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O día 31 de outubro houbo nova unha xuntanza previa entre as organizacións sindicais e a Dirección Xeral de 
Función Pública para continuar as negociacións relativas ao baremo común para os concursos de traslados 
de persoal funcionario e laboral e na que administración tamén informou doutros temas relacionados co 
persoal.


1.- Concurso de traslados dos empregados públicos 

A representación da administración manifestou:


a) No relativo ao baremo dos concursos de persoal funcionario. 

• Que este baremo se lle ía aplicar tamén á administración especial.

• Que o mércores ou xoves da semana que vén remitirían un novo documento, que non estaría 

totalmente pechado, cos cambios que ían anunciar nesta reunión e posteriormente convocarían outra 
reunión para pechar o documento.


• Que incrementarían a puntuación da antigüidade para que se computen máis anos.

• Que rebaixarían a puntuación da base 2 “Méritos específicos adecuados ás características do posto 

de traballo”

• Que o apartado relativo ao grao persoal ían quedar como estaba.

• Que ían cambiar a fórmula do traballo desenvolvido, que pasaría a ser por niveis en vez de por 

intervalos de niveis.

• Que, no tocante ás comisións de servizo, no apartado de traballo desenvolvido se modificaría a 

proposta inicial e seguiríase o modelo do concurso de traslados anterior. Polo tanto, o tempo nesta 
situación valorarase como desempeñado no posto de traballo no que se teña destino definitivo e non 
no posto desempeñado en comisión de servizos.


• Que estaban valorando algunhas cuestións relativas á conciliación, pero que nalgúns casos se 
atopaban con problemas técnicos importantes.


• Que ían incrementar ata os 10 anos o período de valoración dos cursos de formación e 
perfeccionamento e ampliar a relación das entidades que os imparten, incluíndo por exemplo o INAP, 
o ISGA , o Instituto da Muller e a Academia Galega de Seguridade.


b) No relativo ao baremo dos concursos de persoal laboral. 

• Que o deixaban de momento “aparcado” ata a aprobación das bases dos grupos IV (neste farán a 
agrupación de categorías e posiblemente haxa unha reunión para falar deste tema. Despois iría ao 
Comité Intercentros) e V (coa agrupación de categorías establecida no último concurso de traslados). 
En todo caso, o baremo será igual que o de funcionarios salvo aquelas cuestións que haxa que 
adaptar ás especificidades do persoal laboral.
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Desde CCOO reiterámonos nas alegacións que presentamos e, especialmente, nas seguintes:


PERSOAL FUNCIONARIO 

− Que estabamos en contra de que se valore o tempo en comisión de servizos mentres non se regule con carácter 
previo esta forma de provisión de acordo con criterios obxectivos. Ademais, sinalamos que di- tas comisións 
non podían ter unha sobrevaloración no total do baremo.


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


− Que se debían retirar dos méritos específicos os relativos ao coñecemento de linguas estranxeiras e ta- mén o 
de estar en posesión do carné de conducir.


− Que no apartado de medidas de conciliación se debían incluír, ademais da mesma localidade, os conce- llos 
limítrofes e aqueles que se atopasen en distancias non superiores aos 30 quilómetros , o que facili- taría 
considerablemente as posibilidades de conciliación e flexibilidade para os traballadores. Así mes- mo, tamén 
solicitamos que estas medidas se aplicasen no caso de maiores a cargo que precisen coida- dos directos ou 
especial dedicación.


− Que se debía puntuar, ademais do goce dunha excedencia para coidado de fillos e familiares, tamén as 
reducións de xornada solicitadas por este motivo.


− Que a formación non debía estar limitada no tempo e tampouco por un mínimo de horas. Polo tanto, solicitamos 
que se valoren todos os cursos independentemente do ano en que se fixesen e tamén pedi- mos que, no caso 
de que se quixese establecer un mínimo de horas, este non debía ser superior ás 6 horas.


− Que se debían ampliar as entidades que imparten formación e non limitalas unicamente á EGAP. Por este motivo 
seguimos insistindo en que se incluísen organismos como á Escola Galega de Administra- ción Sanitaria, 
Academia Galega de Seguridade Pública, etc.


