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XUNTANZA COMISIÓN DE PERSOAL 
O 23 e 27 de xullo celebráronse respectivamente xuntanzas da Mesa Xeral e da Comisión de 
Persoal cos seguintes puntos da orde do día:  
 
PUNTO 1º.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA RPT DA VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 
 
Desde CCOO consideramos que traer unha modificación de RPT cunha soa praza, por moi urxente que 
sexa a súa cobertura, non é de recibo. Tendo en conta a información que Función Pública deu ao respec-
to do resto de prazas de lingüistas tanto do DOG como da Secretaría Xeral de política lingüística, de que 
se tratarían nunha próxima modificación coa escala correspondente polo que entendemos que será nese 
momento onde se unificarán criterios con respecto aos niveis do resto das prazas. Polo tanto o sentido do 
voto é a ABSTENCIÓN 
 
PUNTO 2º.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA RPT DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCA-

CIÓN E UNIVERSIDADE 
 
− Rexeitamos as amortizacións propostas (40) e só se crean 28 novos postos. Que estean vacantes 

non é un argumento para a súa amortización. 
− Non compartimos as motivacións para xustificar a provisión por LD de determinados postos. 
− Non se xustifica debidamente a apertura de varias prazas a docentes e a persoal doutras administra-

cións. 
− Non se crea o posto de Técnico Superior de Arquivos para a Área de Educación. 
− Non se acepta a nosa proposta de incremento de persoal nos centros e especialmente no CGAC, no 

Museo das Peregrinacións e no Arquivo Histórico de Ourense. 
− Non se crea nin unha soa praza de arquitecto e/ou arqueólogo para non seguir recorrendo á externa-

lización de servizos vía encomendas de xestión a empresas privadas. 
− Tampouco hai unha asignación coherente das áreas funcionais. 
− O único aspecto positivo é a creación de 5 postos da Escala Técnica de arquivos, bibliotecas e mu-

seos. En todo caso, insuficiente para CCOO. Por todas estas razóns, o noso voto foi EN CONTRA. 
 

PUNTO 3º.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA RPT DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. 
 
− A Consellería recoñece que hai 500 postos fora de RPT que son acumulacións de tarefas necesarias 

pola pandemia. Desde CCOO consideramos que son postos necesarios con pandemia e sen ela pa-
ra ter uns cadros de persoal equilibradas sobre todo nos centros de atención directa e que polo tan-
to, teñen que ser creadas en RPT. 

− Ademais ábrense un total de 18 postos base do C2 dependentes das correspondentes Xefaturas Te-
rritoriais para a súa provisión por persoal doutras Administracións públicas. Para CCOO, cando se 
realizan aperturas de postos a outras Administracións Públicas teñen que darse dous requisitos: que 
sexan postos de concurso para facilitar a mobilidade interadministrativa e que haxa reciprocidade. 
Cousa que non sucede nesta proposta.  

− En relación co anterior, CCOO presentou una proposta para a necesaria creación de postos de nivel 
nos diferentes subgrupos tamén nas Xefaturas Territoriais, porque ademais de posibilitar a mobilida-
de é necesario valorar correctamente os postos de traballo e as súas funcións e competencias. 

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


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

Xuntanza Comisión de Persoal
xullo 2021  

2 

 

Sector da Administración Autonómica                                                          27/07/2021 

www.ccoo-autonomica.blogspot.com                                Twitter: @CCOOAutonomica 
 
 − Por último, amortízanse 17 postos de traballo e por riba, 9 deles con titular. 

− Desde CCOO lamentamos que non houbera máis xuntanzas cos responsables da Consellería de Po-
lítica Social e que non se moverán nin un ápice da posición inicial. Por iso o noso voto foi EN CON-
TRA 

 
PUNTO 4º.-  PROPOSTA DE MODIFICACIÓN PARCIAL DA RPT DE AGACAL. 

