
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

 FUNCIONARIZACIÓN E CARREIRA PROFESIONAL 
Realizada a primeira fase da funcionarización do persoal laboral, os días 3 e 4 de 
outubro en Silleda, sen incidencias sanitarias 

A pesar dos agoireiros de turno, e das súas irresponsables peticións para que todo se paralizase, ven 
de celebrarse a primeira fase de funcionarización do persoal laboral fixo, que afectaba a 900 postos, os 
días 3 e 4 de outubro no recinto feiral de Silleda, sen ningún tipo de incidencia sanitaria. 


Desde CCOO valoramos o esforzo organizativo realizado pola Dirección Xeral de Función Pública e por 
todo o seu equipo, que fixo posible, baixo as indicación do comité clínico, a realización de dito proceso 
selectivo, salvagardando en todo momento a protección e a seguridade dos opositores. 


Estes son os mesmos que están utilizando a carreira profesional, como un ariete contra os sindicatos 
asinantes do acordo de concertación social, sen aportar mais solucións que a xudicialización de todo. 


E así pretenden aparecer agora como os defensores na aplicación da carreira profesional ao persoal 
interino e temporal, cando chegan sempre tarde a todo. 


Se tivesen un mínimo de respecto por si mesmos, en vez de boicotear os acordos que firman outros, 
intentarían melloralos pola vía da negociación colectiva. Claro que para iso non poderían esixir no 
ámbito de función pública o contrario do que firmaron eses mesmos para o persoal do SERGAS (onde 
deixaron a mais de 15000 empregados sen carreira profesional). 


Pretender xudicializar todo é moi fácil, pois estender a carreira a todo o persoal só é posible porque que 
outros a conseguiron implantar primeiro. 


En calquera negociación, como na vida mesma, chega un momento en que hai que tomar decisións. E 
CCOO adoita tomalas única e exclusivamente pensando en que supoñan melloras para todos ou para a 
maior parte dos traballadores/as afectados/as. Ás veces con máis acerto e outras, con menos. Pero 
desde logo, cada vez que asinamos un acordo non é o final de nada, é o principio do seguinte acordo 
que procuramos sexa mellor que o anterior. De feito o acordo de concertación social xa tivo melloras 
respecto do texto inicial, gracias ao desenvolvemento realizado polos asinantes. 


Pola contra, é insultante “o negacionismo e a confrontación permanente” que practicaron ao longo de 
toda a negociación da carreira profesional e que seguen practicando no seu desenvolvemento. Cando 
non se teñen alternativas e para convencer das súas posicións, só recorren a confrontación para xerar 
preocupación e malestar entre o persoal. 
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 FUNCIONARIZACIÓN E CARREIRA PROFESIONAL 

Xerar inquedanza e medo, neste caso entre o persoal da Xunta, é unha táctica moi antiga, que so busca 
a desafección. Tratase por tanto, dunha estratexia covarde e egoísta cuxa principal motivación é 
demostrar, contra vento e marea, que tiñan razón, aínda que os feitos non lla dean. 


A estratexia de non mollarse esperando que outros tomen decisións para logo criticalas e finalmente 
aparecer ante os traballadores como os “solucionadores de todo”, xa ten cada vez menos seguidores. 


É dicir, apostan a canto peor para os traballadores, mellor para eles. En realidade non defenden a 
ninguén, nin aos funcionarios de carreira, nin aos funcionarios interinos, nin ao persoal laboral fixo, nin 
ao persoal laboral temporal. As súas diatribas contra os acordos, xa non son cribles, porque detrás 
esconden a súa permanente inacción. 


CCOO apostou pola implantación da carreira profesional na Xunta de Galicia, pelexou e alegou ata o 
último instante para que tivese carácter universal e puxo os seus servizos xurídicos a disposición de 
todas as persoas afectadas para que puidesen facer a correspondente reclamación (por certo xa temos 
algunhas sentenzas gañadas). Pero ademais seguiu presionando diante a Administración para incluír a 
todo o persoal interino e temporal no ámbito de aplicación da carreira profesional (tal como o fixemos 
no SERGAS). E froito desa presión aprobouse na Comisión de Persoal do 23 de xullo de 2019 o 
“Acordo de mellora para o desenvolvemento do Acordo de concertación social no emprego público de 
Galicia” (por certo, novamente co voto en contra dos mesmos) no que se recolle o dereito á carreira 
profesional do persoal interino e temporal (sempre foi mellor un acordo regular que un bo pleito). 


Polo tanto, o dereito á carreira profesional deste persoal está incluído no Acordo de mellora asinado por 
CCOO, ao que facíamos referencia e ratificado pola Comisión de Persoal, polo que non vamos a 
permitir que aqueles que nunca arrimaron o ombreiro, agora pretendan atribuírse méritos que non lle 
corresponden. 


Desde CCOO seguiremos facendo un sindicalismo útil, proveitoso e responsable, polo que agora toca 
abrir o prazo de solicitude da carreira profesional, tanto para o persoal funcionario de carreira e laboral 
fixo, como para todos os traballadores interinos ou temporais, e tamén negociar a OPE 2020, para que 
se inclúan todas as prazas de acceso libre, de estabilización, de promoción interna, e as pendentes de 
funcionarización. 


Mentres tanto, solo pedimos que se non axudan, que non molesten, pois os traballadores/as da Xunta 
de Galicia, pouco ou nada teñen que agradecerlles. 
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