariedade por fixeza e de reducir 
a uns niveis aceptables as altas taxas de temporalidade que a día de hoxe caracterizan o emprego público en Galicia.

 
Polo anterior e dado que a maioría das nosas aportacións foron incorporadas ao texto do Acordo, o noso voto foi a 
favor.  
 
LEI DE MEDIDAS – ORZAMENTOS 2018.-  
 
Esta Lei propón a modificación de determinados artigos da Lei 2/2015, do emprego público de Galicia (ampliación do 
permiso de maternidade entre eles) e a creación da escala de vixiantes de recursos naturais (C2). Neste apartado 
reiteramos as nosas alegacións ás escalas e fixemos especial fincapé en arranxar dunha vez por todas os problemas 
das que afectan ao SPDCIF (o director xeral di que terá en conta algunha das nosas propostas e que serán incluídas 
como emendas no trámite parlamentario dos Orzamentos)  
Para CCOO o problema deste documento é precisamente o que non propón e si debería propoñer: o recoñecemento 
do esforzo e sacrificio realizado polos empregados e empregadas públicas da Xunta nestes últimos anos e 
compensación dese esforzo en forma de recuperación dos dereitos arrebatados durante a crise. Non se fala para 
nada de recuperación do poder adquisitivo, nin da recuperación do 100% no caso de IT; tampouco se restitúen os 
dereitos suspendidos do V Convenio nin se recupera o orzamento destinado ao Fondo de Acción Social. Así pois, 
CCOO non pode avalar un documento no que a recuperación económica que tanto pregoa o goberno da Xunta non 
teña unha translación sobre as condicións laborais e retributivas dos empregados e empregadas públicas. 
Incumprindo de paso, a Lei 1/2012 de medidas temporais emprego público que permitía a súa revisión para o caso de 
que os indicadores económicos mellorasen. Nin revisión da Lei de Medidas, nin recuperación de dereitos, nin nada de 
nada. 

 
MASA SALARIAL DESTINADA AO CAPÍTULO I – ORZAMENTOS 2018  
 
Neste punto o documento foinos entregado só dúas horas antes da xuntanza co que foi materialmente imposible 
analizalo minimamente. De todos os xeitos, as nosas sospeitas sobre o que poida vir non fixeron máis que confirmar 
os peores prognósticos. Conxelación salarial para o ano 2018.  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O director xeral de Orzamentos informa que a pesar de que non haberá subida salarial para o ano que ven (polo 
menos en canto non se aclare o que sucederá coa tramitación dos PGE 2018 no Estado), deixan reservada unha 
partida orzamentaria (2% da masa salarial) para facer fronte a unha posible suba salarial se finalmente se aproban os 
Orzamentos do Estado. Polo demais, seguimos un ano máis coas restricións e limitacións á contratación de persoal 
interino e temporal e sen recuperación de dereito ningún. 


Desde CCOO manifestamos que o que se nos traslada é inaceptable e pedímoslle á Administración que se sente a 
negociar un plan plurianual para a recuperación do poder adquisitivo e para recuperar o deixado de percibir nas extras 
destes últimos cinco anos.


Así mesmo, tamén esiximos: 


a) Fondo de Acción Social.- Recuperación de todas as axudas cunha dotación mínima do 1% da masa salarial do 
capítulo I para o ano 2018. 

b) Recuperación de dereitos laborais.- Derrogación da Lei 1/2012, de 29 de febreiro de medidas temporais en 
determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia e a recuperación de todos os 
artigos suspendidos do Convenio Único do Persoal Laboral da Xunta de Galicia. 


ROGOS E PREGUNTAS.- 
 
Regularización da ubicación dunha praza de VRN na Conca do Ulla. Que aínda seguía pendente de estudo. 


Cronograma procesos selectivos OPE 2016.- Que facilitarán información nas próximas semanas. 


Elección destino Subgrupo C2 acceso libre.- Que seguen traballando na resolución dos recursos co obxecto de dar 
unha única resposta e que lle darán conta ao tribunal, ás organizacións sindicais e aos afectados antes de terminar o 
mes de outubro. 


Concurso de traslados persoal laboral.- Que estaban traballando no documentos dos criterios. 


Prazas do proceso de consolidación.- Que non estaba nada pechado e que se falaría deste tema cando se negocie 
o decreto da oferta de emprego público do ano 2017. 


Decreto de funcionarización.- Que a finais de ano estarán en condicións de achegar un primeiro borrador para 
iniciar as negociacións. 


Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.- No tocante á RPT, o DXFP manifestou que facilitaría 
información e polo que respecta á integración do persoal laboral fixo comentou que convocaría para falar deste tema, 
aínda que non dixo cando. 
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