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XUNTANZA COMISIÓN DE PERSOAL  

PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL XUNTA DE GALICIA 

 
O día 27 de xuño de 2018 celebrouse a reunión da Comisión de Persoal na que se trataron os seguintes 
temas: 
 
1.- Proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria 
 
Neste proposta a mais de modificar a estructura organica da Consellería, tiña por obxecto  aplicar o Plan 
polo que se establecían os complementos  salariais, polas  condicións laborais do persoal de supervisión 
e seguimento das accións formativas, asinado por CCOO, de adhesión voluntaria por parte do persoal 
afectado, polo que CCOO VOTOU a FAVOR desta proposta de modificación. 
 
2.- Proposta de concurso de traslados para a cobertura de postos de traballo do persoal sanitario 
funcionario encadrado na lei 17/89, escala saúde pública e administración sanitaria.  
  

A mais de valorar algunhos cambios recollidos nas bases e de que se incorporaron moitas mais prazas 

das que inicialmente aparecían na proposta inicial, desde CCOO VOTAMOS EN CONTRA polos 

seguintes motivos:   

  

a) En relación coas bases:  

- Seguen mantendo duas fases neste concurso, o que a noso xuizo vai en contra do dereito dos 

funcionarios de carreira con mais de cinco anos de antigüidade, de acceder ao concurso en 

igualdade e ao desenvolvemento da súa carreira profesional.  

- Seguen sen valorarse os méritos por meses.  

- Seguen mantendo o sistema de desempate por sorteo.  

- Seguen sen valorar a consolidación do grao de acordo co establecido no artigo 10 do decreto de 

provisión, pois debíase valorar en razón directa á proximidade do nivel do posto solicitado no 

concurso  

  

b) En relación coas prazas:  

- Non inclúen as dúas prazas: CS.A99.20.003.32001.005 Farmacéutico inspector de saúde pública 
Ourense e  a  CS.A99.20.003.32001.027 Farmacéutico inspector de saúde pública Ourense por non 
ser postos que seguen o criterio de interino anterior a 2005.  

- Non inclúen as prazas de titulados superiores de laboratorio que tampouco seguen o criterio de 

interino anterior a 2005.  



 

2 

 

Sector da Administración Autonómica                                                           27/06/2018 

www.ccoo-autonomica.blogspot.com                                  Twiter: @CCOOAutonomica 
 

- Non inclúen as catro prazas, vacantes puras de Farmacéuticos inspectores de saúde pública pois 

non se sostén o argumento da reorganización/modificación da futura RPT. En todo caso se poden 

reorganizar a posteriori 4 prazas das que queden despois do concurso e permitir agora a 

mobilidade dos FISP a estas prazas que se pretenden non ofertar.  

- Non inclúen a praza de subinspector sanitario que se ofertou anteriormente en Vigo, así como 

outra de Santiago que nos consta como vacante por xubilación.   

- Non inclúen as prazas dos interinos anteriores ao 2005, na primeira OPE dentro do plan de 

estabilización que esta previsto levar a cabo nos anos 2018-2020.  

- Non Inclúen a praza de xefe de sección de sanidade ambiental en Coruña e dúas de 

Subinspector sanitario do equipo central en Santiago, que xa no eran de libre designación, tal como 

mandata a Disposición transitoria cuarta da Lei do emprego público de Galicia.  

- Non inclúen a praza de xefatura de servizo de alertas epidemiolóxicas da Coruña, que leva en 

comisión de servizo mais de nove anos.  

 
3.- Rogos e preguntas.- O DXFP  informa: 
 

- Consorcio I+B.- que siguen traballando na RPT, na integración das listas, etc….. Desde CCOO 
recordamoslle que eran compromisos, recollidos no acordo, de ter aprobada a RPT e a integración 
das listas no prazo de 6 meses, polo que este xa estaba amplamente superado. A mais solicitar que 
se axilice a tramitación da RPT e a integración das listas, desde CCOO esiximos o cese do Xerente 
do Consorcio, por permitir que se estea inaplicando o convenio único ao persoal dese organismo, 
en temas como horarios, permisos, licenzas, etc…… 
- Integración CIXTEC.- que nestes momentos non teñen previsto facer ningúnha integración de 
ningún ente público antes do mes de setembro. 
- Inclusión prazas lei 17/89 na OPE 2018.- que está previsto incluilas nesta próxima oferta 
pública de emprego. 
- Incremento niveis FISP.- non contestaron. Desde CCOO recordamoslle que no acordo, asinado 
no ano 2017, se prevee que a comisión de seguimento se reunise para analizar a posibilidade de 
incremento ata o nivel 24, equiparándoos con outro colectivos de saúde pública.  
- Financiación negociación Acordo AAFFMM.- que os incrementos que se preveen nesa 
proposta (de media incremento de 3.500 euros/axente/ano, sairian dos fondos adicionais do acordo 
retributivo estatal. 
- Acordo persoal administración de Xustiza.- que o incremento retributivo adicional que 
conseguiron ditos traballadores, se restara dos fondos adicionais do acordo retributivo estatal. 
- Aplicación xornada 35 horas e compensacións horario de verán ao persoal a quendas.- que 
de momento non teñen previsto aplicar en Galicia nin a reducción de xornada, nin as 
compensacións de horario de verán ao persoal a quendas, tal como ven de asinar o goberno de 
Castela-León coas organizacións sindicais. 
- Concurso traslados persoal laboal.- que segue pendente de acordar o tema do concurso 
horizontal, e que en tanto non se chegue a un acordo non poden convocalo. 
      

 


