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NEGOCIACIÓN TRASPOSICIÓN A GALICIA DO II ACORDO SOBRE INCREMENTO 

RETRIBUCIÓNS, MELLORA DO EMPREGO E RECUPERACIÓN DA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

O día 8 de agosto celebrouse unha nova xuntanza entre representantes de Función Pública e as 
organizacións sindicais con representación na mesa xeral de EEPP de Galicia, para tratar de aproximar 
posicións na negociación da trasposición a Galicia do II Acordo de incremento de retribucións, mellora e 
estabilización do emprego e recuperación da negociación colectiva. 

Lamentablemente esta xuntanza non serviu para avanzar no mencionado obxectivo, ao seguir insistindo a 
Administración en vincular o acordo de carreira profesional coa trasposición do acordo da mesa xeral estatal.  

Porén desde CCOO planteamos como condición “sine quanum” que se retirase desta negociación, o 

texto que facía referencia a carreira profesional do persoal funcionario e laboral do ámbito de función 
pública. 

a) Xa entrando no propio texto do acordo reafirmamonos nas alegacións presentadas ao constatar que a 
Administración non había asumino ningunha, a saber: 

 
- 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. 

 

- 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 aproveitase a modificación da LEPG, para para cambiar xornada mínima por xornada máxima 
semanal, permitindo así negociar xornadas inferiores as 37,5 horas tal como mandata o acordo 
estatal, empezando por concretar data para negociar a reducción das xornadas máximas 

anuais daqueles colectivos que teñan quendas, nocturnidade, penosidade, etc…. (ex: persoal de 
política social, medio rural, medio ambiente, mar, etc….)  
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- Que a reducción da xornada anual do 5%, para conciliación, tamén afectase as situacións de 

enfermidade grave ou moi grave dun familiar de ata o segundo grao, 
 

- Que a recuperación do 100 en caso de IT, tiña que ter efectos desde a sinatura do acordo ou no 

seu defecto desde o 1 de setembro de 2018.  Lamentamos que nesta cuestión a administración 
siga mareando a perdiz con dilacións absurdas, pois en base o mesmo acordo estatal, xa está 
recoñecida a recuperación deste dereito para o persoal da administración do estado. 

 
b) Polo que respecta a proposta de carreira, deixamos moi claro que non íamos apoiar ningún acordo que 

non tivese en conta as seguintes premisas: 
 

- Ámbito 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 ou 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 actuais 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 funcións (so hai un cambio de réxime xurídico). 
- Temporalidade na aplicación dos niveis ou graos: rexeitamos a proposta da administración, e 

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.   

Resumindo o planteamento de CCOO é: 

- que a Administración deixe de dar voltas e favoreza que se chegue a un documento de consenso 

sobre trasposición a Galicia do II Acordo de incremento de retribucións, mellora e estabilización do 
emprego e recuperación da negociación colectiva, de xeito separado e independente do da carreira 
profesional. 

- que dadas as datas nas que estamos, se acorde apartar a mesma cantidade/traballador, como 

mínimo, que se acordou na mesa sectorial de ensino, para que posteriormente se poida negociar 
con calma o seu reparto, tendo en conta que a súa aplicación, será a partir o 1 de xaneiro de 2019. 

Advertimos que non imos consentir que, por deixadez da administración, sexan unha vez mais os 

funcionarios e os laborais, os que se queden sen ningún acordo retributivo especifico en Galicia.  

Cabe lembrar que o último acordo é do período 2006-2009, e que agora mesmo outros colectivos xa teñen 

asinados acordos para o periódo 2019-2021, polo que si non se atende esta petición, valoraremos xunto 
coas demais organización sindicais, no mes de setembro, por en marcha as medidas de presión que 

sexan necesarias, para que o persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia non sexan “os pagafantas 

desta festa”.    


