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XUNTANZA MESA XERAL
maio 2022

O día 20 de maio, celebrouse a xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos na que se trataron os seguintes  puntos da orde 
do día:  

Proposta de criterios comúns para a aplicación do proceso de estabilización derivado da Lei 20/2021, de 28  de decembro, 
de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.  

Na última versión achegada por función pública xa se incorporan algunhas das alegacións formuladas por CCOO e  polo tanto 
valoramos positivamente os aspectos que se melloraron no documento, aínda que seguimos reiterándonos no resto de alegacións 
achegadas por escrito. Entre as modificacións aceptadas destacamos:  

− A oferta e as convocatorias das prazas correspondentes á taxa ordinaria de reposición iran de forma  separada ás prazas 
derivadas da taxa adicional de estabilización.  

− Incorporación das prazas con carácter fixo descontinuo e a consideración de non ter en conta o tempo en  que o traballador/a 
teña o contrato suspendido aos efectos de determinar a ocupación ininterrompida da  praza.  

− A ampliación do prazo, para non considerarse que hai interrupción nas prazas a incluír no buzón de 1 a 3  meses.  
− A incorporación da posibilidade, nos procesos derivados das disposicións sexta e oitava da lei 20/2021, de  esixir o 

cumprimento doutros requisitos específicos, como probas psicotécnicas ou físicas que garden  relación directa e obxectiva 
coas funcións e tarefas a desempeñar. Aquí estaría incluído o coñecemento do  idioma.  

− Aclárase que a ocupación da praza pode ser en vacante ou non vacante para computala para o proceso de  estabilización, 
aínda que o último contrato ou nomeamento ten que ser en vacante.  

− O baremo que rexerá nos procesos será obxecto de negociación específica nos próximos días e as bases  das convocatorias 
ao longo do mes de xuño.  

− Hai que acreditar o coñecemento do idioma galego en todos os procesos, xa sexa vía proba ou vía CELGA. − A compensación 
económica en caso de non superar o proceso será compatible coa inclusión nas listas de  contratación (cousa que non se 
permitía no primeiro borrador enviado)  

O director xeral deu conta dalgúns dos cambios que recollerá o novo texto, que se enviará antes da Comisión de  Persoal:   

✔ No referente ao apartado 3.3 Esixencia da Titulación académica, modifícase e a redacción e queda igual a  recollida na 
resolución da Secretaría de Estado “O desempeñar ou desempeñar previamente a praza  convocada non exime deste 
requisito, salvo aqueles supostos en que a normativa convencional para o  persoal laboral aplicable ao ámbito estableza a 
posibilidade de acceder con outras titulacións académicas ou  profesionais similares ou equivalentes”   

✔ Inclúese a posibilidade de ampliar o número de prazas da OPE EXTRAORDINARIA nun 10% para poder  incorporar as 
prazas que poidan quedar vacantes das convocatorias que se están celebrando. Deste xeito  tamén se abre a posibilidade 
de incorporar prazas no caso de que non fosen incorporadas todas por non ser  detectadas na primeira revisión realizada.  

En relación as alegacións non aceptadas de CCOO destacamos algunhas que consideramos deben ser tidas en  conta, para 
mellorar o texto e para dar garantías de claridade e de seguridade xurídica: 
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− Por unha banda a comunicación ao persoal afectado pola Lei 20/21, que se recolle no apartado 3.7,  consideramos que unha 
simple publicación no DOG non é suficiente, polo que solicitamos, ademais da  publicación, outro medio de comunicación 
máis directo.  

− En referencia aos Entes instrumentais, consideramos que ten que quedar claro que entes van a ir incluídos  na convocatoria 
xeral que vai a publicar Función Pública e cales van a publicar as súas propias  convocatorias. Parece que os do artigo 45 a) 
da LOFAXGA irán na convocatoria xeral que faga Función  Pública.  

− Tamén nos reiteramos en que a data que aparece no texto e que fai referencia a data en que as prazas a  incluír teñen que estar 
ocupadas a 31 de decembro de 2021, debe modificarse pola de 31 de decembro de  2020.  

Neste punto o director xeral tamén informa de que se nos remitirá un documento coas alegacións aceptadas (máis de  500) que foron 
formuladas por parte das distintas organizacións sindicais aos Buzóns 1 e 2. E tamén da conta da  estimación de prazas que irán na 
OPE extraordinaria correspondente ao proceso de estabilización derivada da Lei 20/2021, e que son as seguintes: 

• Administración Xeral Concurso de Méritos 3727 Concurso/oposición 471 TOTAL 4198 
• Entes instrumentais Concurso de méritos 378 Concurso/oposición 112 TOTAL 490  
• Consorcio Concurso de méritos 378 Concurso/oposición 112 TOTAL 490  

