
www.ccooensino.gal
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
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XUNTANZA MESA XERAL  
O 9 de febreiro de 2021, tivo lugar a xuntanza da mexa xeral de empregados públicos, na 
que se trataron os seguintes puntos. 
 
1.- Orde de integración como persoal laboral da Xunta do persoal laboral fixo do CIXTEC.- 
 
O texto que se nos presente é practicamente idéntico ao de outras entidades cuxo persoal 
xa foi integrado como persoal laboral fixo da Xunta de Galicia. Polo tanto, non hai 
novidades relevantes neste sentido. Aínda así, desde CCOO fixemos alegacións de carácter 
técnico e solicitamos información adicional: 
 
▪ Solicitamos que se nos dea información desagregada sobre o número de traballadores 
afectados e sobre a situación na que se atopan (fixos, indefinidos, temporais, en 
excedencia, ...), así como a categoría profesional de cada un deles para comprobar se as 
equivalencias que propón a administración son correctas. 
 
▪ Alegamos que se simplifique a documentación a presentar, que se habilite un 
procedemento telemático para presentar solicitudes e demais documentación e que non 
se esixa a presentación de documentos que xa obren en poder da Administración. 

 
▪ Tamén pedimos que se dea seguridade xurídica a todo o proceso e que se aclare a 
situación do persoal laboral fixo en excedencia. 
 
O DXFP responde ás nosas alegacións dicindo que se enviará unha listaxe de traballadores 
con indicación da súa categoría e situación e que tratarán de modificar o apartado referido 
á presentación de documentación no sentido de simplificala e habilitar un procedemento 
máis áxil para a realización das solicitudes. De feito di que se apraza a Comisión de Persoal 
prevista para hoxe á espera de que lle dean unha nova redacción ao apartado da 
documentación. Respecto do persoal en excedencia afirma que non hai ningún problema 
porque a subrogación implica o mantemento dos mesmos dereitos que tiñan ata agora. En 
todo caso dará máis información na vindeira xuntanza. 
 
2.- Proposta de modificación da RPT da Axencia Galega de Innovación.- 
 
Dende CCOO xa manifestamos o noso desacordo, tanto na reunión coa Consellería como 
na reunión previa a Mesa Xeral, con esta modificación puntual da RPT da Axencia Galega 
de Innovación. Na modificación plantexase amortizar a praza “Xefatura do Departamento 
de Coordinación do Polo Aeroespacial de Rozas, situada en Castro de Rei, Lugo e crear esa 
mesma praza en Santiago de Compostela. 
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No ano 2019 creouse esta praza, hai que lembrar, que a custo de amortizar outras prazas 
de nivel inferior, e xa daquela a Consellería xustificaba a súa creación e dicía que era 
completamente imprescindible, pola natureza das funcións a desenvolver que a praza se 
crease e ubicase no polo aeroespacial de Rozas en Castro de Rei, xa que entre as súas 
funcións está o seguimento do cumprimento das obrigas de diferentes organismos. Chama 
a atención que pouco máis dun ano despois esta praza pase de ser necesaria en Lugo a 
poder facer as súas funcións con desprazamentos puntuais. 
 
3.- Rogos e preguntas: O DXFP informa: 
 

- BUZÓN POSTOS: que nos próximos días remitirán o buzón de postos en resposta ás 
alegacións dos sindicatos sobre os criterios para elección de destino auxiliar de 
enfermería e camareiro – limpador. Anticipa que no primeiro caso hai 40 aprobados e 
ofertaranse 53 prazas e no segundo necesítanse 125 prazas e ofertaranse finalmente 162. 
 

- TELETRABALLO:  que teñen previsto dar algún tipo de instrución as diferentes Consellerías 
para que se aplicase o teletraballo por COVID de forma uniforme xa que non se estaba a 
aplicar do mesmo xeito a todos e a todas as empregadas públicas e variaba segundo a 
Consellería na que se prestasen os seus servizos. A modo de exemplo citamos a Consellería 
de Sanidade. O director Xeral informou que se estaba aplicando o teletraballo COVID na 
maior parte dos centros de traballo e que se estaban a crear burbullas evitando a 
presencia física máis alá dun 60%. Tamén informou que unha vez escoitado ao Comité 
Clínico e vendo a evolución da pandemia daranse as instrucións pertinentes sobre que se 
vai facer máis aló do 17 de febreiro. 
 

- CARREIRA PROFESIONAL: que están a traballar para que no mes de febreiro se abran os 
prazos para solicitar tanto o Grado 2 como o Grado 1 da carreira profesional para aqueles 
traballadores que non cumprían cos criterios a 31 de decembro de 2018.En todo caso, os 
efectos económicos serán retroactivos a 1 de xaneiro de 2021. 
 

- OPE 2021: que se vai empezar a negociar o antes posible coa intención de aprobala no 
mes de marzo. 
 

- PROCESO FUNCIONARIZACIÓN: que a baremación da fase de concurso do proceso de 
funcionarización publicarase en breve. 

 
- CONCURSOS: que están bastante avanzados tanto o concurso de veterinarios como o 

concurso da escala de finanzas. 

mailto:scensino.vigo@galicia.ccoo.es
mailto:ensino.stgo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.oure@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.coru@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.ferrol@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.lugo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.lugo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.oure@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.pont@galicia.ccoo.es

