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NEGOCIACIÓN ACORDO CARREIRA PROFESIONAL 
PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DA XUNTA DE GALICIA 

 

O dia 2 de agosto, celebrouse a primeira xuntanza para a negociación 

dun acordo de desenvolvemento da carreira profesional, para o 

persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia. 

A Administración comenzou explicando que ían reformular a súa 

proposta circunscribindoa a que figure como un ANEXO ao acordo 

de incremento retributivo, mellora e estabilización do emprego e 

recuperación da negociación colectiva, en concreto referida a 

enunciar os obxectivos da carreira, quedando para setembro a 

verdadeira negociación do desenvolvemento da mesma. 

Asi informan que remitirán un novo documento que recollerá 

únicamente:  

- Ámbito de aplicación 

- Niveis ou graos 

- Temporalidade  

- Cuantia económica a percibir 

- Funcionarización do persoal laboral fixo 

Desde CCOO celebramos que a Administración opte por fixar agora 

os principios básicos da carreira profesional, deixando para unha 

posterior negociación o seu desenvolvemento, tendo en conta que o 

primeiro pago da mesma, terá efectos económicos desde o 1 de 

xaneiro de 2019. 

En todo caso desde CCOO  deixamos moi claro que non íamos apoiar 

calquera tipo de carreira profesional, e en particular planteaxamos as 

seguintes consideracións:  
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- Ambito de aplicación: ten que afectar a todo o persoal 

funcionario e laboral, asi como o resto do persoal dos entes 

públicos aos que se lle aplica o convenio único o teñen este 

como referencia. 

- Cantidades: rexeitamos de plano as que propón a 

administración, pois en ningún caso imos aceptar que se 

amplíen mais as diferenzas actuáis entre o grupo A1 e a AP, polo 

que loitaremos incluso para que se reduzan algo, propoñendo 

que os últimos pasen ao subgrupo C2. 

- Funcionarización persoal laboral fixo: a aplicación da carreira 

profesional ao persoal laboral, non pode estar ligada a 

funcionarización deste. A funcionarización do persoal laboral 

fixo se debe levar a cabo sen mais condicionantes: por decreto 

con reserva de lei, mediante curso habilitante ou cunha proba 

sinxela. CCOO como é obvio prefire a opción do decreto, pois 

cabe lembrar que estamos a falar de persoal que xa é fixo na 

administración e que vai permanecer no mesmo posto, 

facendo as mesmas función (so hai un cambio de rexime 

xurídico). 

Sobre a temporalidade na aplicación dos niveis ou graos, que propón 

a Administración, desde CCOO esixmos que se acurte, pois levamos 

demasiado tempo agardando por esta carreira (outras CCAA xa a 

implantaron no ano 2013), polo que tendo en conta que a media de 

idade do persoal da Xunta é suficientemente alta, a administración 

debe facer un esforzo neste sentido que permita que os mais 

antiguos, alomenos se poidan beneficiar unhos cantos anos antes 

de xubilarse.   


