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A Asesoría Xurídica de CCOO de Ourense consigue que o Tribunal 

Constitucional (TC) declare o dereito do persoal temporal a permutar os 
seus postos de traballo   

 

O Tribunal Constitucional falla a favor do dereito de permuta do persoal 
laboral temporal, en base a igualdade de trato do exercicio dos dereitos 
profesionais ou de conciliación. 
 
Segundo informa CCOO, dúas Psicólogas, traballadoras interinas da Xunta de Galicia 
solicitaran a permuta dos seus postos de traballo, sendo denegada pola Consellería de 
Política Social. Mediante demanda tramitada a través dos Servizos Xurídicos de 

CCOO, o Xulgado do Social nº 2 de Ourense deulles a razón, e recoñecíalles como 
discriminatorio o artigo do Convenio que só daba dereito a permutar ao persoal fixo. 
Con todo, o TSJ de Galicia revogou a sentenza, ao considerar que dita permuta alteraba 
os termos do contrato temporal e constituía unha fórmula fraudulenta de cambiar de 
posto de traballo. 

As demandantes recorreron ante o Tribunal Constitucional (Rec. amparo 5542/16) e 
finalmente o 18 de decembro de 2017 fallou a favor das demandantes outorgándolles 
o dereito a poder permutar aínda que sexan temporais. 

Isto e unha gran nova para todo o persoal laboral temporal, xa que, o Tribunal 

Constitucional recoñece o dereito dos/as traballadores/as temporais á 

realización de permutas, sempre e cando cumpran cos requisitos establecidos no 
Convenio Colectivo Único, feito este imposible ata o de agora.  

Esta sentencia do Tribunal Constitucional crea xurisprudencia e facilita a súa 

aplicación ao resto de traballadores e traballadoras públicos. 

CCOO anima a todo o persoal temporal das diferentes Administracións Públicas a 

acudir e asesorarse ás súas oficinas sobre o exercicio dos seus dereitos e 
empraza ás administracións en xeral, e máis concretamente á Xunta de Galicia, para 
que acate esta Resolución e garanta e regularice o dereito a permuta do persoal 
temporal da administración autonómica. 

CCOO remarca que esta sentenza ven a demostrar a urxente necesidade de 

avanzar na negociación colectiva no ámbito das distintas administracións 

públicas, xa que as recentes sentencias do Tribunal Europeo sobre discriminacións de 
dereitos do persoal temporal, xunto con esta sentencia do TC, estanlle dando un 
varapau tras outro a regulación que actualmente rixe na administración, declarando os 
tribunais de xustiza ilegais algúns dos preceptos que se aplican. Poren esixirá a 

inmediata modificación do Convenio Unico, para adaptar o artigo que regula as 

permutas a esta nova xurisprudencia.  


