
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

XUNTANZA COMISIÓN DE PERSOAL                                    
12 XUÑO 2019 

O dia 12 de xuño celebrouse a xuntanza da Comisión de Persoal, na que se trataron os 
seguintes puntos:

1.-Proposta de modificación do protocolo para a prevención, a detención, a actuación e 
a resolución de acoso laboral e outras discriminacións no traballo.
Dende CCOO valoramos o proceso negociador para chegar a un acordo e consensuar un 
texto conxunto. Tamén manifestamos a necesidade de que este protocolo sexa unha norma 
viva, a que se lle podan facer as modificacións correspondentes en base a xurisprudencia que 
xurda ao respecto do mesmo e que poda mellorar o devandito protocolo. Por tanto CCOO 
votou a favor.

2.-Proposta de modificación da Consellería de Facenda.
Como esta é unha modificación meramente funcional e despois de notificar a retirada da 
titulación académica do posto correspondente a xefatura de servizo de relacións laborais, 
CCOO votou a favor.

3.-Proposta de modificación da RPT do Instituto de estudos do territorio (IET).
Dende CCOO fixemos as seguintes alegacións:

Que se comproben que os postos que se amortizan non están afectados pola OPE 
2019 (desde a Admón se indican que o verificarán xa que en principio creen que non 
están afectadas. O Dr. Xeral di que o número de prazas son as que saen ofertadas, 
e que dita modificación non afecta ao número de prazas da mesma.)

Que todas as prazas que estean vacantes e cumpran cos requisitos se incorporen 
ao proceso de consolidación.

Non estamos de acordo coas titulacións do posto de técnico/a en materia 
paisaxística. A pesar de que se mudou algunha cousa respecto a proposta inicial, 
por prudencia e a espera de que se concrete a situación do persoal integrado e non 
integrado, CCOO optou pola abstención.
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4.- Proposta de modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) Consellería do Medio 
Rural.

Esta RPT ten entre outras as seguintes melloras:

incorpora os pluses pendentes para homoxeneizar funcións
inclúe as prazas creadas por sentenza.
incrementa en 548 postos o dispositivo público do SPIF
salda a débeda pendente de pasar a todas as prazas de 9 meses a 12, para permitir a súa 
estabilización mediante o proceso de funcionarización.

Como tódolas RPT esta non é perfecta, e porén solicitamos que se corrixisen tódolos erros materiais 
que puidesen detectarse antes da súa publicación, pero tendo en conta que os responsables de 
medio rural e a propia dirección xeral de función pública fixo un traballo de achegamento de posicións, 
CCOO votou a favor.

5.- Rogos e Preguntas: 

O DXFP informou,

CONCURSO ADMÓN. XERAL: que unha vez que se publicase a RPT de Medio Rural, se retomaría a 
negociación das bases do concurso. CCOO ven reiterando que a convocatoria do mesmo hai que 
facela o antes posible.

CONCURSOS ESPECÍFICOS: que entre outros estaría o de veterinarios. CCOO insistiu que son 
moitos os empregados públicos que levan esperando por un concurso de traslados e que non se pode 
xogar coas expectativas dos traballadores deste xeito.

PROMOCIÓN INTERNA: que está previsto cumprir os prazos dos diferentes exercicios pendentes de 
establecer data, e que probablemente sexa na primeira quincena do mes de xullo. Dende CCOO 
instamos aos órganos competentes para que fagan público o antes posible as datas pendentes de 
publicación.

CONTRATACIÓN ORIENTADORES EMPREGO: que non esta pechado o tema do numero de novos 
efectivosnin das datas de incorporación (en ningún caso antes de setembro), pero como en Galicia xa 
hai 140 contratados,o número que se fixe para a nosa comunidade se lle restarían aos que xa están 
traballando.
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MESA PLUSES CONDUCTORES E PERSOAL REXISTRO: que sigue pendente de que 
Vicepresidencia convoque dita mesa que estaba comprometida para o primeiro trimestre de 2019. 
Seguiremos insistindo para que polo menos se abra esta, máis que necesaria, negociación e que non 
nos vaiamos ao último trimestre do ano.

INCREMENTO ADICIONAL ACORDO ESTATAL: que tendo en conta que o incremento adicional 
0,25% pactado a nivel nacional, se trasladou a Galicia a través de acordo de concertación, e que, en 
cumprimento do PIB farase efectivo na Comunidade Autónoma de Galicia, unha vez que sexa 
aprobado polo Goberno Central, previsiblemente na nómina de xullo.

RPT C. CULTURA: que nas próximas semanas se vai a convocar a mesa de negociación. Agardamos 
que desta volta non sexa unha proposta tan provocadora como as realizadas anteriormente e que 
fracasaron pola nula vontade negociadora dos seus responsables.

DATAS EXAMES TÉCNICOS FORESTAIS: que non tiña información ao respecto.

PUBLICACIÓN NOTAS PROMOCIÓN INTERNA BOMBEIROS FORESTAIS: que non tiña 
información ao respecto.

PUBLICACIÓN CRONOGRAMA PROCESOS SELECTIVOS: que proximamente remitiría as 
organizacións sindicais un cronograma explicativo de como están tódolos procesos selectivos en 
marcha así como da previsión das datas de execución de cada un deles.

HORARIO DE VERÁN: que se vai negociar a aplicación da redución proporcional durante o período 
de horario de verán para o persoal que ten reducións horaria por conciliación, para que entre en vigor 
o próximo luns 17 de xuño.

COMISIÓN ACCIÓNS FORMATIVAS: que se ía convocar na semana do 17 ao 21 de xuño.

INTEGRACION DOS ENTES: que mentres non reciba as peticións formais por parte deses 
organismos non se procederá a realizar ningunha integración. Para CCOO esta non é aceptable pois 
levamos 9 anos de retraso na aplicación da LOFAXGA, polo que non pode quedar a decisión dun 
directivo de turno que pode ter ou no ter interese
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