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PSEC

XUNTANZA COMISIÓN PERSOAL  -  2 AGOSTO 2019

O día 2 de agosto de 2019, celebrouse a xuntanza da comisión de persoal, na que se trataron os seguintes puntos:. 


Punto primeiro.- Proposta de Resolución do día.... de 2019 da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se 
convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración Xeral da 
Administración da Comunidade Autónoma da Galicia. 


Logo dun último esforzo negociador conseguimos que a Administración recollese as seguintes melloras:


No punto 2.a) paragrafo 3º (o persoal que se atope a dispor ou adscrito temporalmente) inclúense criterios 
para que non quede a criterio discrecional a adxudicación do posto, en caso de non obter praza. 

Na valoración dos méritos, que a puntuación da alínea 2.1, correspondente as areas funcionais pasan de 3,2 
puntos a máximo de 1 punto e barémase dende o 1 xaneiro do 2015. 

O tempo desenvolvido en comisión de servizo, computarase como servizos prestados no posto definitivo.

No punto 4.2., que o tempo transcorrido dende a última adxudicación dun posto con carácter definitivo, 
incrementase o valor a 0,015 puntos.

Un compromiso de valorar os cursos impartidos polas organizacións sindicais, sempre que sexan 
homologados pola EGAP (isto ira recollido nos criterios xerais si a EGAP o ve viable). 

Un compromiso de recoller nos criterios xerais unha maior valoración para o apartado de conciliación. 


Tendo en conta estas melloras a maiores das que xa estaban aceptadas, o VOTO de CCOO FOI A FAVOR. 


Punto segundo.- Proposta de addenda ao acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais, CIG, 
CCOO, CSIF e UXT sobre o persoal laboral da axencia galega de infraestruturas.  

Logo de que se fixeran as seguintes aclaracións ao texto definitivo: 


As categorías do grupo III, serán obxecto dun proceso de funcionarización ao abeiro do Acordo de 
concertación. 

O proceso de funcionarización será aplicable exclusivamente ao persoal laboral fixo das categorías e Grupo do 
ámbito de aplicación deste Acordo. 

A cobertura desas prazas será obxecto dun proceso selectivo de funcionarización, mediante unha promoción 
interna separada, na que só poderá participar o persoal laboral fixo da categoría 31 do Grupo IV

A Administración promoverá o procedemento axeitado para a obtención da titulación necesaria, para o persoal 
laboral fixo da categoría 31 do Grupo IV que non a posua. 


Tendo en conta estas melloras o VOTO DE CCOO FOI A FAVOR.
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Punto terceiro.- Proposta de actuacións a desenvolver entra a Administración e as organizacións sindicais 
relativas ao persoal laboral de gardería fluvial da entidade pública empresarial Augas de Galicia.  

Logo de que se fixeran as seguintes aclaracións ao texto definitivo: 


O proceso de funcionarización será aplicable exclusivamente ao persoal laboral fixo das categorías e Grupo do 
ámbito de aplicación deste Acordo. 

A cobertura desas prazas será obxecto dun proceso selectivo de funcionarización, mediante unha promoción 
interna separada, na que poderá participar o persoal laboral fixo da categoría 7 do Grupo IV 

A Administración promoverá o procedemento axeitado para a obtención da titulación necesaria, para o persoal 
laboral fixo da categoría 7 do Grupo IV que non a posua. 


Tendo en conta estas melloras o VOTO DE CCOO FOI A FAVOR. 

Punto cuarto.- Proposta de actuacións a desenvolver entre a administración e as organizacións sindicais 
relativas ao persoal laboral do grupo V categoría 9: vixiantes de recurso naturais de consellería de Medio 
Ambiente Territorio e Vivenda. 

 Neste punto CCOO reiterouse en que:  
A lei 9/2017 de medidas fiscais e administrativas creouse unha nova escala no corpo de auxiliares, a Escala de 
Gardas de Recursos Naturais, (subgrupo C2), co obxectivo de que o persoal laboral fixo da cat. 9 do grupo V 
puidera acceder á condición de persoal funcionario, ao tempo de acadar unha promoción profesional ao grupo 
C2. 

As funcións a desenvolver xa veñen recollidas na Disposición Adicional 9ª da Lei 2/2015 do emprego público de 
Galicia. 

Non existe, fronte ao manifestado por outras organizacións, duplicidade de funcións con outras escalas, pois é 
normal en calquera administración a actuación de mais de un corpo ou escala sobre materias análogas ou similares 
(isto sucede mesmo nos corpos xerais, onde distintos grupos solapan as súas funcións, sen que sexa un problema 
de imposible resolución).

A consellería acorde con educación un plan de formación igual que se ten feito con outros colectivos para que 
ningún traballador desta categoría quede sen poder funcionarizarse. 