− Non se acepta a proposta de CCOO de integrar en AGACAL o Centro Tecnolóxico da Carne. 
− Amortízanse 47 postos (5 deles ocupados e un ofrecido no concurso de traslados) e só se crean 

25. A maioría das amortizacións son de persoal de campo e as creacións son postos de nivel. 
Desde CCOO non podemos aceptar isto aínda que se nos diga que do que se trata é de dotar á 
Axencia do persoal de administración e servicios necesario para votar a andar. 

− Non hai criterios obxectivos no incremento de niveis das direccións dos Centros.  
− Hai un exceso de aperturas a postos doutras Administracións (mesmo postos de nova creación) 
− Retirouse da proposta o incremento de niveis derivado do Acordo de Axentes Ambientais. 
− Como aspectos positivos destacamos a homologación dos pluses do persoal dos laboratorios e o 

compromiso do Xerente de abrir unha negociación específica sobre os complementos que debe 
ter cada posto e para tratar xa unha RPT global da Axencia. 

− En aras de seguir mantendo a negociación e confiando no compromiso do Xerente de 
abrir a mesa de negociación comprometida, o sentido do noso voto foi unha 
ABSTENCIÓN construtiva e en positivo. 
 

PUNTO 6º.- MODIFICACIÓNS DO ACORDO DE 1 DE ABRIL DE 2008 SOBRE AS CONDICIÓNS DE 

TRABALLO DO PERSOAL FUNCIONARIO PERTENCENTE AOS GRUPOS A1 E A2 DA XUNTA DE 

GALICIA QUE PRESTAN SERVIZOS NO SPIF. 
 
O texto que se trae á Mesa e Comisión xa estaba consensuado entre a Consellería de Medio Rural e as 
organizacións sindicais nas xuntanzas mantidas con carácter previo. Polo tanto o voto de CCOO foi A 
FAVOR, pero co recordatorio de que este é un acordo provisional e que a reivindicación do colectivo e de 
CCOO e á negociación e revisión global do Acordo do ano 2008. Por iso, esiximos o compromiso de 
negociación trala finalización da campaña. 
 

PUNTO 7º.- BASES DOS PROCESOS DE FUNCIONARIZACIÓN DOS GRUPOS IV E V DO SPDCIF 
PUNTO 8º.- BASES DO PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN DE XEFES DE BRIGADA DO SPDCIF 
Estes dous puntos foron retirados da orde do día para seguir negociando e poder introducir 
algunha modificación en consonancia coas alegacións presentadas. Posteriormente, volverán a 
traerse a unha nova Comisión de Persoal. 
 

PUNTO 9º.- MODIFICACIÓN DA RPT DA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE 
− Non se atende a petición de CCOO de aproveitar esta modificación para reforzar a Secretaria 

Xeral de Igualdade que ten competencias sobre áreas tan importantes como a Subdirección Xeral 
para o tratamento da violencia de xénero. 

− Na Subdirección Xeral de promoción da igualdade créase unicamente unha praza, a pesar de que 
a propia Consellería recoñece una “notable volume de traballo” 

− Seguimos sen compartir que todas as prazas que se abren a outras administracións sexan de LD. 
− Solicitamos que se aplique un criterio uniforme para o establecemento das áreas funcionais. 
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 − Tampouco compartimos os argumentos para a amortización do posto base C2 e do posto da 

agrupación profesional na Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social 
En definitiva, non se tivo en conta ningunha das nosas alegacións e por iso votamos EN CONTRA. 

 

PUNTO 10º.- MODIFICACIÓN DA RPT DA CONSELLERÍA DE SANIDADE 
Tanto a Dirección Xeral de Función Pública como os representantes da Consellería de Sanidade informan 
de que no mes de setembro presentarase para a súa negociación unha modificación de RPT máis ampla. 
Dese CCOO solicitamos que se aprace a modificación actual a ese momento para darlle unha 
posibilidade á negociación. Despois dunha segunda xuntanza xa en Mesa Sectorial de persoal 
funcionario, e de que non se atendera a nosa petición de retirar este punto da orde do día da Comisión de 
Persoal de hoxe, para poder chegar a unha proposta con un mínimo consenso nin que tampouco se 
aceptase ningunha das nosas alegacións, o noso voto foi EN CONTRA 
 

