
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 COMISION DE PERSOAL -  22 XANEIRO 2020

O día 22 de xaneiro de 2020, celebrouse a xuntanza da comisión de persoal, na que se trataron os 
seguintes puntos

ANTEPROXECTO DE LEI DE IMPULSO DEMOGRÁFICO.

O DXFP informa que se traen á Comisión de Persoal unicamente aqueles artigos da lei que teñen 
afectación sobre o emprego ou os empregados públicos e que este anteproxecto de lei xa foi 
ditaminado polo Consello Económico e Social.

Na parte que nos tocou negociar, desde CCOO manifestamos o seguinte que con carácter xeral o 
anteproxecto está cheo de meras declaracións de intencións e compromisos moi xenérico pero faltan 
as medidas concretas e concreción de prazos para o desenvolvemento das mesmas así como a 
memoria económica que as fornece. E no que respecta ao articulado:

- Que a formación en materia demográfica debe ser impartida polas distintas escolas de 
formación de xeito descentralizado e dentro da xornada laboral.
- Que no caso de atención a maiores non se esixa que convivan co peticionario á hora de 
solicitar flexibilidade horaria ou a bolsa de horas de conciliación.
- Que a posibilidade de acollerse tanto á flexibilidade horaria como á bolsa de horas se 
amplíe ata o segundo grao de afinidade ou consanguinidade.
- Que a implantación de novas fórmulas de flexibilidade sexa negociada coas 
organizacións sindicais representativas do ámbito correspondente.
- Que se retire do anteproxecto a disposición derradeira primeira que modifica os “rateos” 
de atención nas escolas infantís 0-3 por non ser esta a vía procedimental adecuada.
- Que se proceda á implantación paulatina de escolas infantís ou servizos análogos en 
todos os centros de traballo da administración autonómica con máis de 50 traballadores 
e, en especial, nos grandes centros de referencia e nos edificios administrativos.

Tendo en conta que se aceptaron algunhas das alegacións presentadas no referido a parte de 
función pública que melloran o texto do anteproxecto, así como que se procedeu a retirada da 
disposición derradeira, que era unha esixencia básica, o voto de CCOO foi a FAVOR, indicando que, 
o igual que xa fixera o CES no seu ditame, esta lei necesitaba para o seu desenvolvemento unha 
importante dotación orzamentaria, pois do contrario quedaríase nunha lei de boas intencións pero 
con poucas concrecións.
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MODIFICACIÓN DA RPT DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
En canto a modificación da RPT da Consellaría de Medio Ambiente, fixemos fincapé nas seguintes cuestións:

1.- Que nesta modificación se recollesen os incrementos retributivos derivados do novo acordo de Axentes. Dende 
a DX de Orzamentos, aclaran que este acordo, está afectado por un acordo anterior, e que o incremento dos 20 
euros deste exercicio, se ían facer efectivos, xa na nómina de xaneiro, aínda que non estean publicadas no DOG 
as RPT´S tanto de MA como de MR. 

2.- Que se constituíse de xeito inmediato a mesa de negociación das Condicións de Traballo do persoal que 
realiza as súas funcións no Parque Nacional das Illas Atlánticas. Para iso debe convocarse dunha vez a comisión 
de seguimento do acordo de Axentes (dende a nosa Organización pídese que no prazo dunha semana, acheguen 
borrador o efecto). Dende a consellaría se indica que darán traslado do dito borrador no mes de febreiro, pois 
teñen pendente tamén unha negociación co goberno central.

3.- Que igual que se fixo coa RPT de CMR, xa que somos un colectivo, que actualmente ocupa prazas de escalas 
a extinguir segundo dispón a LEPG, consideramos necesario ir avanzando cara ao novo marco regulamentario 
dos axentes galegos, como é o NOVO GRUPO B. Para iso a administración debe ir contemplando nos 
orzamentos, as cantidades necesarias para barrar as prazas da RPT, ademais de en C2 e C1 en B, tamén. Aínda 
que somos conscientes de que o desenvolvemento normativo se ten que facer dende o Estado, cremos necesario 
ir dando pasos de cara a ocupación efectiva nese grupo o colectivo de Axentes Medioambientais.

4.- Que para solucionar a problemática, das prazas nas que sexa necesario dispoñer de determinada titulación 
para o traballo con medios acuáticos propias da consellaría, solicitamos que non sexa un requisito indispensable, 
e se o ten que ser, que dean a formación necesaria a todos os compañeiros axentes medioambientais que así o 
demanden, para ofrecer unha igualdade de oportunidades de acceder a ditas prazas.

5.- Que esiximos que se proceda a cobertura de prazas vacantes mediante chamamentos de interinos, tendo en 
conta a situación actual na consellaría de CMATV, xa que logo, so se cobren prazas se é en comisión de servizos, 
obviando dende fai anos, a opción de poder acometer contratacións por interinidades, tendo en conta que a 
consellería de medio ambiente non está limitada para proceder a cobertura das mesmas, especialmente as 
xubilacións, pois todas están dotadas orzamentariamente. O DXFP, di que farán unha revisión das xubilacións que 
houbo e que se farán efectivas este ano 2020, para poder intentar cubrir algunhas.

6.- Que se presente un estudio de cargas de traballo por distrito, pois estamos convencidos, que despois de case 
35 anos do traspaso de persoal a comunidade autónoma e incremento exponencial de normativa sectorial, esixe 
un incremento de persoal para poder abordar con garantías todas as competencias que a dia de hoxe asume este 
colectivo en canto as súas funcións nesta consellaría. A representante da CMATV, contesta que están traballando 
nese estudo.

A pesar de que se trataba de dar cumprimento nesta modificación de RPT, á execución de sentenzas e a aplicación dun 
acordo retributivo, o voto de CCOO foi a ABSTENCIÓN, pola falta de compromiso da Consellería coas outras cuestións 
que temos demandado (persoal PN Illas Atlánticas, incremento plantilla AAMM, desenvolvemento grupo B, cobertura 
vacantes, etc…..).

mailto:scensino.lugo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.vigo@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.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:ensino.stgo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.lugo@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 COMISION DE PERSOAL -  20 XANEIRO 2020

ROGOS E PREGUNTAS. 

O DXFP informou.
- Acordos pendentes de publicar: que as addendas aos acordos do persoal laboral da 

Axencia Galega de Infraestruturas e de Augas de Galicia se publicaran no DOG nos 
vindeiros días.

- Concursos corpos especiais e escalas: que tan pronto se peche a negociación do concurso 
de veterinarios continuarán co concurso do resto das escalas de corpos especiais.

- Negociación acordo CIXTEC: que remitiron unha proposta aos delegados/as para iniciar a 
correspondente negociación, tal como lle habían solicitado nun escrito remitido desde o 
comité de empresa.

-  Integración entes públicos: que iran solicitando as modificacións dos estatutos dos entes 
que están pendentes, para acometer a súa integración definitiva (AGADER, INEGA, IGAPE, 
etc………..).
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