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O día 23 de abril, CCOO xunto co resto de organizacións sindicais representativas no SPDCIF, 

vimos de manter a segunda xuntanza coa Dirección Xeral de Función Pública, a Secretaría 

Xeral Técnica, a Dirección Xeral de Produción e Ordenación Forestal e o Subdirector de 

Relacións Laborais da Consellería de Medio Rural. 

A Administración limítase a dicir que amplían o prazo de presentación de alegacións ata o 

xoves e que durante a próxima semana convocarán unha nova xuntanza, dando conta das 

alegacións presentadas. 

De momento as grandes concesións que fai a Administración son: 

 Non concretar o paso do persoal de 9 a 12 meses. 

 Confirmar que o brillante plan das brigadas de 5 deben de levar aparellado non so as 

libranzas conxuntas senón tamén as vacacións e asuntos persoais conxuntos. 

CCOO achegou no día de hoxe á DXFP as alegacións pertinentes á proposta da Administración, 

así como o seu decálogo de propostas a modo dez mandamentos, que ao noso entender debe 

de conter un acordo digno para o conxunto de traballadores e traballadoras:  

 O Plan debe contemplar obrigatoriamente o paso do persoal descontinuo de 9 a 12 

meses. 

 En ningún momento vamos aceptar a perda de dereitos adquiridos (vacacións, 

permisos e licenzas): É evidente que neste punto é onde fai augas o plan de Medio 

Rural, xa que, o suposto incremento do nº brigadas con 5 compoñentes, si falta 

persoal tampouco son operativas. Para isto deben estudar a posibilidade de cobertura 

de vacantes e non vacantes por vacacións, permisos ou licencias, ou a creación de 

equipos correquendas por demarcación forestal. 

 Neste senso, a creación de brigadas de 5 está claro que non solucionan nada. Deberían 

de ter un mínimo de condicións para levarse a cabo, xa que, a proposta da 

Administración non clarifica como se faría nin a quen moverían nin cantas prazas 

crearían e onde. 

 A mobilidade ha de ser voluntaria, en ningún caso forzosa que cause prexuízos a 

traballadores/as. Modificación do decreto de listas de contratación temporal. 

 Contemplar a realización de quendas alternativas as establecidas no Convenio. 
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 Facilitar a promoción profesional a través de ofertar as prazas de nova creación a 

través dos procedementos regulamentarios: concursos de traslados, adscricións 

provisionais e superiores categoría. O resto evidentemente por listas de contratación 

temporal. 

  Incremento de tempo de traballo do persoal de 3 meses: A Administración debe de 

entender que ter catro meses de traballo continuados e dous a libre albedrío sen 

concreción, causa un grave prexuízo aos traballadores/as que teñen que buscar outra 

actividade remunerada o resto do ano.  

 O compromiso de reducir o antes posible a elevada taxa de temporalidade. 

 Modificación da RPT coas categorías helitransportadas que xa figuran no Convenio. 

 Compromiso a través da Comisión de seguimento de que todo o persoal acade os 12 

meses de traballo ante o próximo proceso de funcionarización contemplado na Lei de 

Acompañamento a Lei de Presupostos. 

 

CCOO valora negativamente as xuntanzas mantidas ata o momento, que non serviron para 

acercar posturas, senón máis ben para unha mera declaración de intencións no recorte de 

dereitos fundamentais e para evidenciar que Medio Rural segue sen escoitar aos 

traballadores/as.  
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