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XUNTANZA DIRECCIÓN XERAL FUNCIÓN PÚBLICA – ORGANIZACIÓNS SINDICAIS 
BAREMO COMÚN CONCURSO DE TRASLADOS PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL  

O día 25 de outubro houbo unha xuntanza entre as organizacións sindicais e a Dirección Xeral de Función Pública 
para continuar as negociacións pendentes relativas ao baremo común para os concursos de traslados de persoal 
funcionario e laboral.

 
Segundo o DXFP o que se pretende é simplificar os trámites, reducir os tempos de resolución e diminuír o número de 
reclamacións, todo co obxectivo de ter concursos anuais con resolución semestral ou permanentemente abertos. 

Desde CCOO reiterámonos nas alegacións xa presentadas no seu momento e, especialmente, nas seguintes: 


PERSOAL FUNCIONARIO  

	 	 −  Entendemos que non hai impedimentos para que o que se acorde nesta negociación non poi- da 
ser de aplicación ás Escalas ou aos Corpos Especiais.  

	 	 −  Para incluír a valoración do tempo de servizos prestados en comisión de servizos, antes cómpre 
facer unha regulación desta figura de acordo a criterios de obxectividade. Doutro xeito estamos en contra de se valore 
o tempo en comisión de servizos.  

	 	 −  Incrementar o peso da antigüidade no total do baremo, xa que é un dos conceptos máis obxectivos 
e xustos para os participantes.  

	 	 −  Retirar o apartado de méritos específicos e, especialmente, o coñecemento de linguas estranxeiras 
e carné de conducir.  

	 	 −  Solicitamos que no apartado de medidas de conciliación se inclúa a figura de Concello limítrofe, 
que suporía maior conciliación e flexibilidade para os traballadores e tamén que se inclúan maiores a cargo.  

	 	 −  A formación non pode vir limitada no tempo. Polo tanto, solicitamos que se valoren todos os cursos 
independentemente do ano en que se fixesen. Tamén solicitamos que os cursos se teñan en conta desde as 6 horas 
lectivas, e non as 20 que propoñía inicialmente a Administración  

	 	 −   Manifestamos que se deben ampliar as entidades que imparten formación e non limitalas 
unicamente á EGAP. Así, cómpre incluír á Escola Galega de Administración Sanitaria, Academia Galega de Seguridade 
Pública, INAP, ... 

 
PERSOAL LABORAL  

	 	 −  Incrementar o peso da antigüidade no total do baremo, xa que é un dos conceptos máis obxectivos 
e xustos para os participantes.  

	 	 −  Eliminar todo o baremo relacionado cos méritos específicos xa que nas RPT,s do persoal son 
practicamente inexistentes.  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− Na puntuación polo tempo transcorrido desde a última adxudicación dun posto con carácter definitivo, 
propoñemos engadir “… ou provisional derivado da adxudicación dun posto como consecuencia da 
superación dun proceso selectivo”


− En canto ás medidas de conciliación reiteramos as mesmas xa expostas para o persoal funcio- nario.

− En canto aos curso, o mesmo: deben puntuar todos sen limite temporal e a partir de 6 horas de duración.

− No apartado 6) referido a xornada inferior á ordinaria en cómputo anual, pedimos que tamén se inclúan 

outras dúas posibilidades: ocupación dun posto en distinta localidade á que se opte e ocupación dun posto 
en distinta provincia a que se opte.


− Finalmente, entendemos que antes que acudir ao sorteo para dirimir empates, débense ter en conta outros 
parámetros máis obxectivos: data de toma de posesión, idade, etc.


Na súa resposta o DXFP manifestou o seguinte:


− Que valorarán darlle máis peso á antigüidade.

− Que mirarán a xurisprudencia sobre o tema das comisións de servizos e axustaranse a ela.

− Que valorarán retirar os méritos específicos (ou algúns deles). Sobre todo en persoal laboral.

− Que está disposto a ampliar as entidades formadoras.

− Que estudarán incrementar o tempo para o tema dos cursos.

− Que entre novembro – decembro enviarán as bases do concurso de traslados dos grupos IV e V do persoal 

laboral e que dito concurso será co actual mapa de categorías. No tocante ao concurso do grupo V 
manifestou que as bases ían ser moi parecidas ás do ano 2012 e que se manterían as agrupacións de 
categorías establecidas nesa convocatoria. Polo que respecta áo grupo IV informounos de que ían analizar 
e ver como podían facer a agrupación de categorías.


− Que mandemos alegacións para as bases do concurso de estatísticos e que nos próximos días enviarán as 
de finanzas.


A DXFP tamén informou dos seguintes aspectos:


- Proceso selectivo subgrupo C2 acceso libre. Comunicou que no prazo dunha semana convocaría ás 
organizacións sindicais para explicarlles a motivación da decisión adoptada.


- Tribunais procesos selectivos biólogos e químicos. Vanse nomear proximamente.

- Bases procesos selectivos. Na primeira quincena de novembro remitirán as convocatorias, entre outros, 

dos procesos de Enxeñeiros de Camiños, Portos e Canales, Enxeñeiros Agrónomos (A1) e de Montes (A2), 
Enxeñeiros, Enxeñeiros Técnicos agrícolas, forestais e de obras (A2) e tamén ás de informática do subgrupo 
A1 (acceso libre) e subgrupos A1 e A2 de promoción interna.


- Bases concurso de traslados Escala Superior e Técnica de Estatísticos. A dirección xeral aclarou que o 
persoal funcionario das escalas análogas de estatísticos doutras administracións só podería acceder a 
aqueles postos que estiveran abertos ás distintas administracións.
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