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XUNTANZA DXFP/CMR/CMAOT - SINDICATOS 
NEGOCIACIÓN RENOVACIÓN ACORDO CONDICIÓNS TRABALLO AAFF/MM 

 
O día 3 de maio regresamos POR FIN á mesa de negociación para a RENOVACIÓN do acordo 
para o establecemento dun réxime de prestación de servizos, horarios, vacacións licenzas e 
permisos e compensacións a percibir por estas escalas, e na que estiveron presentes Función 
Pública e as Consellerías do Medio Rural e Medio Ambiente. 
 
Debemos salientar o retraso nesta mesa de negociación, da que o Director Xeral de Función 
Pública se comprometera a ter rematada para o día 1 de decembro do ano pasado, o cal xa di 
moito sobre este proceso que leva un retraso de 10 anos. Tarde, mal e arrastro. As escusas foron 
o conflito en Xustiza e que estiveron a estudar a posible oferta a facernos (6 meses de estudo!!). 
 
O ofrecemento que nos trasladan resúmese no seguinte: 
 

- Creación dun grupo de traballo interno entre as consellerías de Medio Rural e de Medio 
Ambiente para o estudio do Regulamento de funcións do que sairía un documento para a 
negociación coas organizacións sindicais. Con este tema levan un retraso de 17 anos. 

- Sobre o xa ofertado nas reunións anteriores (23 de outubro, 4 e 14 de decembro do 2017) o 
mesmo, é dicir, 375€ brutos/mes de gardas de 12 horas e aplicable a 6 meses de período 
extraordinario. 

- Incremento de niveis dunha unidade para o 2019 e outra unidade para o 2020, o que ven 
sendo que os actuais niveis 14-16-18 pasarían no ano 2019 a seren 15-17-19, e para o ano 
2020 rematarían nos 16-18-20, o que segundo Función Pública suporía un incremento de 
entre 926 a 1203€/ano/ traballador. Esta subida de niveis ven xustificada polo incremento e 
reorganización en funcións do cumprimento da Lei de montes de Galicia en canto a 
distancias do arborado e repoboacións ilegais e que afectaría de xeito transversal ás dúas 
consellerías nos seus correspondentes ámbitos de actuación. 

- Incremento en tres anos de 31 prazas (a razón de 10 prazas por ano aproximadamente) 
derivadas do establecemento das Brigadas de cumprimento da normativa das que 4 delas 
serían de coordinación provincial. 

- Vixencia do acordo: 3 anos. 
- Trasladarán unha oferta formal por escrito para a seguinte semana e á que lle teremos que 

realizar alegacións. 
 

Outros asuntos tratados: 
 

- Convocatoria de acceso ao novo grupo B: Non se acadaron de momento as porcentaxes 
para a súa convocatoria. 

- Aplicación de coeficientes redutores para a xubilación anticipada: é un asunto 
competencia do Goberno central. 

- Estudarán a posibilidade de implantar a 2ª actividade. 
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Para CCOO esta oferta segue a ser pírrica, e se ben é certo que Función Pública insistiu en varias 
ocasións en que non é unha oferta pechada e que aínda hai marxe para a negociación, a verdade 
é que de momento está moi distante das demandas e propostas trasladadas por CCOO, igual que 
as das demais organizacións sindicais.  
 
Desde CCOO seguimos defendendo:: 
 

- Complemento específico: Chegar ás mesmas retribucións que no caso dos Gardacostas, xa 
que logo temos as mesmas condicións de traballo en canto a horarios, nocturnidade, 
penosidade, perigosidade... 

- Non exceder do horario máximo anual establecido para os empregados públicos, pois a 
proposta da Administración supera as 2.000 horas nestes momentos. 

- Redución da duración das gardas nocturnas de presencia física, xa que é ilegal unha 
duración destas xornadas en 12 horas de noite. 

- Período extraordinario máximo remitímonos de novo ao alegado por esta central 
sindical, 4 meses fixos + 2 voluntarios, podendo aceptar ata os 5 meses. 

- Incremento de medios e formación. 
- Creación dun grupo de traballo de análise das cargas de traballo para o estudo do 

incremento dos cadros de persoal baseado en estudos serios e contrastados, e non en 
propostas de aumento de prazas lineais, baixo conceptos xerais dun par de prazas por 
distrito sen maiores argumentos.. 

- Contemplar no acordo as especiais condicións de traballo dos empregados públicos 
destinados no Parque Nacional das Illas Atlánticas. 

- 2ª actividade, pero tendo en conta que é incompatible coa posibilidade de xubilación 
anticipada mediante coeficientes redutores. 

 
Aportaron datos sobre a idade do colectivo, do que salientamos que por riba dos 60 anos hai 43 
traballadores, entre os 55 e 59 anos 97, e entre 50 e 54 anos 111, o que supón que mais da 
metade do cadro de persoal supera a idade dos 50 anos sobre un total de 492 prazas ocupadas por 
funcionarios de carreira (é dicir, que nestas cifras non se contou cos interinos). 
 
Dende CCOO consideramos que estar á espera de que en 17 anos se negocia un Regulamento de 
funcións, 10 para a renegociación do Acordo, e 20 anos co mesmo nivel retributivo son motivos 
suficientes coma para que as ofertas da Administración sexan substancialmente superiores ao que 
se está a propor. Se a isto lle engadimos os enormes problemas que temos co estado do parque 
móbil (cunha antigüidade mínima duns 15 anos nos de propiedade e máis de 300.000 km e que 
caen a anacos), con 10 anos sen reposición de roupa de traballo, escaso ou nulo recoñecemento e 
respaldo ás tarefas realizadas, etc, etc, etc, o resultado non pode ser outro que o camiño dun 
conflito non desexado por ninguén pero ao que os traballadores nos vémos abocados sen non se 
melloran todas estas cuestións. 


