
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

MESA XERAL EMPREGADAS E EMPREGADOS PÚBLICOS 14-02-2020

O 14 de febreiro de 2020, tivo lugar a xuntanza da mexa xeral extraordinaria de empregados públicos, na que se trataron os 
seguintes puntos.

1.- MODIFICACIÓN DO ANEXO DO DECRETO 165/2019 DE FUNCIONARIZACIÓN

Neste punto do que se trata é de incluír no Anexo do Decreto aquelas escalas que foron creadas a través da Lei de Medidas 
dos Orzamentos 2020 para dar cabida ás distintas categorías de persoal laboral que serán obxecto de funcionarización.

Case todas as nosas alegacións foron aceptadas xa que, como dicimos, o único que había que analizar é se faltaba algunha 
categoría para ser incluída no anexo do Decreto de funcionarización. Como aclaración, o DXFP explica que hai algunha 
categoría que non se inclúe (caso de intérprete de lingua de signos porque non hai ningún laboral fixo na categoría, o que 
non significa que non se vaian a funcionarizar, no seu momento os actuais traballadores/as ).
En calquera caso, desde CCOO chamamos a atención sobre dúas categorías en concreto:

III-99 (coidador/a): para CCOO, as consellerías afectadas (Educación e Política Social) e Función Pública teñen que asumir 
que haberá que crear a escala desta categoría no C1, tanto polas funcións que realizan como pola realidade xurídica das 
sentenzas de reclasificación ou mesmo polo percibo do complemento de carreira profesional polo grupo C1. Polo tanto, 
demorar esta situación non ten sentido. Propoñemos que se tome xa unha decisión por parte das consellerías afectadas no 
sentido apuntado.

IV-31 (legoeiro/a): respecto desta categoría desde CCOO entendemos que debe aclararse a súa equivalencia co Corpo 
Administrativo da Administración Xeral (que non especial como vén na proposta) – Escala Axentes de Inspección – 
Especialidade Vixilancia de Estradas (subgrupo C1). E isto para dar seguridade xurídica tanto ás persoas que accedan a 
esta escala a través do proceso de promoción interna acordado, como ás que finalmente non poidan acceder.

2.- Rogos e preguntas: O DXFP informa:

- PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA PERSOAL FUNCIONARIO: que o C2 publicouse o día 13, e o A2 e o C1 
publicaranse entre os días 18 e 19 da semana que ven. Respecto do A1 non urxe tanto dado que hai menos aprobados 
que prazas ofertadas.

- PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN E CONSOLIDACIÓN: que se publicaran as listas de admitidos e excluídos do A1, A2, 
C1 e C2 entre o 18 e o 19 da semana que ven e tamén dalgunha categoría dos grupos I e II de laborais. As demais irán 
saíndo nos próximos días.
- PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN: que se publicaran as bases das convocatorias das categorías incluídas na OPE 
2018 e 2019, o día 17 de Febreiro 2020, e que as posibles datas de exames serían en torno á primeira semana de maio.
- CONCURSO DE TRASLADOS FUNCIONARIOS: que están traballando na inclusión de prazas.
- CONCURSO TRASLADOS VETERINARIOS: que están analizando as alegacións presentadas e responderán na vindeira 
semana; como estimación o DXFP anuncia que se poderá convocar dentro do primeiro semestre do ano.
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