INFORMACIÓN FACILITADA POLO DIRECTOR XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Problemática que pode darse en persoas que aprobaron a promoción interna de persoal 
funcionario e ao mesmo tempo participaron no concurso de traslados de corpos xerais. 
Respecto deste asunto o DXFP informa de que no día de hoxe enviou aos sindicatos unha nota 
aclaratoria para buscar unha solución que non prexudique a ningún dos implicados nos dous 
procesos e solicita alegacións á maior brevidade para publicala na páxina web da Xunta. Sobre a 
baremación provisional do concurso anunciou que se analizarían os recursos individuais que 
chegasen para determinar se fose posible modificar a puntuación asignada pero sempre “tendo 
en conta que se trata dun procedemento de concorrencias competitiva e coa máxima 
seguridade xurídica”. 
 
Procesos selectivos e funcionarización.  
Sobre este tema afirma que que non se celebrará ningún exame antes da semana do 20 ao 24 
de setembro. Isto inclúe os procesos de funcionarización que se convocaron no mes de maio e 
cuxa relación de admitidos e excluídos saíu nos últimos días e tamén outros procesos que están 
pendentes de exame. 
 
Sentenza da CIG que anula a carreira profesional na Xunta de Galicia.  
O DXFP informa da sentenza do TSXG que, a instancias da CIG, declara nula a carreira 
profesional. Fala das posibles consecuencias negativas da sentenza e anuncia que será 
recorrida pola Xunta. Desde CCOO denunciamos a irresponsabilidade da CIG na formulación 
desta demanda na que expresamente se solicitaba como primeiro pedimento a anulación e 
manifestamos a nosa preocupación coas posibles consecuencias que se puidesen derivar da 
mesma. A pesar de todo, queremos enviar un mensaxe de prudencia e cautela a todas as 
persoas que puidesen verse afectadas xa que CCOO, como asinante do Acordo de 
Concertación, xa solicitou a xuntanza inmediata da Comisión de Seguimento do Acordo para 
buscar solucións que permitan que todo aquel que estea cobrando a carreira poida seguir 
facéndoo, así como para estudar e propoñer unha nova redacción que permita incluír a todas as 
persoas que están esperando a solicitala porque xa compren os requisitos esixidos e ao persoal 
interino e temporal, tal como xa estaba pactado e acordado na Comisión de Persoal do 23 de 
xullo de 2019 na que se aprobara o pago da carreira para estes dous colectivos (por certo co 
voto en contra da CIG e de CSIF).C 
Retirada dos puntos relativos ás convocatorias de funcionarización do persoal laboral do SPIF. 
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 CCOO valora positivamente a retirada para darnos algo máis de tempo para seguir negociando 

e poder chegar a acordo. Tamén informa de que o persoal laboral fixo descontinuo de 9 meses 
que ocupe unha praza de 12 meses en adscrición poderá funcionarizarse nesa praza con 
carácter provisional e tamén abre a porta á posibilidade de funcionarizarse con carácter 
definitivo na praza de 9 meses da que é titular xa que logo está terá que reconverterse a praza 
de todo o ano, tal e como se establece no Acordo de Concertación do Emprego Público de 
Galicia. 
 
RPT Consorcio Galego de Servizos Sociais. 
Amplíase o prazo de alegacións ata o 6 de setembro. 
 
Plan de igualdade da Xunta de Galicia. 
Están traballando na elaboración do diagnóstico que esperan poder presentar no mes de 
setembro. 
 
Exames promoción interna A1 e A2 
Estima que respectando os prazos, os exames pendentes destes subgrupos non terían lugar 
antes de finais de outubro principios de novembro. 
 
RPT Consellería de Educación 
O responsable da consellería informa de que se traerá á negociación a RPT do persoal laboral na 
cal se prevé que se cren unhas 100 prazas. 
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