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XUNTANZA MESA XERAL EEPP 
PERSOL FUNCIONARIO E LABORAL DA XUNTA DE GALICIA 

 

O día 9 de maio de 2018 celebrouse a reunión da Mexa Xeral de Empregados Públicos na que se 
trataron os seguintes temas: 
 
1.- Proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria 
 
Dende CCOO manifestamos o seguinte: 
 
* Que, a pesar de que parte do crédito resultante das amortizacións se destinaba a mellorar as 
condicións económicas doutros postos, estabamos en contra das amortizacións e da destrución 
neta de emprego público (esta modificación supón 28 postos menos) 
* Que se debía regularizar parte do emprego precario actual dos plans subvencionados mediante 
fondos europeos, pasandoo paulatinamente a emprego estructural. 
* Que ás direccións das oficinas do Servizo Público de Emprego soamente debían ter dous 
tramos de nivel (24 e 26) e que o sistema de provisión fose o de concurso. Ademais, tamén 
solicitamos que estivesen abertas a corpos xerais e especiais (A1, A2 e C1) e a persoal laboral  
dos grupos I, II e III.  
* Que o sistema de provisión das direccións dos centros integrados de formación (CIF), debía ser 
o de concurso xa que non se cumprían os criterios impostos unilateralmente pola administración 
no acordo de Ld(s) e que debían estar abertas aos  corpos xerais, especiais  (A1, A2 e C1) e a 
persoal laboral I, II e III. 
* Que estabamos en contra da apertura de postos a persoal do Estado ou doutras 
administracións mentres non haxa acordos de reciprocidade, polo que solicitamos que fosen 
exclusivamente para persoal da Xunta en tanto non haxa ditos acordos coas distintas 
administracións e non coñezamos a porcentaxe total de postos que están cubertos por persoal 
doutras administracións. 
* Que ao noso xuízo non estaba xustificada a creación das prazas de Xefatura de Área de nivel 
26 e propuxemos que fosen Xefaturas de Sección nivel 25.  
* Que a proposta de transformar os postos de dirección de oficinas de emprego de categoría C 
para os subgrupos A2/C1/C2 en postos de nivel 22, debía ter en conta que actualmente existen 
funcionarios do subgrupo C2 que ocupan esas prazas, polo que a Consellería debe arbitrar unha 
solución que permita compensar a diferencia de nivel mediante o incremento do complemento 
específico destes funcionarios 
* Que as xefaturas de negociado das oficinas do servizo de emprego de Galicia que teñen o nivel 
18 debían pasar a nivel 20 e as que teñen nivel 20 pasar ao nivel 22, como un recoñecemento a 
maior responsabilidade e carga de traballo que ten o persoal que traballa nestas oficinas. Tamén 
sinalamos que isto mesmo habería que aplicalo nas prazas de persoal laboral, poñéndolle o 
correspondente complemento salarial para equiparar as retribucións. 
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* Que se debía aproveitar esta modificación para asignarlle o complemento de especial 
responsabilidade (atención ao público), a tódolos postos das oficinas do servizo público de 
emprego.  
* Que non estabamos de acordo coa proposta de provisión de distintos postos por concurso 
específico, en tanto non se acorden uns criterios xerais no ámbito da función pública galega, . 
* Que o posto de Xefatura de Estudos do Centro de Formación Ocupacional de Lugo está 
vacante e se temos en conta que este centro, ademais de non ter docentes nin cursos propios, 
esta sendo utilizado por empresas privadas para impartir cursos da Xunta, non temos claro cal é 
o cometido deste posto, polo que propuxemos que o crédito resultante desta amortización se 
destinase a crear un posto de técnico de seguimento e supervisión de accións formativas. 
* Que a praza de Titulado Superior (Grupo I/Cat. 004) que se creaba como consecuencia dunha 
sentenza, se debía crear de persoal funcionario (Técnico Superior de Arquivos A1) ou 
simplemente deixar sen efecto a amortización dun posto da área de industria desta escala, xa 
que este empregado público realizaba funcións que se corresponden coas destes técnicos. 
 
