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XUNTANZA COMISIÓN DE PERSOAL 
O 5 e 6 de xullo celebráronse respectivamente xuntanzas da Mesa Xeral Extraordinaria e da Comisión 

de Persoal, cos seguintes puntos da orde do día:  

 

1. Proposta de modificación da relación de postos de traballo da AMTEGA. 

 

Na última xuntanza mantida cos responsables da AMTEGA chegouse ao compromiso de manter unha 

nova xuntaza para a que remitirían unha nova documentación máis completa e corrixida que coa que 

contábamos nese momento. 

A realidade foi que remitiron a mesma documentación incompleta e chea de erros, inconguencias e 

imprecisións para a Mesa Xeral Extraordinaria, convocada para o día seguinte ao que remataba o plazo 

para as nosas alegacións. 

Xa na xuntanza previa á Mesa Xeral solicitamos a retirada deste punto da orde do día para darlle a 

oportunidade a unha auténtica negociación e sobre todo para poder ter claro que é o que realmente 

se pretende con esta proposta. Aínda que a memoria funcional fala dunha proposta de RPT global da 

AMTEGA a realidade e que é unha mala trasposición dos postos procedentes do CIXTEC, que se crean 

na AMTEGA sen orde nin xeito, e sobre todo, sen que nos quede clara a configuración dos postos, os 

niveis e os complementos retributivos que percibirá o persoal afectado. 

En todo caso, como mal menor conseguimos un novo prazo de alegacións ata o 6 de setembro e o 

compromiso de remisión de unha nova documentación corrixida e completa que nos permita informar 

aos traballadores do CIXTEC, como queda a súa integración definitive na AMTEGA.  

 

2. ORDE pola que se modifica a Orde do 25 de marzo de 2015, pola que se inicia o procedemento de 

integración como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal laboral fixo da extinta Empresa Pú-

blica de Obras e Servizos Hidráulicos (EPOSH) adscrito á entidade pública empresarial Augas de Gali-

cia, e se regula a desistencia das solicitudes presentadas no procedemento iniciado ao abeiro dela. 

 

Neste punto o primeiro que nos chamou a atención foi que a Consellería de Infraestruturas e Mobi-

lidade non convocara unha xuntanza previa para dar cumprida información ao respecto desta modifi-

cación da Orde de integración do persoal do EPOSH como persoal laboral da Xunta de Galicia. A repre-

sentante da Consellería explicou nesta xuntanza que non se considerou convinte iniciar un novo pro-

cedemento de integración do persoal do EPOSH, xa que simplemente corríxense unha serie de erros 

que figuraban no Anexo I da dita Orde de 25 de marzo de 2015, e se abre un prazo para desistir da 

solicitude presentada no seu momento, tendo en conta que o procedemento de integración se 

demorou excesivamente no tempo, e pode haber traballadores que xa non estean interesados neste 

procedemento. 
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 Dende CCOO na xuntanza da mesa xeral tamén solicitamos a retirada deste punto da orde do día para 

poder recibir información máis específica ao respecto desta modificación. Finalmente o director xeral 
da Función Pública confirmou a retirada deste punto da orde do día da Comisión de personal, co obx-
ecto de tratar este punto no mes de setembro con todos os informes preceptivos. 
 
3. Resolución pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario 
de carreira da escala auxiliar do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais do cor-
po de auxiliares de carácter técnico de administración especial da Comunidade Autónoma de Galicia, 
subgrupo C2, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes aos Grupos IV e V, 
do V convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo 
xurídico.  
 
Como as bases deste proceso de funcionarización dos bombeiros forestais dos grupos IV e V, recollen 
as alegacións presentadas previamente por CCOO, e en particular as que afectan a funcionarización 
dos fixos discontinuos de 9 meses, o VOTO FOI A FAVOR. 
 
4. Resolución pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario 
de carreira da escala técnica do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, especia-
lidade de bombeiro forestal xefe de brigada, do corpo de técnicos de carácter facultativo de Admi-
nistración Especial, Grupo B, do persoal laboral fixo pertencente á categoría 100 do Grupo III (Bom-
beiro/a Forestal Xefe/a Brigada) do V convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, me-
diante o seu cambio de vínculo xurídico.  
 
