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XUNTANZA COMITÉ INTERCENTROS 
PERSOAL LABORAL XUNTA DE GALICIA  

 

O día 3 de maio de 2018 celebrouse Pleno ordinario do Comité  Intercentros  no que se trataron os 
seguintes puntos na orde do día: 
 

1. Escritos: ademais da aprobación por unanimidade da acta anterior e das 20 adscricións 
provisionais, 7 prórrogas de adscrición e 44 superiores categoría, tratáronse as seguintes 
cuestións:  
 

a. Escrito do Comité de Empresa de Política Social de Lugo: solicitando ao Comité 
Intercentros instar á DXFP a contabilizar os dias adicionais por antigüidade de 
vacacións e asuntos persoais do persoal xubilado parcial na súa totalidade e non na 
parte proporcional do tempo de traballo, tal e como se fai na actualidade. Acórdase 
por  unanimidade tramitar dita solicitude á Comisión de Seguimento do Acordo 
de Xubilacións Parciais. 

b. Comunicación da Xefatura Territorial de Política Social de a Coruña para a 
constitución do órgano de selección para a contratación dunha praza de estimulador/a 
precoz grupo II-03. 

c. Escritos de diferentes centros de traballo da Consellería de Política Social, nos que se 
solicita ao Comité Intercentros, instar á DXFP á realización da promoción interna 
para o persoal laboral da Xunta de Galicia de determinadas categorías que foron 
funcionarizadas na Lei de Acompañamento aos Presupostos, coa conseguinte 
creación das escalas correspondentes. En concreto, os escritos refírense as seguintes 
categorías: escala de técnicos facultativos de servizos sociais nas especialidades de 
enfermería, educadores, traballo social e terapia ocupacional.  
Acórdase por unanimidade remitir un escrito á DXFP solicitando unha xuntanza 
urxente ao fin de aclarar esta situación, dando un prazo de 15 días para a 
realización da mesma. De non ter resposta procederase á convocatoria dunha 
asemblea na que se dará conta da situación as persoas das categorías 
afectadas. 

d. Concurso horizontal: ante as recentes propostas da DXFP da non realización do 
concurso de traslados horizontal do persoal laboral da Xunta de Galicia, este Comité 
acorda por unanimidade que no escrito acordado no punto anterior se solicite e 
inste á DXFP a que convoque o concurso de traslados horizontal tal como está 
recollido no Convenio Único.   

 
Para finalizar, gustaríanos clarificar as seguintes cuestións: 
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• CCOO defende o dereito do persoal laboral fixo a un concurso de traslados tal e 
como establece o Convenio Colectivo e o dereito a unha promoción interna de 
garantías para todo o persoal laboral da Xunta de Galicia. 

 

• CCOO defende a redución da elevada taxa de temporalidade, proba evidente é a 
participación activa e sinatura por parte desta central sindical do II Acordo do Plan de 
Estabilidade do Emprego, asinado en Madrid e no Acordo asinado coa Dirección Xeral da 
Función Pública da Xunta de Galicia. 

 

• CCOO non defende nin defendeu a creación das escalas na funcionarización de 
determinadas categorías do persoal laboral da Xunta de Galicia, por non ter sigo 
negociadas cos representantes dos traballadores/as. Proba disto son as concentracións 
nas que participou esta Central Sindical diante do Parlamento en contra da Lei de 
Acompañamento e da Lei de Presupostos, algo que algunha “asociación” de 
funcionarios, non tivo a ben facer. 

 

• CCOO intenta chegar a acordos favorables para o conxunto dos traballadores/as a 
través dos seus delegados/as nas distintas mesas de negociación, sen actuar como 
un vendedor de fume dunha “asociación”, cuxo nome non quero acordarme, a través de 
comunicados sindicais que rozan a calumnia, (xa o dicía Karl Sagan todo bo vendedor de 
fume ten 5 características fundamentais: prometer a lúa, iniciar a guerra creando o medo 
entre os cidadáns, coller algo vello, facerlle un lavado de cara para vendelo como algo 
novo, terxiversar a información para convencer, e por último creen sempre estar en 
posesión da verdade absoluta e inamovible). 

 
Desde CCOO insistimos que mais que repetir soflamas valeiras, o que procede é facer propostas 
viables, defendelas e despois facelas efectivas.. 
 
E noxento que “este sinvergoña da CSIF”, siga pretendendo confundir aos traballadores/as de boa 
fe, cun “maniqueismo burdo” sobre que a funcionarización impide os concursos e a promoción, cando 
temos sobrados exemplos de outras administracións onde o persoal laboral puido promocionar 
verticalmente a prazas de funcionarios. Poren non é certo que levar a cabo unha ampla 
funcionarización do persoal laboral da Xunta supoña recorte de dereitos, o que si é necesario ter 
unha mínima coherencia, moita persistencia e unha gran dose de presenza nas mesas de 
negociación. 
 
Resulta paradoxo que unha “asociación de funcionarios” renegue dos procesos de 
funcionarización,  e o mesmo que fixo Pedro con Xesús, que dixo que non o coñecía de nada.   
 
“Os perezos sempre falan do que pensan facer, e do que 

farán; os que de verdade fan algo non teñen tempo de falar 

nin do que fan”. 
 