Neste punto esiximos un compromiso certo por parte da Secretaria Xeral Técnica de:  
 
- Apertura mesa para transformar emprego de plans subvencionados en emprego de RPT. 
- Apertura mesa para asignar complemento de atención ao público o persoal das oficinas do 

SEPE 
 
2.- Proposta de Plan polo que se establecen as condicións laborais do persoal de 
supervisión e seguimento das accións formativas.-. 
  
Dende CCOO manifestamos que se elevase a cantidade ata o máximo posible por medio dos 
complementos correspondentes e propuxemos para o persoal funcionario que se engadise na 
columna de observacións da RPT o requisito imprescindible de carné de conducir, polo que 
considerando o anterior e a dispoñibilidade horaria para atender os labores encomendados se 
lles debía asignar un complemento salarial de 1.700 euros anuais. No tocante ao persoal laboral 
e tendo en conta as tarefas e as funcións que se lle asignasen os pluses de especial dedicación 
(42,66 euros) e o de responsabilidade (106,72 euros). Tamén consideramos que este 
Plan/Acordo ten que ter unha comisión de seguimento. 
 
A DXFP manifestou que as cantidades estaban suxeitas a negociación ata a aprobación do Plan 
na xuntanza da Comisión de Persoal. 
 
3.- Proposta de ordes polas que se concovan procesos selectivos para o ingreso na escala 
de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de montes, e na escala de enxeñeiros técnicos, 
especialidade de enxeñaría técnica forestal 
 
Neste caso a administración informa de que se fixeron algúns cambios nos temarios 
 
Desde CCOO manifestamos o seguinte: 
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* Que a porcentaxe de prazas para a quenda de promoción interna debería ser do 50%, polo que 
solicitamos que o número de prazas se aumentase para os dous procesos de 2 a 4. 

* Que o sistema selectivo fose o de concurso-oposición, especialmente no caso da promoción 
interna. 

* Que os exercicios fosen todos tipo test, especialmente no caso da promoción interna. 
* Que deberían formar parte do tribunal dous funcionarios a proposta das organizacións sindicais 

presentes na Mesa Xeral de Empregados Públicos. 
* Que no caso da promoción interna se debería facer unha reducción dos temarios, eliminando 

aqueles que xa formaron parte dos procesos selectivos para o acceso ao subgrupo C1. 
 
5.- Rogos e preguntas.- Neste apartado a DXFP facilitou a seguinte información: 
 
RPT Consumo.- Mandarana cando rematen coa de Economía. 
 
Acordo de xubilación parcial anticipada.- Non teñen ningún inconveniente en abrir unha 
negociación. 
 
Decreto OPE 2018.- Aprobarase antes de xullo 
 
Irregularidades proceso selectivo gardacostas.-Diante das posibles irregularidades detectadas 
e das que a DXFP indicou que non tiña ningunha información (caso práctico baseado en 
normativa que non era obxecto da convocatoria, etc……). O DXFP quedou en preguntar para 
recabar información relativa a este tema. 
 
Adxudicación comisións de servizo na Consellería de Medio Rural.-   Diante da denegación a 
un funcionario desta consellería de 15 comisións de servizo de nivel superior (13 delas sen 
causa) ofertadas pola propia consellería, o DXFP sinala que non sabe se llas deron ou non a 
outro funcionario de MR e quedou en mirar este tema e contestar. 
 
RPT Medio Rural.- A consellería está traballando nela pero a dirección xeral non sabe en que 
fase está e quedou en falar coa consellería para que rematen a proposta o antes posible. 
 
RPT Vicepresidencia.- Seica están traballando nela. 
 
Regulamento procesos selectivos.-Vanlle dar unha volta para adaptalo á xurisprudencia. 
 
Cronograma temas pendentes.-  Comprometéronse a envialo como moi tarde a finais de maio, 
co obxecto de informarnos da orde en que se ían desenvolver todos os temas pendentes 
(concursos traslados, promoción interna, estabilización e OPE 2018). Tamén están valorando un 
acordo xeral de segunda actividade para o persoal Xunta (desde CCOO, esiximoslle que se 
priorizase o persoal de Política Social, Gardacostas e Axentes Forestais/Medioambientais). 
 
Concurso enxeñeiros industriais.- Estan valorando un concurso xeral para os corpos especiais, 
polo que os enxeñeiros industriáis entrarían no mesmo. 


