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XUNTANZA DXFP-SINDICATOS 
Baremo Procesos Estabilización 

 
Director Xeral de Función Pública 
 

� O baremo ten que ser sinxelo e claro para garantir a axilidade na baremación e nos procesos, 
xa que hai arredor de 6.000 prazas a cubrir e un número de potenciais candidatos moi elevado, 
neste sentido van aceptar alegacións e incluso cambiar a súa proposta inicial sempre que se 
vaia precisamente nesta liña de simplificación e axilidade. 

� No concurso-oposición o baremo da fase de concurso vaise simplificar ao máximo quedando 
limitado a servizos profesionais, formación, conciliación e galego. Non baremará nada de 
titulacións extra, listas de contratación, exames aprobados etc. Os exames serán 
preferentemente tipo test. En A1 e A2 poderán non ser tipo test as segunda probas dos 
mesmos, nos demais grupos xa indican que será un único exame tipo test. En A1 e A2 tentarán 
que sexan unicamente 2 exames. CCOO pide que, xa que os exames son eliminatorios, que 
non desconten as preguntas incorrectas, que se reduzan significativamente os temarios e que 
haxa unha nota corte preestablecida nas bases das convocatorias. 

� En todos os procesos aqueles candidatos quen non teña o galego acreditado terán que ir a un 
exame eliminatorio; quen non pase ese exame eliminatorio xa non continúa no proceso. 

� Respecto da data de valoración dos méritos a DXFP mantense polo de agora na data de 
entrada en vigor da Lei, e como máximo poden ir á data de publicación da convocatoria no 
DOG se así finalmente se acorda neste proceso de negociación. 

� Nos méritos a postura da DXFP é que todos os entes empreguen un baremo practicamente 
idéntico ao xeral no que só se poderían modular cuestións como o coeficiente multiplicador a 
aplicar na experiencia (para beneficiar a experiencia no sector autonómico galego ou na 
entidade en concreto) ou en formación específica. Pasarán unha listaxe dos entes que 
consideran que deben ter convocatoria propia para acordar coas organizacións sindicais e 
aqueles que serán incluídos na convocatoria xeral de Función Pública. 

� Por servicios prestados no sector público de Galicia na escala e categoría darase unha 
puntuación que se ten que acordar, a postura inicial de DXFP é de 25 anos para obter a 
máxima puntuación. É negociable, pero en ningún caso se dará puntuación por grupo/escala 
distinto do que se convoque. 

� En concurso-oposición van ir a un reparto 35/5 (35 experiencia e 5 formación) para os 40 
puntos totais da fase de concurso. 

� Van ampliar os cursos que se valoran incluíndo os cursos que dan as Consellerías así como 
cursos das universidades e os impartidos polos entes instrumentais. Tamén van baixar moito o 
número de horas para obter a máxima puntuación en formación, pero manterán o límite inferior 
de 8h para que un curso sexa valorable.  

� No concurso de méritos a postura actual da DXFP sigue sendo 60/40 (60% experiencia e 40% 
outros méritos), pero non é algo que teñan decidido e pode ser suxeito de cambio visto que 
case todas as organizacións así o piden (a proposta de CCOO é de 80%-20%). Seguen 
abertos a usar un coeficiente multiplicador para que na práctica sexan menos de 25 anos se os 
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servizos son prestados no sector público autonómico galego, ou algunha outra fórmula/reparto 
que se consensúe na negociación. Pero de momento non se concretou nada ao respecto. 

� Superación de exercicios selectivos: cámbianse os últimos 10 anos pola última ou últimas 
convocatorias. 

� Puntuación de listas: en lugar de eliminar este epígrafe dende Función Pública propoñen 
engadir máis listas que permitirían obter esa puntuación (Consorcio, Agacal, admon xeral co 
decreto anterior ao que está en vigor etc) 

� Conciliación: eliminarían o límite de 5 anos, se legalmente poden facelo así o farán. 
 
Dado que en agosto non vai haber un texto final hai marxe para seguir negociando e engadir 
cuestións en setembro. 

 
Nas súas quendas de intervencións CCOO expón, entre outras cuestións, que: 
 

� Estamos de acordo na simplificación do baremo do concurso-oposición xa que ao haber 
exames na parte de oposición entón a seguridade xurídica destes procesos está garantida e 
tamén co novo reparto proposto de 35 (experiencia) e 5 (formación) 

� Como data de recoñecemento de méritos entendemos que a data debe ser o último día de 
presentación de solicitudes ou, cando menos, a data de publicación das convocatorias no DOG. 

� No caso das convocatorias específicas de entes deben adaptarse os baremos para evitar 
que haxa acaparamento de prazas (que alguén dun ente poida sacar praza na convocatoria 
específica dese ente e tamén noutras convocatorias xerais ou específicas doutros entes) xa 
que entón non se conseguiría reducir a temporalidade dun xeito efectivo. Que a DXFP vise ben 
esa alegación de CCOO parécenos que vai na liña de facer uns procesos máis xustos e que 
acaden o obxectivo de redución da temporalidade que perseguen. 

� Méritos profesionais: hai que valorar máis o traballo na administración autonómica galega/ 
sector autonómico galego co cal o coeficiente multiplicador é algo non só necesario senón 
tamén xusto. Solicitámoslle que no baremos, do mesmo xeito que se discrimina positivamente 
o traballo nunha administración autonómica respecto do traballo na administración local ou na 
estatal, se discrimine positivamente tamén o traballo no sector autonómico galego respecto dos 
sectores autonómicos do resto de CCAA. Ademais, solicitamos pasar do 60-40 ao 80%-20% 
como ratio de valoración de experiencia e outros méritos. 

� Cursos: estamos de acordo en ampliar a formación á impartida polas Consellerías, entes e 
universidades e outras escolas de formación  e tamén reducir as horas esixidas para obter a 
puntuación máxima  

� Listas: igual que se puntúan os chamamentos de listas tamén hai que puntuar as persoas 
traballadoras temporais que entraron no sector autonómico galego por outras vías legais 
(acceso vía proceso selectivo a prazas temporais, persoas chamadas directamente ao INEM 
etc) e por tanto todas esas vías tamén teñen que puntuarse do mesmo xeito e coa mesma 
puntuación.  

� Conciliación: debe retirarse o límite dos 5 anos e debe sumarse a excedencia por violencia de 
xénero, violencia terrorista e a excedencia / redución de xornada por coidado de dependentes. 

� Criterios de desempate: é fundamental que se determinen de antemán xa que poden ser un 
factor decisivo á hora de coller ou non unha das prazas en xogo. 
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