
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

A COMISIÓN BILATERAL ESTADO - GALICIA AVALA OS ACORDOS 
ACADADOS COAS OOSS. ASINANTES

QUEDAN GARANTIDAS A CARREIRA PROFESIONAL E DEMAIS MELLORAS RECOLLIDAS  
NO ACORDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL 

O día 11 de setembro, publicouse no BOE e DOG a Resolución da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e 
Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 3/2018, do 26 de 
decembro, de medidas fiscais e administrativas.

Na súa conclusión segunda dise literalmente que

“En razón al Acuerdo alcanzado, ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias 
manifestadas en relación con la Ley 3/2018, de 26 diciembre, de medidas fiscales y administrativas”.

Polo tanto, a conclusión práctica é que todas as melloras derivadas do Acordo de Concertación do Emprego 
Público de Galicia asinado por CCOO e UGT quedan garantidas e aseguradas de cara ao futuro. Estas melloras 
son, entre outras, a carreira profesional do persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia, a posta en 
marcha de medidas de conciliación (bolsa de horas do 5% da xornada máxima anual) e de redución da 
xornada máxima anual, a posibilidade de acollerse á segunda actividade para determinados colectivos, 
os incrementos retributivos plurianuais derivados do Acordo, etc.

Desde CCOO valoramos moi positivamente que dunha vez por todas quedase claro que as melloras 
conseguidas non só se axustan á legalidade, senón que se van consolidar nas nóminas do persoal funcionario e 
laboral da Xunta de Galicia de aquí en diante. E isto a pesar de que algunhas organizacións sindicais, nun 
exercicio de irresponsabilidade permanente, dedicáronse a meter o medo no corpo aos traballadores e 
traballadoras, co único obxectivo que desprestixiar un Acordo que eles saben que ten melloras moi 
importantes e coa única finalidade de obter réditos electorais.


Coa Resolución publicada no BOE e no DOG queda claro que isto no é así e que si hai fondos e garantías 
orzamentarias para dar cumprimento ás melloras que recolle o Acordo.

A pregunta é: que farán agora estas organizacións? Pedirán desculpas por enganar primeiro na campaña 
electoral do persoal funcionario e por meterlle medo despois o persoal laboral?

CCOO seguirá a traballar pola mellora das condicións de traballo e polo emprego público e seguirá 
chegando a acordos que supoñan melloras para o conxunto do persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia. 
Antes, durante e despois das eleccións sindicais e con un ou outro goberno independentemente da súa cor. Este 
é e sempre será o noso compromiso.
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