
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 
 

O día 17 de xaneiro, celebrouse a xuntanza extraordinaria da Comisión de Persoal na que se trataron os seguintes puntos 
da orde do día 
 

Punto 1º.- Modificación das RPT,s das Consellerías de Emprego, Política Social, Medio Rural e Cultura e Educación. 
A modificación consiste en cambiar o vínculo xurídico de determinados postos destas consellerías para facilitar a toma de 
posesión do persoal laboral que superou os procesos selectivos respectivos. Tendo en conta que estábamos de acordo coa 
finalidade pretendida o voto de CCOO foi A FAVOR. 
 
Punto 2º.- Criterios para incluír nas bases das convocatorias dos procesos selectivos convocados ao abeiro 
da Lei 20/2021 polo sistema de concurso e concurso-oposición 
O obxectivo destas modificacións das bases xa publicadas é mellorar a concreción das prazas a convocar, aclarar 
as equivalencias e, sobre todo, buscar solucións aos problemas relacionados coas titulacións do persoal que 
viñan desempeñando estes postos (casos de persoas que non teñan a mesma titulación esixida agora para o acceso á 
nova escala funcionarial ou o do persoal reclasificado por sentenzas).En definitiva, do que se trata é de dar solución 
aos problemas cos que se poden atopar as persoas afectadas por este amplo e complexo proceso de estabilización e 
aclarar todas as dúbidas de interpretación que poidan xurdir respecto das convocatorias xa publicadas, así como 
incluír nas mesmas todas as prazas que cumpran os requisitos que marca a Lei 20/2021. Por todas estas razóns, o 
voto de CCOO foi A FAVOR. 
 
A outra opción mais cómoda é poñerse de perfil é non aportar propostas nin participar na busca de 
solucións e instalarse permanentemente no NON sistemático a todo; como se así se resolvesen os problemas da 
xente... Nesta xuntanza esta dinámica de actuación de CIG e CSIF aínda foi máis alá xa que, nun exercicio de 
infantilismo, negáronse a votar as propostas que estaban na orde do día: indicio claro de que están a outras 
cousas e non precisamente a resolver os problemas das persoas que queren estabilizar os seus postos de 
traballo.  
 
Información facilitada pola DXFP 
- Ampliarase o período de presentación solicitudes desde a publicación destas modificacións. 
- Estes procesos puntuaran para as listas de contratación: pero que tamén se terán en conta as notas dos 

procesos dos tres últimos anos coa posibilidade de elixir a opción máis beneficiosa entre calquera deles. 
- Publicarase na web de Función Pública a relación de prazas xa convocadas en procesos anteriores de 

estabilización/consolidación para distinguilas das prazas incluídas nas convocatorias derivadas da Lei 
20/2021. 

- As prazas de SEAGA que estaban nas convocatorias mantéñense e queda pendente de analizar a 
xurisprudencia para ver se hai que incluír máis. 

- Seguiranse analizando as alegacións ás prazas para incluír todas aquelas que cumpran os requisitos da 
Lei 20/2021 e, como exemplo, se van incluír as prazas de veterinarios da DTª 10ª 1ª parte (por un erro 
incluíronse todas as da segunda parte) así como as 12 prazas que quedaron sen cubrir da resolución do 
proceso selectivo de consolidación segunda parte desta categoría. 

- Constitúese unha comisión de seguimento para abordar todas as cuestións susceptibles de interpretación 
derivadas das bases destes procesos selectivos. 
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