
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 DXFP – SINDICATOS
ANEXO DECRETO FUNCIONARIZACIÓN E REGULACIÓN DAS EXCEDENCIAS

O día 19 de febreiro de 2020 tivo lugar unha xuntanza entre a DXFP e as organizacións sindicais, para tratar os 
seguintes temas.

RESOLUCIÓN PARA REGULAR A PARTICIPACION NOS PROCESOS DE FUNCIONARIZACIÓN DO 
PERSOAL EN SITUACIÓN DE EXCEDENCIA

O DXFP empeza informando de que o obxectivo desta Resolución e cuantificar o número de persoas que van 
manifestar a súa intención de participar no proceso de funcionarización na/s categoría/s que teñan en excedencia, 
co obxecto de reservar as prazas necesarias nas correspondentes RPTs (que estarán abertas tanto a persoal 
funcionario como a laboral para facilitar o reingreso das persoas afectadas). Tamén indica que están recollidos 
todos os posibles supostos de excedencia nos que pode atoparse o persoal laboral (con posibilidade de engadir 
outros, se fose necesario). Os supostos a regular son os seguintes:

• SUPOSTO Nº.1: Persoal laboral fixo que posúe unha única categoría profesional (ou varias) e que se atopa en 
excedencia voluntaria por estar prestando servizos como persoal funcionario interino ou como persoal laboral 
temporal na Xunta de Galicia.

• SUPOSTO Nº.2: Persoal laboral fixo que posúe máis dunha categoría profesional, que se atopa prestando 
servizos na Xunta de Galicia nunha delas, que se trata dunha categoría que aínda non foi convocada a súa 
funcionarización e que se atopa na situación de excedencia nas demais categorías profesionais.

• SUPOSTO Nº. 3: Persoal laboral fixo que posúe máis dunha categoría profesional, que se atopa prestando 
servizos na Xunta de Galicia nunha delas, que se trata dunha categoría na que xafoi convocada a súa 
funcionarización e que se atopa na situación de excedencia nas demais
categorías profesionais.

• SUPOSTO Nº.4: Persoal laboral fixo que posuíndo unha ou máis categorías profesionais se atopa na situación 
de excedencia voluntaria e non se atopa prestando servizos na Xunta de Galicia.

• SUPOSTO Nº.5: Persoal laboral fixo que posúe unha ou mais categorías profesionais, que se atopa en 
situación de excedencia voluntaria por ter a condición de funcionario de carreira nesta Administración.

Desde CCOO sempre fixemos fincapé en que había que regular a participación do persoal laboral en excedencia 
nos procesos de funcionarización garantindo o dereito das persoas a seguir vinculadas ás categorías laborais que 
tivesen en excedencia. Por iso, grazas á responsabilidade dos asinantes do Acordo de Concertación e grazas 
tamén ao traballo realizado por CCOO na Comisión de Seguimento do Acordo, podemos asegurar (segundo 
palabras do propio DXFP) que o persoal comprendido nos supostos 1 e 2 poderán exercer na maioría dos casos 
o seu dereito e participar con todas as garantías no proceso de funcionarización da categoría que lle corresponda 
na OPE 2020, xa que, como indica a propia resolución, son os dous supostos de máxima prioridade. pero si que 
provocan dúbidas e temores infundados no persoal laboral afectado polo proceso.
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XUNTANZA DXFP – SINDICATOS
ANEXO DECRETO FUNCIONARIZACIÓN E REGULACIÓN DAS EXCEDENCIAS

AMPLIACIÓN DO ANEXO DE EQUIVALENCIAS DO DECRETO DE FUNCIONARIZACIÓN 

O DXFP empeza este punto informando dunha serie de cambios e inclusión de novas categorías nas 
equivalencias do Anexo do Decreto de funcionarización e anticipa que enviarán un novo documento

cos cambios recollidos antes de que vaia á Comisión de Persoal.


No transcurso da xuntanza quedaron claras algunhas cuestións que xa desde CCOO vimos informando e 
reiterando que non podían ser doutro xeito e que afectan principalmente á garantía de mantemento de 
retribucións trala funcionarización e ao respecto das condicións de traballo actuais.


A pesar de que estas garantías xa quedaban aseguradas na distinta normativa que afecta a estes procesos 
grazas aos asinantes do Acordo de Concertación, e por se alguén non leu esa normativa ou non a entendeu, o 
DXFP ratifica, asegura e compromete o seguinte:


Retribucións: 

- O persoal laboral funcionarizado manterá as mesmas retribucións que tiña como laboral.

- Con carácter xeral, ninguén irá ao nivel mínimo do seu grupo de encadramento.

- O persoal que teña algún plus ou cobre nocturnidade terá un complemento específico maior que o 

correspondente ao seu nivel para que poida seguir cobrando o mesmo unha vez funcionarizado

- O persoal laboral temporal que se funcionarice terá exactamente o mesmo tratamento que o persoal laboral fixo 
en canto a retribucións e condicións laborais.
- Máis do 80% dos postos que se funcionaricen non levarán complemento de funcionarización; o cal significa que 
todas as retribucións que percibía como laboral serán integradas no complemento específico ou no 
encadramento no nivel correspondente.
- O  director xeral informou, a modo de exemplo, que non só non se manterán as mesmas retribucións, senón 
que nunha pequena porcentaxe dos postos estas veranse incrementadas lixeiramente.
- O persoal laboral que se funcionarice, ademáis das garantías ás que se fai referencia nos puntos anteriores 
verá incrementada as súas retribucións o 1,55% xa que o persoal funcionario de carreira non cotiza por 
desemprego.
- Todas as retribucións unha vez funcionarizado (salario, trienios e complementos), forman parte da base de 

cotización para o calculo da pensión.
-

Condicións de traballo:

Os asinantes do Acordo de Concertación, tanto por activa, como por pasiva, xa informamos de que as condicións 
de traballo tanto do persoal laboral fixo como do persoal laboral temporal non variaría, en tanto non se negocie 
unhas distintas, tal e como se establece no decreto de funcionarización, que é normativa de obrigado 
cumprimento. O DXFP ratifica que isto é así e que como outros colectivos de funcionarios que xa teñen acordos 
reguladores propios (gardacostas, veterinarios, axentes forestais,…), se negociará no seu momento, se fose o 
caso, acordos reguladores para aqueles colectivos que así se acorde.
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