
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

ACLARACIÓN SOBRE PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN 
PERSOAL LABORAL FIXO DA XUNTA DE GALICIA 

CCOO CONSIDERA QUE NON SE ESTA INFORMANDO AXEITADAMENTE DO 
QUE SUPÓN ESTE PROCESO 

Diante das noticias aparecidas recentemente na prensa que informan que o persoal laboral fixo que 
participe voluntariamente no proceso de funcionarización dispora das preguntas do examen ou 
mesmo que poderan levar os apuntes coas respostas, desde CCOO queremos aclarar: 

a) Que non é certo que se dispoña das preguntas do examen previamente, o que haberá é unha 
batería de preguntas sobre un temario publicado, e desa o tribunal ao chou propondrá as 
preguntas do examen.


b) Que tampoco é certo que o persoal laboral fixo que se presente a este proceso vaia levar 
apuntes coas respostas, o que se lle permitirá como en outros procesos e levar textos 
legais.Que este proceso de funcionarización do persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, que xa 
pasou un proceso selectivo antes, axustase ao legalmente recollido tanto no EBEP como na 
lei do emprego público de Galicia.


c) Que noutras CCAA e mesmo na Administración Xeral do Estado xa se fixeron procesos de 
funcionarización sen que se crease unha polémica artificiosa en torno aos mesmos.


d) Que no SERGAS, o persoal laboral fixo pasa a estatutarizarse (funcionarizarse), simplemente a 
través dunha solicitude de parte, é esta perfectamente xustificado pois o persoal so cambia de 
rexime xurídico quedando no mesmo posto, coas mesmas condición e retribucións.


e) Que o DXFP tanto en xuntanzas da Mesa Xeral como na Comisión de Persoal, manifestou que si 
a lexislación o permitise o proceso de funcionarización do persoal laboral fixo, a 
administración o faría por decreto como se fai no SERGAS.


f) Que o proceso de funcionarización do persoal laboral fixo, e voluntario e só para cambiar de 
rexime xurídico, posto que seguirán no mesmo posto, coas mesmas condición e retribución.


g) Que as autoridades europeas están recomendando que unifique nunha única relación 
xurídica a todo o persoal que traballa nas administración públicas, por tanto é un proceso que 
favorece o emprego público, a prestación dos servizos e  mesmo a súa organización.  

h) Que a funcionarización do persoal laboral fixo, e unha demanda histórica de tódolos 
sindicatos. 
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PSEC

ACLARACIÓN SOBRE PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN 
PERSOAL LABORAL FIXO DA XUNTA DE GALICIA 

Logo das pertinentes aclaracións e para evitar que un proceso perfectamente regulado e legal, 
que trata de resolver unha petición histórica dos sindicatos, que está amparado polas 
recomendacións da Unión Europea e que foi negociado e acordado co goberno galego, alguén 
pretenda convertelo nun poblema de alarma social, desde CCOO queremos diferenciar: 

➢ A funcionarización voluntaria afecta a persoal laboral fixo, para quedar no mesmo posto. A 
promoción interna separada, afecta ao persoal que xa está na administración, e ten por 
obxecto facilitar pasar dun grupo profesional a outro sempre que se reúnan os requisitos. Tratase 
dunha promoción profesional con mellora económica que debe ter un tratamento tamén 
especifico pola vía de ampliar o número de prazas, da reducción do número de probas e de 
temarios, fronte as probas de acceso libre, pero non pode equiparse coa funcionarización, 
como algúns demagoxicamente pretenden.


➢ Os procesos de estabilización do emprego temporal teñen carácter excepcional, por mor do 
problema creado polas propias administracións públicas ao non ofertar durante anos esas 
prazas. Están pois concebidos para: reducir as altas taxas de temporalidade e facilitar o 
acceso do persoal contratado de longa duración a un emprego estable, pero legalmente non 
poden ser procesos restrinxidos.


➢ As OPEs de acceso libre con concurrencia é o mecanismo ordinario de selección do emprego 
público. 

Lamentablemente algúns, en momentos de confusión e apelando aos mais baixos instintos, so 
buscan sacar un mísero rédito electoral, coa única pretensión de dividir, confrontar, confundir e 
mesmo engañar a todos/as  ao mesmo tempo.


CCOO sempre estará do lado da unidade, da suma, da explicación razoada e da loita por 
defender o conxunto das reivindicacións do persoal da Xunta de Galicia. Cando sexamos 22.000 
funcionarios/as, teremos mais capacidade de negociación/presión que actualmente por 
separado e conseguiremos remover maís obstáculos que con dous reximenes xuridicos distintos.


Ninguén lle quita nada a ninguén, uns funcionarízanse na súa praza, outros van ter mais prazas ás 
que concursar ou mais promoción profesional, outros van ter a posibilidade de optar a estabilizar 
un posto fixo na administración e tamén haberá máis prazas para o acceso libre por medio da 
recuperación de máis emprego público.
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