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XUNTANZA DXFP ² SINDICATOS 
O dia 2 de agosto de 2022, celebrouse unha xuntanza, entre a DXFP e as organizacións sindicais, 
para tratar os seguintes temas (algún pendente da anterior xuntanza da comisión de persoal ) e 
algunha novidade mais: 
 
1. Acordo relativo ao complemento específico do persoal da Inspección de Turismo: ao respecto 
deste Acordo valoramos positivamente que se retribúan as especificidades da prestación de 
servizos do persoal da escala de Inspección de Turismo, cuxas condicións particulares estaban xa 
reguladas pola Orde do 6 de abril do 2000, pero non estaban compensadas economicamente ata o 
de agora. 
 
Tamén creemos que habería que definir uns niveis mínimos para todos os corpos de inspección 

da Xunta de Galicia segundo o subgrupo no que se encadran, xa que temos escalas de Inspección 
no A1, no A2 e no C1, e polo tanto, habería que sentarse a negociar esta cuestión con carácter 
xeral, establecendo un nivel mínimo para cada subgrupo, e retribuíndo no complemento 
específico dos postos aquelas outras particularidades que cada un teña no seu caso.  
 
En relación a este Acordo en concreto, dende CCOO propoñemos para a Inspección de Turismo, 
como mínimo o NCD-24, máis un complemento específico do 25, para os postos da Inspección de 
Turismo, así como que quede recollido un prazo para levar adiante a proposta de abrir as 
xefaturas de sección a esta escala, por medio da modificación correspondente RPT.  
 
O director xeral da Función Pública está de acordo, con carácter xeral, coa necesidade dunha  
regulación completa e ordenada dos corpos de inspección da Xunta de Galicia, pero considera que 

debe demorarse neste momento á espera dunha posible reforma do EBEP xa anunciada polo 
Ministerio competente na materia e que viría a modificar a estrutura dos complementos de 

destino e específico. Polo que respecta á apertura dos postos de xefatura de sección, tamén 
comenta que hai que respectar os intereses lexítimos á mobilidade do persoal funcionario das 
escalas específicas, pero tamén os propios intereses da Administración de non propiciar o 
baleiramento das escalas que están a realizar tarefas de inspección.  
 

2. Caixas de postos derivados da Lei 20/2021: A Administración remitiu unha nova caixa de postos 
para os procesos de consolidación de emprego temporal derivados da Lei 20/2021, do 28 de 
decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, cos 
postos correspondentes unicamente á Administración Xeral, pero faltaban os correspondentes aos 
entes públicos. Neste senso o DXFP infórmanos que hai cambios significativos no buzón do 
Consorcio xa que se aceptaron unhas 25 alegacións, así como cambios noutros tres ou catro 
buzóns. 
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Prazas procedentes de SEAGA: respecto das prazas que no ano 2019 se incorporaron á Consellería 
de Medio Rural, dende a Dirección Xeral da Función  Pública consideran que cumpren os requisitos 
da disposición transitoria 8ª, para incorporarse á OPE extraordinaria do 2022 un total de 208. As 

restantes, que se cuantifican nunhas 333 prazas, entenden que non cumpren os requisitos de 

subrogación para incluírse nesta OPE extraordinaria é incluiranse na OPE ordinaria do 2022 para 
a súa provisión polo sistema de concurso-oposición. 
 
Anuncian a celebración dunha xuntanza específica para tratar o tema das prazas de SEAGA. 
 
Respecto das prazas que quedaron desertas procedentes dos últimos procesos de estabilización 
rematados ou a punto de rematar, incluiranse na OPE extraordinaria de estabilización.  
 
Polo que se refire ás 83 prazas do grupo IV categoría 0033 correspondente ao persoal Bombeira/o 
forestal condutor/a motobomba que non se inclúen nestes procesos de consolidación a DXFP, 
comenta que son procesos da quenda de libre, que están xa moi avanzados e cuxos exames 
realizáronse antes da aprobación da Lei de redución da temporalidade, e polo tanto, non son 
susceptibles de incluírse nesta OPE extraordinaria. 
 
3. Modificación do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de 

provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna: sorpréndemos e 
rexeitamos esta proposta da Administración, coa que pretende modificar os intervalos de niveis de 
postos de traballo que corresponden a cada corpo ou escala (artigo 19 do citado Decreto), de xeito 
que o nivel mínino da Agrupación profesional de persoal subalterno, pasaría ao 9, no lugar do 10 
actual.  
 
A escusa é a funcionarización do persoal do Grupo V, fundamentalmente do persoal de limpeza, 
ao respecto do que o director comenta que afecta a unhas 2000 persoas dos que coa súa inclusión 
no nivel 9 non perden salario en cómputo anual, e mesmo prodúcese un incremento de entre 150 
e 225 euros anuais en todos os casos agás 1. 
 
Dende CCOO non podemos aceptar esta precarización do emprego público e menos aínda da 
Agrupación profesional de persoal subalterno xa bastante maltratada pola Administración, e que 
é, ademais o grupo no que se concentra o acceso ao emprego público de Galicia das persoas con 
discapacidade intelectual. Defendemos as melloras salariais e de condicións de traballo de todo o 
persoal ao servizo da nosa Administración, polo que nos opoñemos a esta proposta de rebaixa de 

niveis. 
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