
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

Persoal Laboral Páx. 1 de 2

abril 2021

XUNTANZA MESA XERAL

 

1 

Sector da Administración Autonómica                                                     20/04/2021 

www.ccoo-autonomica.blogspot.com                              Twiter: @CCOOAutonomica 
 
 

XUNTANZA MESA XERAL  
O 20 de abril de 2021, tivo lugar a xuntanza da mexa xeral de empregados públicos, na que 
se trataron os seguintes puntos. 
 
Bases que rexerán nos procesos selectivos de funcionarización do persoal 
laboral fixo dos grupos A1, A2 e C1. 

Neste punto tratáronse as bases que rexerán nos procesos de funcionarización que quedan 
por realizar cuxas prazas están incluídas nas OPE de 2020 e 2021. As bases son 
exactamente iguais ás que xa se aprobaron no seu día para a realización do primeiro proceso 
de funcionarización no ano 2020 e polo tanto, desde CCOO, dámolas por boas na medida en 
que regulan os aspectos técnicos habituais e comúns en calquera proceso selectivo. 

Polo que respecta aos anexos de prazas a incluír en cada grupo e escala, desde CCOO 
(ademais de alegacións particulares de inclusión de postos) fixemos as seguintes alegacións 
de carácter xeral: 

− Que todos os postos de xornadas inferiores a ordinaria incluídos nos anexos pasen  a 

ser postos de funcionarios a xornada completa. 

− Que se inclúan os postos adaptados á situaciónón xurídica real do persoal que os 

ocupa como laborais fixos segundo as sentenzas xudiciais (ex. persoal reclasificado a 

oficial 1ª de cociña, así como incluír os postos de persoal reclasificado a categoría III-

099 na súa escala correspondente no C1. 

− Que todos postos para os que a titulación esixible sexa de técnico superior, deben 

encadrarse no grupo B 

− Que hai que modificar o Anexo de equivalencias para incluír todas as titulacións que 

sexa necesario para evitar que ninguén se quede fora da funcionarización (ex. na 

escala de mantemento e servizos do grupo III/C1 hai que engadir a titulación de ciclo 

superior en automoción ou FP2 en mecánica e electricidade do automóbil ou na 

categoría III-80 onde a titulación a esixir debe ser a de técnico ou técnico superior). 

− Que se inclúan os postos relacionados nas nosas alegacións derivados de sentenzas 

xudiciais de reclasificación, ou que teñen recoñecida a fixeza. 

 

Orde pola que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.- 

Neste punto o que pedimos é que haxa vontade negociadora e que o feito de traer este tema 
á mesa xeral (despois de pasar pola mesa sectorial de docentes) non se converta nun mero 
trámite. Solicitamos que se teñan en conta as alegacións presentadas por CCOO e que haxa 
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unha nova xuntanza (como mínimo) para achegar posturas antes de levar este asunto á 
Comisión de Persoal xa que é un tema de especial sensibilidade e importancia. Basicamente 
o que manifestamos foi: 

- Que as novas funcións que se pretenden impoñer ao persoal auxiliar coidador exceden 
das propias desta categoría. 

- Que algunhas concretas funcións son propias de persoal sanitario ao que se lle require 
unha formación específica. 

- Que se teñen que aclarar determinados conceptos contidos nesta orde e referidos a 
atención durante as actividades extraescolares, atención dentro e fora do centro, etc 

- Que estamos en contra da ampliación da rateo proposta nesta Orde porque é 
materialmente imposible de cumprir se o que se pretende é facer o traballo con 
profesionalidade e dedicación. 

- Que, como dixemos, solicitamos máis negociación, máis comprensión polo traballo 
desenvolvido por este colectivo e máis predisposición a chegar a acordos. 

 

Información facilitada pola DXFP.- 

- Procesos selectivos: O Director Xeral informa de que pretenden “normalizar” a 
realización dos procesos pendentes e afirma que, e a evolución da pandemia o 
permite e sempre coa autorización sanitaria correspondente, os exames faríanse antes 
do verán (xullo inclusive). Concretamente referiuse aos seguintes grupos: C1, C2, AP 
e promocións internas. Polo que se refire ás categorías do SPIF manifestou que 
quedarían para novembro. Tamén anunciou que nos próximos se convocarán os 
procesos de escalas correspondentes ás OPES 2017, 2018 e 2019 que aínda non 
foron convocadas.  Por último, incidiu en que se informará das datas concretas de 
realización dos exames con antelación suficiente. 

- Concursos de traslados: Respecto do concurso de traslados de corpos xerais indica 
que na próxima xuntanza informará “do seguinte trámite a realizar e data de 
publicación” (sic). En canto a corpos especiais non aporta ningunha información. 

- Carreira profesional: preguntado por esta organización sindical sobre cando se abrirá 
o prazo para solicitar o segundo grao de carreira ou para empezar a cobrar o primeiro 
grao para os que non cumprían os requisitos pero agora si que compren, a resposta 
do Director foi que aínda non tiña resposta. Desde CCOO, reiteramos a esixencia do 
cumprimento dos acordos asinados e o respecto a todo o persoal que cumprindo cos 
requisitos para o acceso ao grao I e o II, respectivamente, seguen agardando a que se 
abra o mencionado prazo. 
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