
 

 

 

Sector da Administración Autonómica          04/09/18 
  www.ccoo-autonomica.blogspot.com              Twiter:@CCOOAutonomica 

1ª XUNTANZA MESA NEGOCIACIÓN CONDICIONS DE 

TRABALLO PERSOAL SEAGA 
 

Esta primeira xuntanza serviu basicamente para recibir información por parte do Xerente en relación 

a determinados temas. 

En relación á incidencia que pode ter futura reestruturación do SPDCIF sobre SEAGA, o Xerente di que 

a día de hoxe non hai novidades. Aclara que esta é unha negociación colectiva no ámbito de Función 

Pública na que existe unha mesa específica de negociación aberta. Neste apartado, o Xerente, limítase 

a comunicar que, neste momento, a previsión da consellería de Facenda, para SEAGA, en custos de 

persoal para o ano 2019 son exactamente os mesmos que para este ano 2018, polo procederán de 

igual xeito que en anos anteriores, salvo que exista unha novidade que provoque unha 

reestruturación da empresa neste sentido. O que si asegura é que a duración dos contratos para este 

ano será de catro meses. A pesar das “cautelas” do Xerente neste tema, desde CCOO manifestamos 

verbalmente o que xa lle tiñamos comunicado por escrito no seu momento tanto á DXFP como á 

Xerencia de SEAGA: que o tempo de traballo na Empresa debe ser tido en conta para as listas de 

contratación da Xunta. 

En canto ao convenio de xestión da biomasa nas faixas secundarias, a Empresa informou da 

necesidade de contratar nun primeiro momento a persoal técnico e de xestión que posteriormente 

será completado por persoal de brigadas , pero non se concretou nin datas nin número de persoas a 

contratar amparándose no feito de que ata o día 17 deste mes está aberto o prazo de adhesión 

voluntaria dos concellos a este convenio. O que si informou foi que estes contratos serán por obra ou 

servizo e as contratacións faranse seguindo a orde de chamamentos que hai actualmente. Ningunha 

novidade ao respecto neste sentido. Tamén manifestou unha vontade negociadora e de consenso 

para buscar as fórmulas xurídicas necesaria para as modificacións dos contratos do persoal de 

incendios ante unha hipotética reorganización do SPDCIF, deixando claro que hai vontade de absorber 

a todo o persoal de extinción que finalmente se quede en SEAGA. Desde CCOO manifestamos que 

compartimos esa boa vontade pero que non pode quedarse nunha mera declaración de intencións. 

Hai que dar pasos na liña de garantir a continuidade de todo o persoal e tamén para solucionar o 

problema do cambio do tipo de contrato de xeito que ninguén vexa mermados os dereitos adquiridos 

que teña nese momento. 

Polo que respecta á planificación da negociación colectiva, desde CCOO esiximos a inmediata 

constitución das Comisións de Seguimento do Acordo asinado no ano 2017 (que hai que retomar 11 

meses despois pola negativa da CIG  a constituir as ditas Comisións o que implicou que todos os 

traballadores de SEAGA teñamos a día de hoxe menos días de AAPP e que esteamos sin un catálogo 

por escrito de permisos e licenzas). Do que se trata é de avanzar no desenvolvemento das cláusulas 

do Acordo, especialmente no que se refire a xornada, horario, vacacións, permisos e licenzas e por 

suposto en todo o relacionado coa estabilidade no emprego. 

Por último, desde CCOO, preguntamos sobre a previsión da aplicación por parte da Empresa Pública Seaga, S.A. 

da Disposición Adicional 144ª da Lei 6/2018 do 3 de Xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, no 
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que se establece que: “A partir da entrada en vigor desta Lei, a xornada de traballo xeral no sector público 

computarase en contía anual e suporá un promedio semanal de trinta e sete horas e media, sen prexuízo das 

xornadas especiais existentes ou que, no seu caso, se establezan.” 
Neste sentido a empresa mostrou a vontade para adaptar esta Disposición ás quendas da empresa. Polo que 

dende CCOO faremos unha proposta de novas quendas de traballo para levar en próximas reunións, nas que 

trataremos de que primen as xornadas contínuas e a flexibilidade horaria co fin de conciliar a vida persoal e 

laboral. 
 

 