Neste caso, como non atenderon as nosas alegacións, en relación a facilitar os datos da titulación que 
posuen os 108 xefes de brigada, e non garanten a funcionarización coa actual titulación, como mínimo 
no grupo C1 a todolos xefes de brigada, independentemente de que os que teñan a titulación corres-
pondente ao ciclo superior, se integren no seu momento no grupo B, o VOTO foi en CONTRA.   
 
5.- Rogos empreguntas: O DXFP informou: 
 

a. Carreira profesional:  en relación coa sentencia do TSXG, que anula o pago da carreira profes-
sional a instancias da demanda da CIG, que veñen de recibir un escrito do TSXG, que abre un 
novo prazo para alegacións diante da petición da CIG ao tribunal para que proceda á aclaración 
e a rectificación da dita Sentencia. O director insiste en que o que a Sentencia fai e anular o 
relativo á carreira profesional tal e como está actualmente configurado e que dado que a dita 
nulidad o é de pleno dereito, os efectos da sentencia prodúcense dende o momento en que se 
publicou o acordo, e polo tanto, poderían afectar a todo o persoal que actualmente está co-
brando o primeiro grao de carreira. Para CCOO resulta sorprendente que se pida unha aclara-
ción e unha rectificación dunha sentenza que se vende como beneficiosa por parte dos de-
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 mandantes. En todo caso e independentemente do incidente de aclaración por parte do Tribu-

nal, o que lle esiximos a Función Pública é que: se siga pagando o grao I extraordinario, que se 
abra o prazo para solicitor o grao II extraordinario, se extenda o dereito da carreira profesion-
al, tal como se recolle no acordo de 23 de xullo de 2019, ao persoal laboral temporal e ao per-
soal funcionario interino,  e mentres tanto que a administración recurra dita sentenza,  como 
xa fixo no caso do SERGAS, onde por certo siguen cobrando a carreira profesional só os esta-
taturios fixos, pendentes  do pronunciamento do tribunal supremo, e tanto a CIG como a CSIF 
non lle poñen ningunha obxección a esa “vergoñenta discriminación”. Porque esta doble vara 
de medir, e o que vale para a CIG e a CSIF no SERGAS, non lles vale para o personal de función 
pública, ou o revés. Nunca os que crean os problemas teñen a solución.  
 

b.  Procesos de funcionarización personal SPIF: que si se aproban, na Comisión de persoal do 6 
de Agosto, as convocatorias de funcionarización  do persoal laboral fixo de diversas categorías 
e postos pertencentes aos Grupos IV e V, do V e do persoal laboral fixo pertencente á categoría 
100 do Grupo III (Bombeiro/a Forestal Xefe/a Brigada), do Servicio de prevención de incendios, 
serían publicadas a principios de setembro. 
 

c. Resto procesos funcionarización: que a partir do 25 de setembro, terán lugar os procesos de 
funcionarización, sen prexuízo de que algún en concreto poida realizarse unha semana antes. 
 

d. Datas de publicación dos exames de promoción interna xa realizados: que se iran publicando 
as notas pendentes segundo se vaian corrixindo os examens de aquí a o 15 de setembro, e que 
nesa data esperan que estean todas publicadas. 
 

e. Procesos selectivos: que se reanudaran a partir do 25 de setembro segundo se vaian publi-
cando as notas e sempre que se conta coa autorización de Saúde Pública. 
 

f. Adscripcións temporais e de superior categoría para o persoal laboral temporal: que decidi-
ron suspender a súa concesión ao persoal laboral temporal por mor da convalidación no Con-
greso dos Deputados do Real Decreto Lei 14/2021, do 6 de xullo, de medidas urxentes para a 
reducción da temporalidade no emprego público, xa que entende que afectan á concesión des-
tas adscripcións ao persoal laboral temporal en tanto que limita a duración da interinidade e 
sancionan a concatenación de contratos temporais, ademáis de que a concatenación de unha 
adscripción tras outra fai perder de vista a orixe do traballador temporal que, por outra banda, 
é nomeado por razóns de necesidade urxente da cobertura da praza que ocupa.  Están a estu-
diar a repercusión do Real Decreto neste ámbito co fin de ditar novas instrucción ao respecto 
no mes de setembro. 
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