PERSOAL LABORAL 

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


− Que se debían eliminar todo o baremo relacionado cos méritos específicos xa que nas RPT(s) do perso- al son 
practicamente inexistentes.


− Que no tocante ao traballo desenvolvido, no apartado relativo ao tempo transcorrido desde a última 
adxudicación dun posto con carácter definitivo, se debía incluír o suposto do destino provisional deri- vado da 
adxudicación dun posto como consecuencia da superación dun proceso selectivo.


− Que en todo o relativo ás medidas de conciliación reiteramos as mesmas xa expostas para o persoal 
funcionario.


− Que en todo o relativo a formación reiteramos as mesmas xa expostas para o persoal funcionario.

− Que no apartado relativo á xornada inferior á ordinaria en cómputo anual había que incluír os supos- tos de 

destino en distinta localidade ou provincia.

− Que, antes que acudir ao sorteo para dirimir empates, se debían ter en conta outros parámetros máis 

obxectivos, como a data de ingreso como persoal laboral fixo.


Para rematar este punto a DXFP sinalou que, ademais de incluír algún cambio nos méritos específicos e estudar a 
ampliación do prazo de cómputo dos cursos de formación, intentarían aclarar algunha das cuestións formula- das no 
novo documento que van enviar e que ían estudar a posiblilidade de incluír os cursos homologados.
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2.- Outros temas relativos ao persoal 

Neste punto a DXFP facilitou información relativa aos seguintes temas:


• Proceso selectivo subgrupo C2 acceso libre.- Que se resolveran os recursos presentados de acordo co 
sinalado nos informes que lles remitira a asesoría xurídica. Deste xeito, estímanse os recursos de alzada (anúlase 
a pregunta nº 2) e invalídase a resolución do tribunal do 3 de marzo. Así mesmo, mantense o mesmo número de 
respostas correctas para superar o proceso selectivo e fíxanse as bases para que o tribunal dite unha nova 
resolución cunha nova lista de aprobados. Antes de que remate esta semana (xoves ou venres) estará publicada 
na web da DXFP a nova resolución. Unha vez que saia a lista de aprobados, parece que, en principio, non 
habería problema para remitirnos copia do informe. Tamén nos indicou que o número de aspirantes afectados, 
para ben e para mal, eran seis, pero que esta valoración habería que facela despois da elección de destino 
porque se podería producir algunha renuncia.


• Publicación do Fondo de Acción Social.- En canto aos motivos polos que non se publica, parece ser que se 
trata dun problema técnico cos datos do IRPF. A lista provisional debería saír nun prazo breve. A semana que 
vén seguramente poderá concretar algo máis a información


• Fondo de Acción Social.- Mirarano para os orzamentos do ano que vén e non descarta a posibilidade de falar 
deste tema, pero a día de hoxe non pode facelo pasando porque este era un tema que estaba pechado.


• Concurso de traslados persoal laboral grupos I, II e III.- Non hai data prevista polos problemas dos cambios 
de categorías


• Acordo de equiparación salarial dos Farmacéuticos Inspectores de Saúde Pública con outros colectivos.- 
Manifestou que xa se asinou un acordo e que non tiñan ningunha intención de empezar por este colectivo. 
Tamén sinalou que había outros colectivos que levan anos pedindo incrementos retributivos e non os tiveron.


• Concurso Amtega.- Non o descarta, pero sinala que os concursos específicos fanse a petición das entidades 
que teñen o maior número de traballadores afectados e a Amtega non lles comunicou nada ao respecto.


• RPT do Consorcio.- No tocante a este tema indicou que ía preguntar e celebrase unha reunión no marco da 
Comisión de Seguimento do Acordo.


• Concurso de traslados de veterinarios.- Neste caso vano acompasar xunto co proceso selectivo de 
veterinarios.


• Aplicación do cambio de criterio do INSS con respecto á xubilación parcial (acumulación de todo o tempo 
de traballo no primeiro ano).- Manifestaron que non tiñan a instrución do INSS e que tiñan pendente unha 
reunión con este organismo. En calquera caso, levarían este tema á comisión de seguimento.


• OPE 2017.- Mandarán o borrador da oferta de emprego público para o ano 2017 nas vindeiras semanas. 
Debería quedar pechado no mes de novembro.
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