
infórmaTE

Santiago de Compostela

Rúa Miguel Ferro Caaveiro,8 1º andar

CP 15707

Telf. 981 551 826

ensino.stgo@galicia.ccoo.es 

A Coruña

Avda. Alfonso Molina, km 2, 3º andar

CP 15008

Telf. 981 145 895

scensino.coru@galicia.ccoo.es


Ferrol

Rúa María 42-44

CP 15402

Telf. 981 369 336

scensino.ferrol@galicia.ccoo.es


Lugo

Rolda da Muralla 58, 4º andar

CP 27002

Telf. 982 221 060

scensino.lugo@galicia.ccoo.es


Ourense

Parque San Lázaro 12, 3º andar

CP 32300

Telf. 988 392 256

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Pontevedra

Rúa Pasantería 1, 2º andar

CP 36002

Telf. 986 866 276

scensino.pont@galicia.ccoo.es


Vigo

Rúa das Teixugueiras 11 entrechán

CP 36212

Telf. 986 246 847

scensino.vigo@galicia.ccoo.es


Afíliate!
O Barco

Praza do Concello 2, 1º andar

CP 32300

Telf. 988 322 034

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Monforte

Roberto Baamonde s/n

CP 27400

Telf. 982 401 518

scensino.lugo@galicia.ccoo.es

www.ccooensino.gal

PSEC

UN ACORDO HISTÓRICO NA ADMINISTRACIÓN XERAL 
DA XUNTA DE GALICIA 


O día 27 de decembro, na xuntanza da comisión de persoal, CCOO ven de votar a favor do 
acordo que recolle o desenvolvemento da estabilización de emprego, o establecemento de 
taxas de reposición por riba do 100% para os vindeiros anos, o establecemento dunha bolsa 
de horas para medidas de conciliación, así como a posibilidade de establecer xornadas 
inferiores ás 37,5 horas. 


No acordo tamén se contempla o incremento da promoción interna separada, e a execución de 
procesos de funcionarización para o período 2018-2020, así como a posta en marcha da 
carreira profesional extraordinaria para o persoal funcionario de carreira e laboral fixo (I e II 
grao) e a ordinaria, tamén para o persoal interino e temporal. 


Isto foi posible por dúas razóns: 


1ª.-  O II acordo de emprego estatal para o período 2018-2020, recolle incrementos salariais, 
estabilización de emprego para substituír emprego precario por emprego fixo e estable 
ata reducir a taxa de temporalidade ao 7%, o fomento da promoción interna, a 
recuperación do 100% no caso de IT e a recuperación da negociación colectiva que 
posibilitou, entre outros este mesmo acordo. 


2ª.-  O persoal da Administración xeral (persoal funcionario e laboral), eran os únicos que 
faltaban para ter un acordo retributivo propio en Galicia (cabe lembrar que o anterior e 
único acordo retributivo propio en Galicia, data do período 2006-2009). 


O II acordo estatal asinado entre outros por CCOO, foi unha ferramenta necesaria para abrir 
esta negociación. 


As reiteradas denuncias e mobilizacións contra a discriminación a que parecía abocado o 
persoal funcionario e laboral, fixo o resto porque era o único colectivo que quedaba sen acordo 
específico en Galicia.


Este non é o acordo ideal, pero é un bo acordo, desde logo e o mellor dadas as 
circunstancias e moito mellor que o que outros ofrecen.


Por último, esta negociación non rematou, creouse unha comisión de seguimento para seguir 
avanzado na recuperación do arrebatado.

PROMOCIÓN INTERNA, OFERTAS DE EMPREGO, ESTABILIZACIÓN DE 
EMPREGO, FUNCIONARIZACION E CARREIRA PROFESIONAL 
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TÁBOAS CO DESENVOLVEMENTO DA NEGOCIACIÓN

OPES E O SEU DESENVOLVEMENTO

APARTADOS PROPOSTA  

ADMINISTRACIÓN

PROPOSTA CCOO ACORDO

Temporalización OPES Non presentan concreción 
do nº de prazas

Esixencia concreción nº 
mínimo de prazas/ano 

Con concreción nº mínimo 
de prazas/ano 

Promoción interna 
separada

Sen concreción Esixencia mínimo 50% 
durante tres anos e con 
redución de temas e 
probas 

Mínimo 40% durante tres 
anos e con redución de 
temas e proba 

Estabilización Non incluían postos do 
Consorcio nin do SPDCIF 

Esixencia inclusión postos 
do Consorcio e do 
SPDCIF. 

Inclúense 1200 postos do 
Consorcio e o 100% das 
de 12 meses do SPCIF

FUNCIONARIZACIÓN PERSOAL LABORAL FIXO

APARTADOS PROPOSTA  

ADMINISTRACIÓN

PROPOSTA CCOO ACORDO

Retribucións Garantía de retribucións 
só no mesmo posto

Garantía de retribucións 
tamén en caso de que se 
vaia a un posto de inferior 
retribucións, asi como 
revalorización do 
complemento de 
funcionarización. 

Garantía de retribucións 
tamén en caso de que se 
vaia a un posto de inferior 
retribucións e 
complemento de 
funcionarización non 
absorbible. 

Procesos Selectivos Por concurso-oposición 
mediante unha única 
proba cun temario 
reducido 

Unha única proba con 
batería de preguntas 
sacadas de temas 
previamente coñecidos. 

Proceso sinxelo con 
temarios acoutados para 
favorecer a máxima 
funcionarización posible e 
publicación previa de 
batería de preguntas. 

OPES E O SEU DESENVOLVEMENTO

APARTADOS PROPOSTA  

ADMINISTRACIÓN

PROPOSTA CCOO ACORDO

Prazos 4 anos para o I grao e 5 
anos para o II grao 
extraordinario para 
tódolos grupos. 

2 anos para o I grao e 2 
anos para o II grao para 
todos os grupos. 

2 anos para o I grao e 3 
anos para o II grao 
(grupos B, C1, C2 e AP) e 
3 anos para o I grao e 4 
para o II grao (grupos A1 
e A2). 

Aplicación Só ao persoal funcionario 
de carreira 

A todo o persoal A extraordinaria 
aplicáselle tamén ao 
persoal laboral fixo, e  
iniciase o computo para a 
ordinaria do persoal 
interino e temporal 

Porcentaxes 25% cada ano para  o I 
grao e 20% cada ano 
para o II grao 

60 % para o I grao e 40% 
para o II grao

50% cada ano para o I 
grao e 33% por cada ano 
do II grao (grupos B, C1, 
C2 e AP) e 33% cada ano 
para o I grao e o 25% 
cada ano para o II grao 
(grupos A1 e A2). 