Para CCOO este acordo é necesario aprobalo o antes posible para poder iniciar a concreción das medidas que nel 
se recollen, e que necesariamente levan a que este colectivo poida acceder a funcionarización no grupo C2, polo que 
non estamos de acordo coa retirada deste punto da orde do día, posto que nada vai cambiar de cara ao mes de 
setembro en relación a unha escala creada, con funcións delimitadas e dentro dun proceso de funcionarización que 
afecta a outras moitas categorías. 

mailto:scensino.lugo@galicia.ccoo.es
mailto:ensino.stgo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.vigo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.lugo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.vigo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.lugo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.lugo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.ferrol@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.pont@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.oure@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.coru@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.oure@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.coru@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.oure@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.ferrol@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.pont@galicia.ccoo.es
mailto:ensino.stgo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.oure@galicia.ccoo.es


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 PERSOAL  -  2 AGOSTO 2019

Punto quinto.- Proposta de modificación da relación de postos de traballo da Axencia Galega de Innovación 
(GAIN).  

Este punto xa pasara pola correspondente mesa xeral, xerando unha certa polémica en canto a atribución da proposta 
dos pluses. 


CCOO valorou, no seu momento. positivamente a proposta de pluses no referído aos postos do LOMG, pero discrepou 
totalmente na atribución dun único plus a un traballador de GAIN (procedente da fundación para o fomento da calidade 
industrial e o desenvolvemento tecnolóxico de Galicia). 


Diante desta situación o representante da Consellería de Economía, Emprego e Industria formula a seguinte proposta:

Presentar a principios de setembro unha RPT con tódolos postos de persoal temporal pertencentes a GAIN (o 
persoal procedente da fundación para o fomento da calidade industrial e o desenvolvemento tecnolóxico de 
Galicia). 

Presentar xunto coa RPT os pluses do resto do persoal de GAIN. 

Que tanto a RPT como os pluses serían obxecto de negociación previa para acadar o máximo consenso entre 
as partes. 


Tendo en conta esta nova proposta CCOO manifestou: 


Que iamos estudar a posibilidade de demandar a aplicación do plus ao traballador de GAIN, pois 
considerabamos que o informe da Dirección de GAIN poidese incurrir en algun tipo de responsabilidade.


Que atendendo a nova proposta formulada e agardando que esta se cumprise nos termos expresados que 
cambiabamos o noso voto en contra por unha ABSTENCIÓN.  

Punto sexto.- Rogos e preguntas.  

Neste apartado o DXFP informou: 


Buzón prazas concurso corpos xerais: que seguirá aberto para que se poidan seguir incorporando 
alegacións e/ou incorporacións de prazas, co obxecto de pechalo na primeira semana de setembro e publicalas 
xunto coas bases. 


RPT C. Cultura e C. Política Social: que a principios de setembro se retomaran as negociacións de ámbalas 
modificacións, para achegar posicións antes da súa tramitación na mesa xeral. 


RPT Consorcio Galego de Igualdade e Benestar: que se levara a proposta de creación da RPT xunto coa 
modificación dos estatutos a primeira mesa xeral do mes de setembro. 
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OPE Veterinarios: que unha vez recibido o informe da asesoría xurídica, sobre a legalidade das certificacións 
de méritos, se publicarían na web de función pública o listado co resultado da dita baremación (xa se publicou 
na web a última hora do venres).  

Concurso traslados veterinarios: que se prevé convocalo a finais de setembro principio de outubro. 


Concurso traslados corpos especiais: que se prevé convocalo a mediados de outubro.  

Tribunal OPE Técnicos Forestais: que se ía constituír o tribunal a principios de setembro, pois o primeiro 
exercicio estaba previsto realizalo a finais de outubro, principio de novembro 


Aplicación Convenio Único ao persoal do CETECA; que de momento non estaba previsto abordar ese tema, 
sen que a Conselleira de Medio Rural o solicitase formalmente diante de Función Pública. 


Tribunais promoción interna e consolidación e estabilización: que as indicacións de función pública eran 
que dentro da legalidade se aplicase o criterio mais extenso para que chegasen a fase de concurso un número 
razoable de opositores por praza. Desde CCOO reiteramos que estas indicacións non eran suficientes a vista 
dos acontecementos, polo que se necesitaba retomar a negociación das instrucións sobre funcionamento de 
tribunais, así como establecer mais garantías nas bases para que, cumprindo un mínimo de esixencia chegasen 
a fase de concurso como mínimo 2 por praza.


 Integración postos persoal laboral Parque Nacional Illas Atlánticas: que en setembro se ía presentar unha 
proposta de integración dos postos do persoal laboral do PNIA, na correspondente RPT. 
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