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XUNTANZA COMISIÓN DE PERSOAL
maio 2022

O día 24 de maio, celebrouse a xuntanza da Comisión de Persoal 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.  

A pesar de que houbo negociación real e de que o texto que se trouxo a comisión de persoal ten melloras substanciais sobre o  documento inicial, 
desde CCOO destacamos que seguían sen terse en conta algunhas que considerabamos que mellorarían o  texto e para dar garantías de claridade e 
de seguridade xurídica:  

− Por unha banda a comunicación ao persoal afectado pola Lei 20/21 e que se recolle no apartado 3.7, pois unha  publicación no DOG a 
consideramos insuficiente.   

− Unha maior claridade en referencia as prazas dos Entes instrumentais que van ser incluídas na convocatoria xeral que  vai a publicar Función 
Pública (os do artigo a) da LOFAXGA, os integrados ou todos) e cales de ser o caso terían  potestade de convocatoria propia, pero con 
supervisión e control por parte de función pública, para garantir  homoxeneidade e transparencia nestes procesos extraordinarios de 
estabilización do emprego público.  

− A ampliación sen motivación suficiente da data en que as prazas a incluír teñen que estar ocupadas do 31 de  decembro de 2020 ao 31 de 
decembro de 2021, sen que a lei estableza ningunha obrigatoriedade neste aspecto. − A non retirada da observación de “convocadas” das 
prazas correspondentes ás convocatorias publicadas en  decembro de 2021 como por exemplo enxeñerías e informáticos. A pesar de que 
CCOO votou a favor desas  convocatorias porque se nos garantiu que había prazas vacantes suficientes e polo tanto non afectarían a 
prazas  afectadas pola lei 20/21  
− E por último os dous aspectos mais polémicos deste proceso, a negociación das bases das convocatorias e do propio  baremo que quedan 

nunha incerteza moi grande.  

Como finalmente pesaron mais as eivas pola incertidume que suscitan de cara ao futuro, o voto de CCOO foi o da  ABSTENCIÓN.  

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.  
Neste punto tamén temos que recoñecer que houbo negociación real e que a proposta que se trae a esta comisión recolle  alegacións e avances 
propiciados polas nosas alegacións . A titulo de inventario destacamos:  

− A retirada dos procesos de funcionarización, da categoría III-99 de persoal laboral, para non prexudicar aos que non  queren, lexitimamente, 
funcionarizarse agora no grupo C2,  co obxeto da 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. 

− Outra cuestión positiva é que se recolle 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, pois non era razoable estabilizar 
prazas de laborais temporais como funcionarios, e manter como  laborais ás persoas que aprobaron os procesos de estabilización e 
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 ano 2007.  

− Tamén valoramos que se inclúan nos buzóns os postos recen creados da Consellería de Educación e os postos do PN  das Illas Atlánticas, 
pendentes de comprobar (pois non teñen código de posto, por non estar en RPT). − E por último, a previsión de aumentar ata un 10% o número 
de prazas convocadas para prever posibles desaxustes ou  prazas que houbese que incluír a posteriori.  
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Os problemas xorden agora coas prazas convocadas que se levaron a Comisión de persoal de decembro de 2021, ocupadas  por persoal interino, e 
que agora poderían verse afectados, mais favorablemente, pola Lei 20/2021 que estaba a punto de publicarse no Boletín Oficial do Estado, -algo do 
que avisamos no seu momento- e a pesar de que se deron garantías, agora  non se están a cumprir. Polo que seguiremos reivindicando que as súas 
prazas entren nos buzóns desta OPE extraordinaria e  que os ocupantes das mesmas non se vexan afectados negativamente nos seus dereitos ata 
que finalice todo o proceso de  estabilización.   

Tamén a pesar de que hai un compromiso de manter abertos os buzón, seguimos comprobando que conteñen moitos erros non  corrixidos 
basicamente no que atinxe as prazas procedentes dos entes (o caso do Consorcio Galego non ten explicación), e  algunhas prazas que faltan, co 
argumento do cambio xeográfico, loitaremos para que tamén se inclúan finalmente. Tampouco se  aceptaron a maioría das nosas alegacións sobre 
prazas excluídas que cumprían claramente os requisitos.  

Aquí o que fallou foi o incumprimento de compromisos adquiridos sobre as prazas convocadas en decembro, e tamén as presas  e a falta de tempo 
para ter pechados uns buzóns de postos con maior certeza, polo que diante desta falta de datos mais  concretos, o voto de CCOO foi a 
ABSTENCIÓN.  

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.  

Denunciamos a falta de negociación, a falta de información e falta de criterios homoxeneos coa OPE da Administración Xeral (a  modo de exemplo 
fixemos referencia ao carácter eliminatorio dos exercicios, ou a acreditación do idioma galego).  

Como non se fixo ningún esforzo e a proposta seguía tendo unhas regras de xogo distintas para os funcionarios e funcionarios  da Lei 17 que o resto 
do persoal da Administración Xeral, así como que non están todas as prazas que deberían estar, o voto de  CCOO foi EN CONTRA.  

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 a 
aprobación da mesma ten para os traballadores e traballadoras afectadas.  

Solicitamos que as categorías que realicen funcións análogas, e/ou categorías que tamén teñan dereito ao cobro de  complementos salariais, se lle 
establezan na RPT de oficio, independentemente de que haxa ou non sentencia xudicial e que se  inicie dunha vez por todas a negociación da RPT e 
das condicións de traballo do persoal do Parque Nacional das Illas Atlánticas.  

Como un xesto de boa vontade, e tendo en conta que estaba convocada a mesa da RPT do Parque das Illas Atlánticas para  este venres día 27, o 
voto de CCOO foi a ABSTENCIÓN.  

Modificación da RPT da consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade  

Tratábase da creación de 14 prazas (8 de arqueólogos e 6 de arquitectos), subgrupo A1 NCD-20. O motivo é que agora non se  poden facer 
encomendas para traballos estruturais. Aínda celebrando a creación destas prazas, a nosa petición foi que houbese  un compromiso de apertura 
dunha mesa de negociación para abordar o tema dos niveis dos arqueólogos. Como non se atendeu  a nosa petición, o voto de CCOO FOI EN 
CONTRA.  
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Rogos e preguntas  

O director xeral de Función Pública informou sobre os seguintes puntos:  
• Tomas de posesión do concurso de traslados e destino definitivo de corpos xerais: o día 27 publicarán en DOG e que o  día 6 de xuño será 

a data de comezo do prazo de cese e toma de posesión.  
• Sairán publicados baremos de varios procesos pendentes.  
• Nas próximas semanas toca elaborar as RPT das prazas incorporadas á OPE de estabilización que non tiñan código. • Os exames da 
Lei 17 non serán antes do mes de setembro.  
• Seguirán os buzóns de postos abertos e seguiran revisando as alegacións presentadas polos sindicatos.
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