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O día 10 de xullo, CCOO xunto co resto de organizacións sindicais representativas no SPDCIF, vimos de 

manter unha reunión coa Subdirección Xeral de Persoal na que se expuxeron as seguintes cuestións:  

1. Configuración das escalas do SPDCIF e desenvolvemento dos procesos de adaptación 

necesarios para a provisión dos postos mediante persoal funcionario: logo de dous anos dende 

que o grupo parlamentar do PP aprobara sen consulta previa coas Organizacións Sindicais nin cos 

traballadores, na Lei de Acompañamento aos Orzamentos de 2016, as escalas de funcionarios do 

persoal do SPDCIF, a Consellería de Medio Rural ven de convocarnos a unha xuntanza para 

preguntar polas alegacións presentadas a dita Lei.  

Obviamente aparte de expoñer que chegan con dous anos de retraso remitímonos as alegacións 

presentadas, no seu momento, por CCOO ao Título II da Lei de Medidas Administrativas e Fiscais 

dos anos 2016 e 2017, expoñendo as seguintes consideracións: 

a. Somos conscientes que o proceso de funcionarización e froito dun plan máis amplo que non 

afecta so ao persoal do SPDCIF, senón a moitas das categorías profesionais do persoal 

laboral da Xunta de Galicia e por tanto competencia directa da Dirección Xeral de Función 

Pública. Iso non quita que dende Medio Rural, teñan e deban de saber dar resposta a tódalas 

dúbidas que xorden ante este proceso e por suposto saber cal e o modelo de Servizo Público 

que pretenden crear no futuro. En ningún caso deben de poñerse de perfil, como si 

fixeron, ante cuestións tan importantes neste Servizo Público de Emerxencias. 

b. Transmitimos por enésima vez que a casa non se comeza polo tellado, sendo necesaria a 

negociación dun decreto de funcionarización, que nos permita coñecer como vai ser este 

proceso e como vai a afectar a tódolos traballadores/as deste Servizo: fixos, fixos 

descontinuos e temporais. 

c. A actual configuración das escalas aprobadas polo Goberno deixa coartada a carreira 

profesional do colectivo: as categorías do SPDCIF quedan encadradas nos grupos C2 e B, 

non deixando saída a través do grupo C1 para a carreira profesional do colectivo. 

d. De repente da Lei de Acompañamento do ano 2017, desapareceu a denominación da escala 

como bombeiros forestais e especialidades como a de operador codificador de datos ou a de 

condutor mecánico non sabemos si é que non pretenden funcionarizalas ou directamente 

contan metelas nalgunha escala de corpos xerais. 

e. Non se coñece canto persoal non ten as titulacións requiridas para os postos dos novos 

grupos profesionais e que solución se lle vai dar a este problema (categorías do grupo V 
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de laborais que non contan coa ESO ou equivalente para o acceso ao C2 de funcionarios ou 

cantos BF Xefes de Brigada non teñen o ciclo superior para acceder ao grupo B). 

Aínda así, e despois de que dende Medio Rural non se soubera dar resposta a tódalas dúbidas expostas, 

(lamentándonos non conseguimos nada), remitiremos de novo as alegacións correspondentes a creación das 

escalas no SPDCIF, de cara a que dende a Consellería de Medio Rural se elabore un documento 

consensuado e sexan remitidas á DXFP e que a súa vez as remita ao grupo parlamentar do PP de cara 

a negociación da nova Lei de Orzamentos do ano 2019. 

2. Instrucións para a provisión temporal de postos na Consellería de Medio Rural: as 4 OOSS 

vimos de chegar a un acordo de cara a establecer uns criterios básicos para a provisión temporal de 

postos: 

a. Adscrición temporal: o que teña maior antigüidade nas Administracións Públicas (o criterio 

será o do número de trienios recoñecidos e ante a igualdade destes pola data de vencemento 

do trienio). 

b. Superior categoría: de non haber solicitudes de adscrición temporal a adxudicación será en 

superior categoría tendo en conta as seguintes consideracións:  

b.1. O centro de traballo será o distrito en 1º lugar, ou a Xefatura Territorial ou a 

Subdirección Xeral correspondente (aquí prodúcese un cambio, xa que, ata agora o 

centro de traballo considerábase a Consellería en ámbito autonómico, criterio que 

muda a raíz dunha sentencia do TSXG na que lle recoñece a un traballador do SPDCIF 

como centro de traballo o Distrito Forestal onde desempeña o seu traballo). 

 b.2. A proposta resolverase a favor do traballador con maior antigüidade na Xunta de 

Galicia. 

c. De non haber solicitudes de traballadores fixos, procederase á cobertura do posto mediante a 

contratación de persoal laboral temporal ao abeiro das listas do decreto 37/2006. 

3. Grupos de cotización: comprométense a estudar o cambio de grupo de cotización da SS do grupo 

10 ao que corresponda nas categorías de bombeiro forestal. 

4. Cobertura IT: durante este ano contan cubrir prazas por incapacidade temporal de longa duración 

(contan cunha partida presupostaria de 300.000 €). 

5. Tempo de traballo persoal descontinuo apoio campaña de verán: confirman que a duración dos 

contratos será ata o 31 de outubro independentemente das condicións climatolóxicas, aínda que non 

o poden poñer por escrito porque teñen un problema legal coa modificación dos contratos. 
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