
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
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XUNTANZA COMISIÓN DE PERSOAL 
Este luns, 5 de decembro, celebrouse xuntanza da Comisión de Persoal extraordinaria cun único punto na orde 
do día. 

Orde polo que se regula o procedemento de integración como persoal laboral da Xunta de 
Galicia do persoal laboral fixo procedente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade 
e Benestar 

 
O sentido do voto de CCOO foi A FAVOR polos motivos que pasamos a explicar a continuación: 

 
1º.-  Porque estamos a falar dun colectivo de traballadoras que xa están reguladas polo Convenio tanto nos 
seus dereitos como nas súas retribucións, polo que a integración é case darlle carta de natureza a unha 
situación que xa tiña que terse producido hai tempo. 
 
2º.-  Porque ademais, o texto que se propón é idéntico a outras ordes de integración que xa pasaron por esta 
comisión de persoal. Ademais, como consecuencia do anterior non é necesario establecer complementos de 
integración. 

 
3º.-  Porque CCOO xa apoiou no 2017 o Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais 
CCOO, UGT e CIG para a integración do persoal do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e 
Benestar no Convenio Colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia (DOG 30 xuño 2017) e polo 
tanto mantén a mesma coherencia e compromiso de cara a conseguir a plena equiparación de dereitos e a 
integración do persoal fixo do Consorcio que cumpra os requisitos, na Administración Xeral da Xunta de Galicia. 
Parece que outra organización sindical que asinou o Acordo do 2017 debeu cambiar de opinión ou non 
considera que as traballadoras do Consorcio sexan merecedoras rematar a homologación iniciada hai 6 
anos e de acadar a condición de persoal laboral da Xunta de Galicia con todo o que iso implica (carreira 
profesional, mobilidade, promoción,...) 
 
Por último, CCOO tamén solicitou que non se deixe a ninguén atrás nesta integración. Consideramos que o 
curso habilitante das TEXIS que non tiñan o ciclo superior de xardín de infancia ten que ser considerado 
suficiente para poder reunir o requisito de titulación e poder integrarse como persoal laboral da Xunta de Galicia 
xa que ese mesmo curso tense en conta para exercer de TEXIS na propia Xunta de Galicia. En todo caso, se a 
Administración non aceptase esta petición, manifestamos que, en aplicación do artigo 11.3 do Decreto de 
IQWHJUDFLyQ��VH�SURFHGD�i�LQWHJUDFLyQ�GHVWDV�SHUVRDV�ODERUDLV�IL[DV�QD�FRQGLFLyQ�GH�³D�H[WLQJXLU´� 
 
Dende CCOO trasladamos á Función Pública e ao Xerente do Consorcio o rogo de finalizar dunha vez por todas 
a RPT deste organismo para facilitar non só a integración, senón a estabilización de todo o seu persoal. 
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