
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

O pasado 9 de outubro de 2019 celebrouse a xuntaza ordinaria da Mesa Xeral de Empregadxs Públicxs 
na que se trataron os seguinte temas. 


Proposta de modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) da consellería de 
Infraestructras e Mobilidade, da Xunta de Galicia.   

Despois de varias reunións coa consellería para “negociar” esta RPT desde CCOO seguimos 
reiterándonos nas alegacións achegadas no seu momento por escrito nas que nos manifestabamos en 
contra das amortizacións de postos, da apertura de prazas a A12 e solicitamos que a praza de 
Pontevedra, con sentenza firme, debía figurar na RPT como “indefinido non fixo”. 


Nun primeiro momento desde CCOO mostramos o noso agrado, pola creación do posto de Técnico/a 
Superior de Arquivo, ainda que é unha praza que se crea para dar cumprimento á Lei 7/2014, do 26 de 
setembro, de arquivos e documentos de Galicia. Pero esa praza ao final non vai ser creada, criterio 
establecido pola Consellería de Facenda, mentras non se faga un estudo para establecer unha 
estructura a este respecto a nivel de todas todas as Consellerías. 


Polo que non podemos máis que manifestar o noso, máis que xustificado malestar, por esta última 
decisión. Xa que ademais de ser unha praza que se establece a súa creación por lei é máis que 
necesaria, e non só creemos que é necesaria si non que entendemos que non é suficiente e que se 
terían que crear prazas de Técnico/a Medio en Arquivos e un de Auxiliar de Arquivos para dotar ao 
arquivo central da Consellería co persoal suficiente para as tarefas que a propia lei de arquivos 
establece.  


Proposta de modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) da consellería de 
Educación, Universidade e Formación Profesional, da Xunta de Galicia.  

A Consellería informa de que esta RPT é para incluir algunhas prazas que xa estaban cubertas na RPT e 
que cumpre os requisitos establecidos pola rateos establecidas para a dotación de persoal funcionario 
non docente nos centros de educación secundaria, FP, e ensinanzas artísticas e musicais. 


Desde CCOO pedimos información sobre si aínda, a día de hoxe, quedaban prazas que non estivesen 
incluidas na RPT. 


A consellería informa de que todas as prazas cubertas están incluídas na Relación de Postos de Traballo 
da consellería. 
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XUNTANZA MESA XERAL EMPREGADXS PÚBLICXS

Proposta de modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) da consellería de Política 
Social, da Xunta de galicia.  

Seguimos a manifestar a nosa máis que xustificada creenza de que nesta Consellería se necesitan crear 
máis prazas. A falta de persoal é máis que evidente e as necesidades, si se quere ofrecer un servizo 
público de calidade, están presentes no día a día dos diferentes centros desta Consellería, coas 
repercusións negativas que iso comporta. 


Desde CCOO volvemos a reiterar: por unha banda a necesidade de retirar a xornada partida imposta 
aos directores dos centros sociocomunitarios, e que a praza de responsable de área de escolas infantís 
non é necesaria. É moito mais necesario transformar todos os postos de fin de semana  e as medias 
xornadas en xornada completa, incluir os pluses a todo o persoal que desenvolven as mesmas funcións,  
e acadar un acordo de incremento das plantillas de tódolos centros. 


Anexo cos postos de concurso de traslados da administración xeral  

O director xeral de Función Pública informa a cada organización sindical das alegacións que foron tidas 
en conta e das que non, e no caso de que estas foran reixeitadas do motivo de que non se incluisen no 
actual anexo de buzón de postos. 


CCOO achegou alegacións a 28 prazas e tiveronse en conta 22. As 6 prazas restantes: 4 son prazas que 
se van amortizar nos próximos meses, 1 non estaba vacante e outra vai ao concurso específico. 

Manifestamos o noso interese porque no buzon de postos se incluisen o máximo número de prazas e 
que estas conten coas garantías xurídicas necesarias para garantir a seguridade do persoal que 
participe no mesmo.  


O VENRES DÍA 11 DE OUTUBRO AS 12:00 HORAS A DIRECCIÓN XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 
MANTENERÁ UNHA NOVA REUNIÓN TÉCNICA, COAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS PARA 
ACLARAR DÚBIDAS E DEPURAR AS PRAZAS QUE SE INCLUIAN NO BUZÓN DE POSTOS 
DEFINITIVO.  

Desde CCOO esperamos e desexamos que o concurso se publique o antes posible.


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

