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NEGOCIACIÓN TRASPOSICIÓN A GALICIA DO II ACORDO INCREMENTO 

RETRIBUCIÓN, MELLORA DO EMPREGO E RECUPERACIÓN DA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

O día 2 de agosto celebrouse unha nova xuntanza entre representantes de 

Función Pública e as organizacións sindicais con representación na mesa xeral de 

EEPP de Galicia. 

O obxecto da mesma era valorar o último documento que mandou a 

Administración para proceder a trasposición a Galicia do II Acordo de 

incremento de retribucións, mellora e estabilización do emprego e recuperación da 

negociación colectiva. 

Cabe lembrar que o II acordo estatal, refrendado o día 9 de marzo 2018 

(continuación do asinado, tamén a nivel estatal, o día 29 de marzo de 2017), xa 

posibilitou que este ano tivesemos un incremento do 1,5% desde xaneiro a 

xuño, e outro 0,25% adicional a cobrar desde xullo en diante. 

Respecto da trasposición a Galicia do II acordo estatal, desde CCOO reiteramos 

as seguintes ESIXENCIAS:  

- Que se facultase a Comisión de Seguimento deste Acordo para 

estudia-la formula de recuperación do poder adquisitivo perdido, 

específicamente en Galicia, polo persoal que presta servizos en todo o 

sector público, tales como as cantidades deixadas de percibir da paga 

adicional do complemento específico ou equivalente, dos anos 2013,  2014, 

2015 e 2016, no marco da vixencia deste novo Acordo. 

 

- Que no caso dos fondos adicionais, se elevase a porcentaxe a ata o 

máximo do 0,35%, en cada un dos anos de vixencia do acordo. 

 

- Que se retirase do documento a mención a outros acordos xa asinados 

para outros colectivos, en distintos ámbitos negociais. 
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- Que no texto do acordo se recollese o sistema de provisión dos procesos 

de estabilización do emprego, a porcentaxe mínima de valoración do 

concurso, a reducción de probas e temarios e a simplificación dos esames. 

 

- Que a Xunta de Galicia, comunicase as organización sindicais, 

trimestralmente, as prazas ocupadas por persoal interino, temporal ou 

indefinido non fixo, para que estas prazas saisen a concurso e 

posteriormente a oferta pública tódolos anos, co obxetivo de que non se 

volvan a repetir as altas taxas de temporalidade que actualmente temos. 

 

- Que se estableza unha data certa para empezar a negociar a reducción 

das xornadas máximas anuais para aqueles colectivos que teñan 

quendas, nocturnidade, penosidade, etc…. (ex: persoal de política social, 

medio rural, medio ambiente, etc….)  

 

- Que a reducción da xornada anual do 5%, para conciliación, tamén afecte 

as situacións de enfermidade grave o moi grave dun familiar de ata o 

segundo grao, 

 

- Que a recuperación do 100 en caso de IT, ten que ser desde a sinatura 

do acordo ou no seu defecto desde o 1 de setembro de 2018.  Nesta 

cuestión non imos aceptar dilacións absurdas, pois en base o mesmo 

acordo xa está recoñecida a recuperación deste dereito para o persoal da 

administración do estado. 

 

Agardamos que estas cuestións sexan tidas en conta pola administración 

para pechar canto antes, a trasposición do acordo estatal a Galicia, ainda que 

sexa so cos votos dos “INUTILES E PALETOS”.  

 

Os conflictos, que non levan a ningunha parte, deixamosllos aos que convocan 

folgas e logo non as fan, aos que fan folgas pero esixen que non lle 

desconten ou mesmo aqueles que esixen que lles poñan o 100% de servizos 

mínimos. Asi calquera, nin a Felipe II llo poñian tan doado. 


