
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 SEGUIMENTO
ACORDO CONCERTACIÓN SOCIAL EMPREGO PÚBLICO GALICIA 

Na xuntanza da comisión de seguimento, celebrada o día 11 de outubro, tratáronse os seguintes puntos:

1. MODIFICACIÓN DA LEI DE EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA: CREACIÓN DE ESCALAS.

O obxecto desta modificación é crear as escalas necesarias para dar cabida ás distintas categorías de 
persoal laboral que se vaian funcionarizando. Esta modificación incluirase na tramitación da Lei de 
Medidas que acompañará aos orzamentos 2020. 
Desde CCOO manifestamos o seguinte: as escalas deben ser encadradas en correspondencia co 
establecido no EBEP (nomeadamente aquelas escalas para as que se requiren ciclos formativos de grao 
medio deben ir ao C1 e para as que se requira grao superior ao B. 
Tamén solicitamos que se delimiten e se acouten as funcións dalgunha escala porque son excesivas para 
o nivel de titulación esixido. Por último, entendemos que hai que modificar as titulacións esixidas nalgún 
caso.

2.  RPT CONSORCIO.

Hai prevista unha xuntanza respecto desta RPT para a vindeira semana, polo que aproveitamos para 
expoñer as reivindicacións de CCOO neste asunto. 
A saber: eliminación das xornadas partidas; conversión dos contratos de media xornada a xornada 
completa; inclusión de complementos salariais naqueles postos que os precisen; desacordo na forma de 
provisión das direccións; desacordo coa actual proposta de itinerancias e absoluto rexeitamento a seguir 
mantendo os postos de coordinación (na Xunta non existen e os centros xestiónanse perfectamente; e 
para que non haxa dúbidas referímonos aos postos, non ás persoas que os ocupan que, afortunadamente, 
teñen o seu posto de orixe).
Neste mesmo ámbito tamén manifestamos a urxencia de, unha vez aprobada a RPT, adaptar os estatutos 
do Consorcio á LOFAXGA e iniciar os procedementos de integración correspondentes.

3. BASES DOS PROCESOS SELECTIVOS DA “OFERTA SOCIAL”

Neste tema a postura de CCOO foi contundente. Esiximos que se cumpra o establecido no Acordo de 
Concertación en materia de: fomentar a promocióninterna vertical cruzada permitindo a participación do 
persoal laboral fixo nestes procesos ao igual que se fixo en casos anteriores; incrementar a promoción 
interna separada ata como mínimo o 40% da taxa de reposición; reducir os temarios; simplificar os 
procesos selectivos e ir a un único exame tipo test prescindindo dos exames de desenvolvemento de 
temas por escrito.
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XUNTANZA COMISIÓN SEGUIMENTO
ACORDO CONCERTACIÓN SOCIAL EMPREGO PÚBLICO GALICIA 

4. OUTROS TEMAS

- Bolsa de horas de conciliación: trasladamos verbalmente as alegacións que xa rexistraramos por 
escrito e que se poden resumir en: axilidade na concesión das horas da bolsa, que está pensada 
precisamente para facer fronte a situacións repentinas e imprevistas; maior flexibilidade na devolución 
(a vantaxe de coller horas da bolsa non pode supoñer un inconveniente á hora de devolvelas) e 
ampliación dos supostos para poder acollerse.

- OPE extraordinaria 2019: esiximos que se aprobase o antes posible a RPT do Consorcio e que se 
adaptasen os seus estatutos para facer efectivo o pago da carreira profesional ao seu persoal, así 
como para poder ofertar todas as prazas de estabilización comprometidas, xunto coas 100 prazas do 
SPIF que pasarán de 9 a 12 meses.

- Concreción da redución da xornada máxima anual, e compensacións por traballo en domingos e 
festivos que garanta o descanso necesario a todos os traballadores e traballadoras suxeitos a quendas. 
Neste sentido, e como medida inmediata para executar este ano reiteramos que se recupere o modelo 
7-7, que as X e as H nas carteleiras non se solapen con días de descanso, que os días 24 e 31 de 
decembro teñan a consideración de festivos e que de aquí a final de ano se lle aplique a este persoal os 
días de compensación que puidesen corresponderlle, co obxectivo de ir
achegándonos paulatinamente ao réxime de descansos e compensacións existente antes da Lei 1/2012.
 


Desde CCOO seguiremos traballando no desenvolvendo do acordo de concertación, para ir 
recuperando dereitos ou mesmo pondo en marcha algúns novos. En definitiva unha acción sindical 
positiva e construtiva para a maioría do persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia.
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