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XUNTANZA COMISIÓN DE PERSOAL 
OFERTA PÚBLICA EMPREGO-2020 

O dia 1 e o 2 de decembro, celebrouse respectivamente a xuntanza da Mesa Xeral de EEPP e da Comisión de Persoal 

extraordinaria, na que se trataron os seguintes puntos: 

 

1.- Decreto criterios e anexo prazas OPE 2020. 
 
O DXFP fai unha breve introdución indicando que esta OPE e continuidade da do ano 2019, e que incorpora o 100% da 

taxa de reposición (acceso libre), estabilización do emprego temporal, diferenciando os indefinidos non fixos por sentenza e 

os temporais de mais de 3 anos, a promoción interna separada con mais do 70% de prazas, seguindo o establecido no 

acordo de concertación social do emprego público de Galicia, asinado o 15 de xaneiro de 2019.  

 

A mais explica, que no caso do SPIF, se inclúen as prazas comprometidas de Bombeiros e Xefes de Brigada, 
recollidas no acordo de mellora do emprego. Que tamén se incorporan as prazas correspondentes as escalas do grupo 

B, para permitir desenvolver, transitoriamente os procesos selectivos das mesmas, tal como recolle a proposta de lei de 

acompañamento deste ano. E que tamén van as prazas comprometidas dos acordos de AXI e de Augas de Galicia, para 

convocalas xa como de funcionarios. 
 

Concepto 2019 2020 Diferencia 
2019/20 

Observacións 

1-Taxa reposición 543 562 +19 Estas prazas levan a maiores o 25% de promoción interna 

ordinaria. E tamén agardamos que de cara ao ano 2021, ou ben se 

elimine a taxa de reposición, ou que se permita convocar todas as 

vacantes dotadas de anos anteriores ao inmediato a OPE. 

2-Estabilización  983 1455 +472 Neste apartado están o groso das prazas pertencentes ao 

Consorcio I+B, que permitiran reducir a temporalidade deste 

organismo que está actualmente por riba do 80%. Ademais, 

solicitamos que se incrementaran as prazas incluídas 

inicialmente para o SPIF. 

3-Consolidación 17 490 +473 Neste caso tamén a maioría destas prazas son do Consorcio I+B, 

e solicitamos que se incluísen tamén todas as demais prazas 
derivadas de sentenzas. 

4-Promoción 

interna separada 

227 395 +168 Si xa o ano pasado, gracias ao acordo de concertación, a 

promoción interna foi substancialmente superior aos anos 

precedentes, este ano se acada un porcentaxe moi superior ao 
50% sobre as prazas de taxa de reposición. 

5-Funcionarización 

persoal laboral fixo 

847 3404 +2557 Neste caso inclúense todas as prazas de persoal fixo pendentes 

de funcionarización (incluso prazas do CIXTEC, Augas de 
Galicia e Consello Económico e Social), e tamén esta recollido 
o compromiso de incluír as do persoal fixo do Consorcio I+B, 
na OPE 2021.  

Totais (1+2+3)  1543 2507 +964 Tratase dun numero importante e moi superior ás da OPE do ano 

anterior  

Totais (1+2+3 4+5) 2617 6306 +3689 Esta diferencia obedece a, mais promoción interna, a mais 
estabilización, e a practicamente a totalidade da 
funcionarización.  
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Facendo unha análise destes datos as conclusións son as seguintes: 
 

- Hai un importante incremento cuantitativo no número de prazas convocadas en relación á oferta 
do ano anterior tanto no acceso libre como na promoción interna. 

- Hai unha importante aposta por impulsar a estabilización de postos de traballo especialmente no 
ámbito do Consorcio que conta cunha altísima taxa de temporalidade. 

- Hai un impulso decidido aos procesos de funcionarización xa que se convocan practicamente 
todas as categorías de persoal laboral que quedaban pendentes. 

- Houbo unha mellora importante no número de prazas de estabilización a ofertar no SPIF, que se 
incrementaron en 60 prazas mais con respecto á proposta inicial. 
 

Por estas razóns, o VOTO de CCOO foi A FAVOR da OPE 2020. 
 
2.- Decreto OPE 2019 – Prazas persoal funcionario LEI 17/89. 
 
Tal como habíamos solicitado na mesa xeral do día 1 de decembro, o DXFP pasou a dar a seguinte 
información desglosada:  
 

- 12 prazas de acceso libre (13 baixas por xubilación e 1 reingreso) 
- Desglosadas: 1 FISP, 1 Inspector Medico, 1 Biólogo, 1 Farmacéutico e 8 Médicos 

 
Nesta oferta, aínda que efectivamente as prazas que se ofertan correspóndense coas baixas vexetativas do 
último ano, como seguen quedando 2 prazas pendentes da terceira oportunidade e todas as vacantes puras 
de anos anteriores ao 2019 e de menos de 3 anos, que agardamos se poidan incluír na OPE 2021, e tamén 
pola absoluta falta de información e negociación por parte da Consellería de Sanidade, CCOO optou 
pola ABSTENCIÓN.  
 
3.- Anexo de equivalencias. Decreto de funcionarización 
 
Neste punto solicitamos que se retirase a incorrecta equiparación dos vixilantes de recursos naturais 
na táboa de equivalencias. Como Función Pública accedeu a súa retirada, así como a traer a próxima 
comisión de persoal, para a súa aprobación, o acordo do mes de xullo, que fora negociado coa 
Consellería de Medio Ambiente, para permitir a funcionarización deste colectivo no C2, escala de gardas 
de recursos naturais, tal como estaba previsto inicialmente, o VOTO de CCOO foi A FAVOR. 
 
4.- Modificación resolución da dirección xeral da función pública sobre vacacións e permisos por asuntos 
particulares correspondentes ao ano 2020. 
 
Desde CCOO anunciamos que presentaríamos as seguintes alegacións: 
 

- Que as vacacións non disfrutadas no periodo ordinario por mor da pandemia se poidan gozar ata o 31 
de marzo de 2020. 
 

- Que os días de asuntos propios pendentes, se poidan gozar libremente, ata o 31 de marzo de 2020. 
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