Proposta de criterios xerais da Oferta de Emprego Público extraordinaria 2022, derivada da Lei 20/2021, de 28  de decembro, 
de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, sobre os corpos,  escalas e categorías 
dependentes da Dirección Xeral de Función Pública e determinados entes da  Administración institucional.  
Nunha primeira reflexión CCOO manifesta a súa lexitimidade para esixir que as prazas convocadas nas  convocatorias que se levaron 
a Comisión de persoal de decembro de 2021, sexan incorporadas agora nesta OPE  extraordinaria, pois o voto a favor desta 
organización estivo condicionado porque o Director Xeral de Función Pública  manifestara que: 1º, que eran convocatorias que 
estaban a punto de caducar e 2º que tiñan prazas vacantes  suficientes para que as prazas ocupadas por persoal interino afectados 
pola Lei 20/2021 que estaba a punto de  publicarse no Boletín Oficial do Estado non se viran afectadas,   
Foi en función destas dúas premisas que o voto de CCOO foi a favor. Polo tanto estamos máis que lexitimados para  esixir, que se 
retire o engadido de “convocada” nos códigos de determinados postos de prazas que afectan, entre  outros as de enxeñeiros e 
informáticos.  
Tamén solicitamos que se retirase dos procesos de funcionarización a categoría III-99 de persoal laboral, para non  prexudicar aos 
que non queren, lexitimamente, funcionarizarse agora no grupo C2, co obxeto de revisión das equivalencias 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 

Entre os aspectos positivos do texto destacamos que se recolla un sistema de promoción interna horizontal para o  persoal laboral 
fixo (persoal fixo do Consorcio e persoal laboral fixo sen funcionarizar) cuxa praza vaia a ser obxecto  dun proceso de funcionarización 
polo sistema de concurso-oposición. Valoramos especialmente que esta iniciativa de  CCOO tivese unha acollida favorable por parte 
de Función Pública xa que non era de recibo estabilizar prazas de  laborais temporais como funcionarios e manter como laborais (a 
extinguir), ás persoas que aprobaron procesos de  fixeza, de estabilización e de consolidación con posterioridade a entrada en vigor 
do EBEP. Este novo procedemento  de funcionarización permitirá cambiar o seu vinculo xurídico a laborais fixos que obtivesen tal 
condición despois do  2007. 

mailto:scensino.lugo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.oure@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.vigo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.pont@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.oure@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.lugo@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.ferrol@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.coru@galicia.ccoo.es
mailto:ensino.stgo@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 Páx. 3 de 3

XUNTANZA MESA XERAL
maio 2022

Tamén valoramos positivamente que se inclúan nos buzóns os postos recen creados da Consellería de Educación e  os postos do 
PN das Illas Atlánticas.  

Proposta de decreto polo que se aproba a Oferta de Emprego Público extraordinaria derivada da Lei 20/2021,  de 28 de 
decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, para o ano  2022 do persoal 
sanitario funcionario ao servizo da comunidade autónoma incluído no ámbito de aplicación  da Lei 17/1989, do 23 de 
outubro.  

Dende CCOO creemos que este documento ten que ter os mesmos criterios que a OPE da Administración Xeral, a  modo de 
exemplo fixemos referencia ao carácter eliminatorio dos exercicios, ou a acreditación do idioma galego.  

En base a unha homoxeneidade de ambas OPEs, solicitamos que o documento sexa modificado para dar as  mesmas regras de 
xogo para os funcionarios e funcionarios da Lei 17 que o resto do persoal da Administración Xeral e que se revisen as prazas 
incluídas nesta oferta xa que non está claro que estean todas as que teñen que estar.  

Modificación da RPT da consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.  

Reafirmámonos nas alegacións achegadas e lamentamos que esta RPT non viñese antes á Mesa Xeral, xa que  estamos ante unha 
modificación parcial que entre outras cousas incorpora circunstancias que afectan a  complementos salariais recoñecidos por 
sentencia xudicial co prexuízo que o retraso na aprobación da mesma ten  para os traballadores e traballadoras afectadas.  

Solicitamos que as categorías que realicen funcións análogas que teñan dereito ao cobro de complementos salariais  se establezan 
na RPT de oficio, independentemente de que haxa ou non sentencia xudicial firme, pois o cobro de  pluses gañados por sentenza, 
non pode estar sometido ao arbitrio de que a administración decida facer unha  modificación de RPT ou non, que se inicie dunha vez 
por todas a negociación sobre as condicións específicas de  traballo do persoal das Illas Atlánticas, recollido no acordo de mellora 
das condicións de traballo dos Axentes  Forestais e Medioambientais, e que se integre na RPT ao persoal laboral que leva pendente 
desde o ano 2008.  

Punto sexto: Rogos e preguntas:  

O director xeral de Función Pública informou sobre os seguintes puntos:  

CONCURSO E DESTINO DEFINITIVO DA PROMOCIÓN.- A semana que ven Función pública terá unha reunión  coas diferentes 
consellerías para establecer criterios de toma de posesión para que na última semana de maio ou ao  máis tardar na primeira 
semana de xuño se poida tomar de posesión do concurso e destino definitivo da promoción  interna.  

PROCESOS SELECTIVOS PENDENTES.- A próxima semana se publicarán varias baremacións dos méritos  correspondentes a 
diferentes procesos selectivos que están pendentes de resolución entre os que estarán a  Promoción Interna e os procesos da 
Administración Xeral A1, A2, C1 e C2.  

ANTEPROXECTO DE DECRETO FLEXIBILIDADE HORARIA POR CONCILIACIÓN FAMILIAR.- Haberá unha  reunión previa para 
ver as alegacións ao mesmo que teñan que achegar as organizacións sindicais. 

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

