
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

O ACORDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL NON DISCRIMINA AO PERSOAL TEMPORAL 
DÁNDOLLE UN TRATAMENTO MAIS INCLUSIVO QUE OUTRAS CARREIRAS 

PROFESIONAIS. 

Para algúns o acordo de concertación social converteuse nun campo de batalla electoral (sindical e mesmo 
político), para terxiversar todo o seu contido, co obxecto de confrontar aos colectivos entre si ou mesmo negar 
a existencia dos contidos do propio acordo. 


Desde CCOO a cada insulto imos responder con datos:	 


Garante incrementos salariais fixos nos anos 2018 (xa cobrados), no 2019 en nómina e no 2020 
(pendentes), así como variables en función da evolución do PIB, pero si non se cumpren os 
obxectivos, so baixaría a porcentaxe do incremento variable proporcionalmente a dita 
variación, e por suposto calquera variación non lle afectaría aos incremento fixos pactados.


Recupera o 100% en caso de IT. 

Establece unha bolsa de horas do 5% da xornada anual para conciliación (retribuídas).


Permite reincorporarse ao posto despois dunha operación ou tratamento grave, durante un mes 
so polo 50% da xornada, sen mingua nas retribucións.


Abre a porta a redución da xornada empezando polo colectivos que teñen quendas, nocturnidade 
ou penosidade.


Aborda en tres convocatorias a estabilización do emprego temporal. 

Establece por primeira vez unha promoción interna separada dun mínimo do 40% prazas, que 
sumado a promoción interna ordinaria suman un total de un 65%.


Prevé un proceso de funcionarización voluntario, so para cambiar de réxime xurídico.


E despois de 11 anos agardando pola carreira ideal (o EBEP aprobouse no ano 2007), iniciase con 
data de 1 de xaneiro de 2019 por primeira vez unha carreira profesional no ámbito de función 
pública  


Isto e algunha cousa máis ten o acordo asinado por CCOO e UGT, pero algúns pretenderon agochalo ou 
mesmo dicir que non estaban recollidas estas cousas no acordo, pero como non lles funcionou, agora 
trasladan toda a súa carga demagóxica cara a carreira profesional, pois saben que as cuestións económicas 
son as que mais nos afectan a todos/as
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PSEC

O ACORDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL NON DISCRIMINA AO PERSOAL TEMPORAL 
DÁNDOLLE UN TRATAMENTO MAIS INCLUSIVO QUE OUTRAS CARREIRAS 

PROFESIONAIS. 

Pois vexamos outras carreiras e comparémolas coa nosa: 

Na maioría das CCAA non hai carreiras completas (agás no Pais Valenciá e Baleares que as 
iniciaron no ano 2008, e despois dun tempo paralizadas pola crise, as reanudaron no 2015 ata 
chegar ao 100%, ou Aragón que teñen o primeiro grao como anticipo de carreira). No resto ou non 
se chegaron a aplicar ou se están negociando.


A carreira profesional “per se” é ordinaria e ten un grao inicial sen retribución e 4 graos mais (con 5, 
6, 6 e 7 anos cada un dos graos respectivamente).


A carreira con carácter xeral so se cobra o 6 º ano unha vez que levas 5 anos como funcionario de 
carreira, e pasas unha avaliación, por suposto non arbitraria.


En todas as carreiras están excluídos o persoal funcionario interino e por suposto o persoal laboral 
temporal, e non porque si, senón porque o Estatuto Básico do Empregado Público limita 
exclusivamente a carreira profesional ao persoal funcionario de carreira (art. 17) e ao persoal laboral 
fixo (art. 19). 


En Galicia temos o caso do SERGAS, que co voto a favor de CIG e CSIF, deixaron fora da carreira 
ao persoal funcionario de carreira, ao persoal laboral fixo e ao persoal eventual (mais de 9.000 
traballadores/as).


