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XUNTANZA COMISIÓN SEGUIMENTO ACORDO  MELLORA DO EMPREGO PÚBLICO 
CRITERIOS DETERMINACION PRAZAS A OFERTAR NOS CONCURSOS DE TRASLADOS 

 

O dia 4 de maio celebrouse a xuntanza da subcomisión de seguimento 
do acordo de mellora do emprego publico en Galicia, para analizar os 
criterios a seguir na determinación das prazas que serán ofertadas 
nos futuros concursos de traslados, tanto de persoal funcionario como 
de persoal laboral. A DXFP plantea que estes criterios de ser 
aprobados xa se aplicarían ao concurso de traslados do persoal da lei 
17. 
 
Polo que respecta ao acordo de mellora do emprego público do 
persoal da Xunta de Galicia (ámbito Función Pública), a DXFP propón 
os seguintes criterios a seguir nos próximos concursos de traslados: 
 
1) Non ofertar as prazas ocupadas por persoal declarado indefinido 

non fixo  
2) Non ofertar as prazas ocupadas por persoal temporal ou interino 

anterior ao 1/01/2005 
3) Ofertar as prazas ocupadas de forma temporal ou interina nos 

tres anos anteriores ao 31/12/2017, recollidas no II acordo de 
mellora do emprego público.  

 
Polo que respecta as prazas a retirar dos concursos de traslados a 
DXFP xustifica a súa posición na xurisprudencia que existe 
actualmente, e que ven a determinar que, o persoal indefinido non 
fixo ten dereito a participar nos procesos selectivos para poder 
acadar a súa estabilidade nun posto de traballo. 
 
Desde CCOO pendentes de analizar a proposta presentada hoxe 
por función pública, só imos adiantar que o cumprimento do acordo de 
mellora do emprego público, ten que ir acompasado dos 
correspondentes concursos de traslados e de promoción 
interna do persoal funcionario de carreira e persoal laboral 
fixo. Hai que compatibilizar os dereitos de todos/as, establecendo un 
cronograma cos procedementos a levar a cabo así como os prazos 
para convocalos e resolvelos.  
 
Ao remate da xuntanza o DXFP comentou que ían ter unha xuntanza 
os responsables de función pública de tódalas comunidades 
autónomas para establecer criterios comúns sobre este e outros 
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temas relacionados co persoal. Desde CCOO aproveitamos para 
trasladarlle unha petición, que nos teñen feito moitos funcionarios/as, 
no senso de que se suprimise a normativa básica que limita o 
cobro do 100% nas pagas extra a este colectivo. Poren lle 
dixemos que lle trasladase ao grupo parlamentario do Partido Popular 
do Congreso (nos xa o fixemos a través do noso sector autonómico 
estatal), para que con motivo da aprobación dos orzamentos xerais do 
estado, para o ano 2018, se suprimise dita restrición (cabe lembrar 
que no ano 2017 o persoal laboral recuperou as pagas extra ao 100% 
como antes do RDL 1/2012, mentres que o persoal funcionario segue 
sen telas na mesma porcentaxe que o resto das mensualidades).  
 
Para sorpresa dos presentes, un representante da CSIF, que actúa 
nas mesas de negociación coma un falso radical, egocéntrico e 
que viste de Prada, intervén no tema sen vir a conto, primeiro 
falseando a intervención de CCOO, que so se limitou a pedir que se 
suprimise a normativa básica que impide que o persoal funcionario de 
Galicia e de todo o estado, cobre as pagas extra ao 100%, e en 
segundo lugar insinuando que a CCOO non lle preocupa o persoal 
laboral nin o recorte levado a cabo polo “goberno Zapatero” no ano 
2010. O que non sabe ese egocéntrico e que antes de que el se 
dedicase a impartir doutrina, outros xa loitamos no ano 1993, contra 
o recorte do 1,8% que nos aplicou o goberno de Felipe González nos 
salarios a tódolos empregados públicos e que lamentablemente nunca 
o puidemos recuperar. 
 
Desde CCOO esiximos unha rectificación deste persoeiro, 
simplemente dicindo publicamente que se equivocou porque non 
entendeu ben a petición que faciamos. Si non o fai ou non llo esixe a 
súa organización, para CCOO deixará de ser un compañeiro mais 
nas mesas de negociación para pasar a ser un ser desprezable, pois 
non podemos consentir que un “demagogo de baixa estofa” siga 
reiteradamente, facendo insinuacións, planteando falsas 
apreciacións ou mesmo terxiversando as nosas intervencións, 
todo elo co único obxectivo de dicirlle aos funcionarios de carreira e 
ao persoal laboral fixo que terán concursos e promoción, e ao mesmo 
tempo aos indefinidos e aos temporais que non se preocupen que 
todos/as van “consolidar” no seu propio posto. O que se coñece 
vulgarmente como “estar na misa e repicando”. Se pode enganar un 
dia, se pode mentir unha semana, se pode ser un miserable un 
mes, pero non se pode ser unha mala persoa toda a vida.  


