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XUNTANZA DXFP – SINDICATOS
BUZÓN DE POSTOS PROCESOS DE FUNCIONARIZACIÓN
O día 24 de xaneiro de 2020 celebrouse unha xuntanza entre a DXFP e os sindicatos, para tratar
especificamente cuestións relacionadas cos postos de persoal laboral fixo que serán obxecto de
funcionarización.
O primeiro que fixemos foi resolver as alegacións formuladas polas OOSS a casos particulares de
postos que non estaban incluídos pero que si deberían estalo.
Ademais no transcurso da xuntanza deuse a seguinte información:
•

Incluirán a Chave 365 como método de inscrición nos procesos, tal como solicitou CCOO na
mesa xeral do día 22 de xaneiro.

•

Nesta primeira convocatoria de funcionarización irán só aquelas categorías que están
incorporadas nas OPES 2018 e 2019 na quenda de funcionarización.

•

As categorías de Gobernante e subgobernante, expertos lingüistas, monitor ocupacional,
operador-codificador e outras categorías que non están ofertadas nas OPES 18 e 19, así como
o persoal laboral fixo dos entes integrados (GAIN, IET, Fundacións Comarcais, Axencia
Humanitaria,…), irán na seguinte convocatoria de funcionarización, polo que os postos de
laborais fixos destes entes e categorías teñen que ser incluídos na OPE 2020.

Desde CCOO manifestamos que o decreto de funcionarización xa regula os mecanismos para garantir
a expectativa de reingreso a aquelas categorías que o laboral fixo teña en excedencia. Aínda así,
advertimos que había que concretar a solución nos seguintes casos que a xuízo de CCOO ten que ser
a seguinte:
- Que o persoal laboral fixo en excedencia por ocupar posto como laboral temporal ou funcionario
interino, se lle dea a posibilidade de funcionarizarse na categoría que ten en excedencia con toma
de posesión a efectos administrativos para que poida continuar no contrato temporal ou
nomeamento interino e cando finalice, pedir o reingreso a unha praza da categoría que tiña en
orixe.
- Que o persoal laboral fixo “a dispor” ou reingresado provisionalmente, a Administración lle
busque postos para a súa funcionarización. A Administración responde que así o fará e que o que
estaba en destino provisional tomará posesión como funcionario co mesmo carácter.
- Que se poida modificar o Anexo de postos incluso, despois de publicado para que ningún posto
se quede descolgado do proceso. A resposta é que non habería problema para facelo.
Por último tamén esiximos, que antes de rematar o prazo de presentación de solicitudes, a
administración presente unha “RPT TIPO”, de como van quedar os postos do persoal laboral que se
funcionarice, tanto no apartado das retribucións, como naquelas cuestións que deban figurar no
apartado de observacións (salario, complementos salariais, titulacións, etc…….).
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