O abano retributivo entre o grupo mais alto e o mais baixo, é superior noutras carreiras xa 
implantadas, que o que vimos de asinar en Galicia, incluso que o do SERGAS


A carreira de función pública cunha simple lectura explicase en si mesmo:


	 	 a) Carreira ordinaria e xeral para todo o persoal: 

Os funcionarios de carreira con menos de 5 anos, solicitan no primeiro trimestre a 
integración no grao inicial, e no 6º ano cobran o 100% do primeiro grao.


O funcionarios interinos e persoal laboral temporal, que inicialmente estaban excluídos, 
tamén solicitaran no primeiro trimestre o encadramento no grao inicial da carreira, e grazas a 
redacción conseguida no acordo, xa lle empeza a contabilizar o tempo desde o 1 de xaneiro 
de 2019, para cobrar integramente o primeiro grao no sexto ano (sexan funcionarios de 
carreira ou aínda non)


b) Carreira extraordinaria(o porque e a quen vai dirixida : 

Os funcionarios de carreira con 5 anos ou mais de antigüidade, so teñen que solicitar no 
primeiro trimestre do ano a carreira e agardar a que lla ingresen na nómina, con efectos 
de 1 de xaneiro de 2019.
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PSEC

O ACORDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL NON DISCRIMINA AO PERSOAL TEMPORAL 
DÁNDOLLE UN TRATAMENTO MAIS INCLUSIVO QUE OUTRAS CARREIRAS 

PROFESIONAIS. 

O persoal laboral fixo con 5 anos ou mais de antigüidade, so ten que solicitar no 
primeiro trimestre do ano a carreira e manifestar que se que queren funcionarizar, 
e agardar a que lla ingresen na nómina, con efectos de 1 de xaneiro de 2019, ata 
que pase o proceso de funcionarización.


O encadramento extraordinario para o persoal funcionario carreira e laboral fixo, está 
xustificado para os casos nos que lle faltan poucos anos para xubilarse, tendo así 
a posibilidade de cobrar algo de carreira de xeito anticipado, e mellorar ao tempo as 
súas bases de cotización de cara a xubilación.


Foi unha esixencia das organizacións sindicais asinantes, igual que o foi reducir os 
prazos a 5 e 7 anos segundo os grupos (inicialmente era 9 anos para todos os grupos), 
así como que empezase a contar o tempo para o persoal temporal desde o 1 de xaneiro 
de 2019.


Agora esta carreira tan mala para o persoal funcionario de carreira e para o persoal laboral fixo, porque 
as diferenzas entre grupos son seica escandalosas, os prazos moi longos e incluso coacciona ao 
persoal laboral (a funcionarización é voluntaria), resulta que todas estas maldades se converten en 
virtudes si lle aplican ao persoal interino ou temporal co argumento falaz de que os discrimina (o mesmo 
que no SERGAS asinado por CIG e CSIF). A CSIF que agora utiliza ao persoal interino e temporal como 
único argumento contra o acordo, non tiña a mesma preocupación por este colectivo ao inicio da 
negociación, en concreto o 6 de agosto publicaba como unha esixencia que o apartado de carreira tiña 
que ter “un reconocimiento expreso de la antigüedad del funcionario interino a efectos de carrera una vez 
que adquiera la condición de funcionario de carrera”. Agora, nun exercicio inaudito de demagoxia e 
terxiversación acusa aos sindicatos asinantes de consentir o mesmo que eles propoñían. O que ademais 
é radicalmente falso, porque foi precisamente grazas á presión tanto de CCOO como de UGT durante 
a negociación a que conseguiu que o persoal funcionario interino e o persoal laboral temporal 
puidesen ser incluídos na carreira profesional ordinaria e poder cobrar o seu complemento de 
carreira aínda sen ter a condición de funcionario de carreira. 


En todo caso CCOO na comisión de seguimento (isto so o poden facer os asinantes), intentaremos 
presionar para que o persoal interino e temporal empece a cobrar o seu complemento de carreira ou 
equivalente no prazo máis curto posible de tempo.  
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