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O día 23 decembro celebrouse a xuntanza da Comisión de Persoal extraordinaria, na que se trataron os
seguintes puntos da orde do día:
1.- Proposta de Acordo integración do persoal do CIXTEC nas estruturas da administración da Xunta de
Galicia.
Neste punto, e tal como habíamos manifestado na xuntanza do día 17, tendo en conta que se retomou a
negociación do Acordo entre o propio CIXTEC, a DXFP e as organizacións sindicais, e logo das melloras
introducidas no texto inicial, que facilitan a integración e a funcionarización do persoal laboral fixo, como persoal
da Xunta de Galicia, que permite a aplicación do complemento correspondente ao primeiro grao de carreira
profesional, recollido no Acordo de Concertación, asinado por CCOO, que tamén concreta que aos efectos de
carreira profesional se lle terá en conta ao persoal toda a súa antigüidade, que establece o compromiso de que
se negociara, con carácter urxente a RPT, que se levaran a cabo os procesos de estabilización de emprego para
todas aquelas persoas que cumpran os requisitos establecidos, e que é un proceso voluntario, o VOTO de CCOO
foi A FAVOR.
Temos que rexeitar os discursos catastrofistas e mal intencionados dos de sempre, pois adicanse a
meter medo dicindo que todo é malo, ou a “incrementar demagoxicamente” as lexitimas
preocupacións do persoal, pero nunca lle explican que estes acordos non son de imposición. Son
acordos de aceptación voluntaria e por tanto o mellor referendo que teremos sobre o mesmo, será
cando os traballadores/as do CIXTEC decidan libremente integrarse/funcionarizarse como persoal
da Xunta de Galicia. Coido que para os non asinantes o problema é constatar, que eles van por un
lado e os traballadores/as por outro, pois igual pasou co acordo de carreira profesional, que era moi
malo para os non asinantes, pero para a maioría do persoal da Xunta de Galicia está sendo bastante
bo, e debe ser así, pois moitos outros traballadores/as están pedindo que se lles aplique dito acordo
o antes posible.
2.- Proposta acordó para integración/funcionarización do persoal laboral do grupo V categoría 9: vixiantes
de recursos naturais da consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, no C2.
Xa na xuntanza da comisión de persoal do 2 de agosto de 2019, CCOO advertía que dito acordo era necesario
aprobalo o antes posible para poder iniciar a concreción das medidas que nel se recollian, e permitir que o colectivo dos VVRRNN, puidese acceder a funcionarización no grupo C2. Por tanto xa non estivemos de acordo,
naquel momento, coa súa retirada da orde do día, posto que sabiamos que retrasar a súa aprobación non ía
supoñer nada positivo en relación a unha escala creada, con funcións delimitadas e dentro dun proceso de
funcionarización que afecta a outras moitas categorías.
Era un acordo pactado e encauzado, no mes de xullo do ano 2019, que pasara pola mesa xeral e incluso chegara,
a correspondente comisión de persoal do 2 de agosto, e retirado no último momento, co compromiso de aprobalo
na primeira comisión de persoal do mes de setembro.
O certo é que nunca mais se soubo del, ata que como consecuencia dun erro de Función Pública apareceu a
categoría de VVRRNN, no anexo de equivalencias das categorías, a funcionarizar, na agrupación
profesional. Tamén é certo que Función Pública se autocorrixiu, retirando dita proposta, pero condicionado, a
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integración deste colectivo no grupo C2, a aprobación do acordo de integración/funcionarización, en condicións
semellantes aos bombeiros forestais. Ata aquí todo correcto. De feito o día 10 de decembro a Consellería de
Medio Ambiente remite o texto (do ano 2019), para a súa aprobación na primeira comisión de persoal que se
celebrase.
Que sucedeu entón? Que en vez da aprobación o texto orixinal, remitido o día 10 de decembro, un día antes da
mesa xeral do 22 de decembro, aparece un novo texto cunha modificación que para CCOO non procede
incluír no documento. Ese engadido fala de elaborar unha norma regulamentaria para articular as distintas
escalas, concretar a dependencia orgánica e funcional, previsión de unificación de escalas e postos, etc....... E
dicir crear un conflicto innecesario, pois todo o que sexa organizar mellor o servizo medioambiental, se fará nunha
negociación propia, e ao marxe, do que recolle o acordo para integrar/funcionarizar aos actuais VVRRNN, no
grupo C2.
Tendo en conta que este engadido non procedía (o que tivo a idea ou aceptou plasmala, mellor houbese estado
quieto, salvo que fose intencionado para xerar mais malestar), desde CCOO propuxemos, para intentar salvar o
máximo consenso posible, que se retirase do documento o engadido en cuestión, e que figurase como
anexo a acta da comisión de persoal, para que a Consellería de Medio Ambiente convocase o antes posible
unha mesa de negociación, que permitise abordar unha reestruturación, reforzamento e mesmo incremento
dos efectivos que prestan servizos medioambientais, nos espazos naturais, parques naturais, parque nacional
ou zonas especialmente protexidas, das 4 provincias. Como non se aceptou dita proposta, por coherencia,
responsabilidade e respeto ao que temos apoiado noutros acordos similares ou análogos, onde non se
introduciron este tipo de cláusulas improcedentes (bombeiros forestais, gardas fluviais ou legoeiros), o VOTO de
CCOO foi EN CONTRA.
Ser coherente ten un prezo, non contentas a todos e a todas, pero ser un “demagogo oportunista”,
comporta enganar a todos e a todas. Preferimos ser dos primeiros.
3.- Punto terceiro: Proxecto de Orde polo que se modifica o Anexo do Decreto 165/2019, do 26 de
decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario
de carreira polo persoal laboral fixo do Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia.
Neste punto, entre outras pequenas modificación ou inclusións, como se engadía, precisamente, a categoría de
Vixilantes de Recursos Naturais, para posibilitar a súa funcionarización no grupo C2, o VOTO de CCOO foi A
FAVOR.
4.- Rogos e preguntas: A DXFP informa.
-

ELECCIÓN DESTINO C2: que esta prevista a publicación da súa toma de posesión no DOG o día 7
de xaneiro.

-

OPE 2020: que se vai publicar no DOG da próxima semana, e que incluiría algunhos cambios no numero
de prazas (8 prazas de estabilización do CIXTEC; 6 prazas da Consellería de Medio Ambiente, por mor
de execución de sentenzas; 4 prazas da Conselleria de Infraestrutura e Mobilidade, por mor de execución
de sentenzas; e as 85 prazas de VVRRNN, que pasan da AP, ao corpo de auxiliares do C2

-

ELECCIÓN DESTINO, camareiro/limpador, auxiliar enfermeria: que no mes de xaneiro se procederá a
elección de destino dos aprobados das categorías de camareiro/limpador e auxiliar de enfermería.
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