
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 INSTRUCIÓN CONFECCIÓN NÓMINAS 2020
PROCESO FUNCIONARIZACIÓN

No DOG do día 23 de xaneiro de 2020, ven de publicarse a Orde do 14 de xaneiro de 2020 pola que 
se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración 
autonómica para o ano 2020, en concreto na súa instrución Sétima, punto 4, sobre a contía das 
retribucións do persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único e ao 
respecto da participación nos procesos de funcionarización, establece as seguintes consideracións:

Que segundo o previsto no Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais CCOO e 
UGT para a implantación do réxime extraordinario de acceso ao grao I do sistema de carreira 
profesional do persoal funcionario de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de 
Galicia e do persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de 
Galicia, aprobado polo Consello da Xunta o 28 de marzo de 2019:

Por tanto só en caso de:
• non presentación da solicitude
• non presentación ao proceso
• ou de non superación do correspondente proceso de funcionarización

Implicará o decaemento do encadramento no grao I con todos os seus efectos; polo tanto, dará
lugar á dedución dos importes percibidos.

A suspensión do pagamento realizarase a partir do mes seguinte a aquel en que se produza a
comunicación do decaemento.

Non procederá a devolución dos importes percibidos polo complemento de carreira profesional
nos supostos:

En que a persoa interesada non poida funcionarizarse por extinguirse a súa relación 
con anterioridade á realización do correspondente procedemento de funcionarización 
(xubilación).
De forza maior alegados pola persoa interesada e acreditados pola Administración 
que impedisen a súa participación no proceso de funcionarización.

Esto ven a significar que, só terán que devolver os importes percibidos aqueles ou aquelas que 
logo de optar voluntariamente pola funcionarización non se presenten ou non superen a totalidade do 
proceso de funcionarización (oposición+concurso).
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