
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 MESA XERAL EMPREGADXS PÚBLICXS.                                          
18 XUÑO 2019

O pasado 18 de xuño de 2019 celebrouse a xuntanza extraordinaria da Mesa xeral de EE.PP. coa orde do día:


Proposta mellora acordo concertación social e outras cuestións.- 

FAS: aplicación do mesmo criterio de pago mensual da axuda por discapacitado ao persoal funcionario igual 
que xa está regulado para o persoal laboral. Non se terán en conta os ingresos aos que teñan un grao de 
discapacidade superior ao 75%, así como recoller o compromiso de ir recuperando as demais axudas 
paulatinamente.


Horario Verán: reducción proporcional no caso de conciliación, así como non excluir do mesmo o persoal a 
quendas para negociar a forma de compensación a este persoal en xornadas completas ao largo do ano.


Transformación postos fixos-discontinuos do SPCIF: todolos postos de 9 pasaran a 12 meses (os ocupados 
por temporais tamén), para permitir a estabilización a través da funcionarización de todo o persoal temporal 
con contratos de 9 meses. A CSIF sigue insistindo que esto é negativo, pois parece que prefiren que o persoal 
siga con 9 meses e sen posibilidade de estabilización, pois apostou pola campaña de canto pior mellor que 
iniciaron co persoal funcionario e que agora pretenden que lle siga funcionando co persoal laboral para que 
se olviden de que lles chamaron “tontos e inútiles”.


Reducción do 50% da xornada con soldo: ampliación desta reducción tamén para casos de especial 
enfermidade. 

Carreira profesional ordinaria: aplicación aos funcionarios de carreira e ao persoal laboral fixo que non tiñan 
os 5 anos a data 1 de decembro de 2018, e ao persoal funcionario interino e ao laboral temporal o anticipo do 
cobro gradualmente desde o ano 2020, en vez de ter agardar para cobrar no ano 2023. Establecese unha 
salvagarda para que no caso de que se produza unha mellora deste criterio para o persoal do SERGAS, aplicaríase 
automáticamente na carreira profesional do persoal de función pública. CSIF e CIG consideran que esto é 
prexudicial a pesar de que asinaron o mesmo para o persoal do SERGAS.


Procesos estabilización: para evitar o prexuízo que suporian a aplicación das demandas da CIG, que pretende 
que se lle resten as prazas de consolidación e estabilización o 50% para promoción interna, acordase unha 
cláusula que establece que aos procesos de consolidación e estabilización non se lle restaran as prazas 
de promoción interna (do contrario non poderla consolidar o 50% dos afectados), pasando o equivalente en 
nº de prazas a procesos separados e independentes de promoción interna, tendo en conta que a 
promoción interna non resta taxa de reposición.


Sempre se pode pedir mais para non conseguir nunca nada, ou seguir acadando acordos que 
permitan recuperar e mellorar os dereitos dos traballadores/as.


Quedamos emprazados para o día 25 de xuño a unha xuntanza previa a comisión de persoal.
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