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PSEC

MESA XERAL DE EMPREGADAS E EMPREGADOS PÚBLICOS                        
18 DE NOVEMBRO DE 2020

O 19 de novembro de 2020, tivo lugar a xuntanza da mexa xeral extraordinaria de empregados públicos, na que se trataron 
os seguintes puntos. 


1.- Estudio do anteproxecto da lei de orzamentos para o ano 2021: incremento masa salarial.  

Como primeira cuestión denunciamos o incumprimento da boa fe negocial, tanto polas formas (remitiuse parte da 
documento o día 18 as 20:57horas), como polo fondo (nula intención de negociar). Isto evidencia a falta de respecto que 
ten a Consellería de Facenda coa representación legal dos traballadores/as, especialmente sobre un tema transcendental 
como é o capitulo I dos orzamentos, que afecta as retribucións, a OPE e as futuras negociacións que teñan implicacións 
orzamentarias. 


Desde CCOO destacamos, da documentación aportada, as seguintes cuestións positivas: 


Aplicación do incremento xeral do 0’9%, tal como establecen os orzamentos xerais do estado. 


Mantemento de todos os acordos plurianuais subscritos desde o ano 2017 ata o 2020, especialmente aqueles 
que recollen compromisos sobre a carreira profesional, tanto na función pública, en Xustiza e no SERGAS, así 
como aqueles outros que afectan ao colectivo dos Axentes Forestais, ou mesmo ao persoal docente non 
universitario). 


Conversión das prazas dos fixos-discontinuos, de 9 a 12 meses, tal como estaba xa acordado. 


Incremento de prazas nos ámbitos de Sanidade e Ensino, como consecuencia da COVID-19. 


Ata aquí as boas noticias, agora relatamos as negativas: 


Non se derroga a lei 1/2012, a pesar de ser extemporánea a súa vixencia.


Non esta prevista dotación orzamentaria para recuperar dereitos recortados, nin para incremento de persoal 
nos centros de atención directa a usuarios da Consellería de Política Social.


Non se prevé dotación orzamentaria para acabar coa a discriminación que supón para o persoal funcionario o 
recorte que se mantén nas pagas extra. 


Non se prevé dotación orzamentaria para implementar un acordo plurianual para ir recuperando as restantes 
axudas do FAS, que seguen suspendidas 


Non se prevé a eliminación da taxa de reposición para poder recuperar emprego neto, reducir dunha vez por 
todas a temporalidade e garantir o relevo xeracional dos cadros de persoal dunha administración como a da 
Xunta de Galicia cunhas medias de idade elevadas. 


Non se prevé dotación orzamentaria para negociar un novo acordo de xubilación parcial con remuda.


Non se prevé dotación económica para estender a segunda actividade a aqueles colectivos cunha especial 
penosidade no desenvolvemento do seu traballo (ex. gardacostas, política social, ...)
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2.- Estudio do anteproxecto da lei de medidas: materia de persoal..  

Neste punto non aceptaron ningunha das alegacións presentadas, nin sequera aquelas as que se habían comprometido con 
anterioridade, ou mesmo aquelas outras que non teñen custo económico. 


Por exemplo: 


Arranxar a desfeita realizada, por eles mesmos, na creación da escala de Bombeiros Xefes de Brigada. 


Permitir a superior categoría no ámbito do persoal funcionario, tendo en conta a próxima funcionarización de todo o persoal laboral, 
en particular aquelas categorías que teñen dificultades para ser cubertas por listas de contratación temporal (Médicos, DUE, etc.) 


Permitir a promoción interna temporal, igual que no SERGAS.


Crear o grupo C2 de Auxiliares de Estradas, para facilitar a promoción interna, a futuro, a aqueles traballadores/as, que na 
actualidade non teñan a titulación para acceder ao grupo C1.


Tampouco aceptan crear a Escala de Axudantes Técnicos Educativos nin a Escala de Enxeñaría Informática, nin concretar a 
titulación de acceso a escala de Traballador Social (o grado en traballo social ou a diplomatura en traballo social). 


Finalmente tampouco inclúen a nosa alegación de considerar como méritos para concursos, listas de contratación e carreira 
profesional a prestación de servizos en postos ou centros directamente relacionados coa loita contra a crise sanitaria ocasionada 
polo COVID-19. 


Desde CCOO consideramos un grave erro a actitude mantida pola administración, ao instalarse no negacionismo absoluto, en vez de 
buscar os consensos necesarios para facer as melloras pertinentes na lei de emprego publico de Galicia, que cabe recordar que foi 
imposta unilateralmente no seu día, sen ningún apoio sindical.


3.- Rogos e preguntas: O DXFP informa: 


a) ELECCIÓN DESTINO. - que o criterio que se vai seguir para a elección de destino provisional, dos grupos A1 e A2, motivado pola 
falta de prazas suficientes para o A1, será: primeiro promoción interna e despois acceso libre do A1, e despois promoción interna e 
acceso libre do A2. Así se cumple o acordado de non ter que cesar a ningún interino. 


b) PROCESOS SELECTIVOS. - que solo se van celebrar no que queda de ano, aqueles procesos selectivos que xa estean 
anunciados, polo que todos os demais, quedaran para o ano 2021


c) AMPLIACIÓN PERIODO GOCE VACACIÓNS E AP. - que non está en disposición de contestar, a pesar das circunstancias da 
pandemia, que tal como lle solicitamos esixen a ampliación do goce das vacacións e dos AP, como mínimo ata o 31 de marzo de 
2021. 


d) SUSPENSIÓN AUTORIZACIÓNS TELETRABALLO. - que non tiña coñecemento de ditas suspensións, polo que lle recordamos 
que se había comprometido a intervir diante daquelas Consellerías que estivesen dificultando o exercicio de dita opción de 
prestación de servizos, e puxemoslle como exemplo, a Consellería de Cultura e a Consellería de Sanidade. 


e) APERTURA PRAZO SOLICITUDE 2º GRAO CARREIRA. - que non sabia cando se ía por en marcha, pero que unha vez asegurado 
nos orzamentos que se mantiñan os compromisos sobre a continuidade da aplicación da carreira profesional, se negociaría o antes 
posible. 


f) OPE 2020. - que se empezará coa súa negociación a vindeira semana.  


g) ESTATUTOS CONSORCIO I+B. - que na próxima semana se empezará a negociar a integración do persoal deste ente público.
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