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O día 18 de setembro CCOO, ven de manter unha xuntanza coa Dirección Xeral de Función Pública, a 

Consellería de Medio Rural e o Xerente de SEAGA. 

Función Publica convoca esta xuntanza a causa da perda da encomenda de extinción de incendios da 

empresa pública, que en vindeiros anos pasará a facerse a través do SPDCIF, por persoal propio da 

Consellería de Medio Rural. Isto derivará na contratación de aproximadamente 500 efectivos polas listas de 

contratación temporal do decreto 37/2006 modificado polo decreto 5/2007. 

Dende CCOO, antes de entrar en materia solicitamos concreción por parte da Administración sobre as 

seguintes cuestións que para nós son de máxima importancia nesta negociación:  

1. A perda desta encomenda por parte de SEAGA significará que a contratación do 100% do 

persoal pola Xunta? Función Pública contesta que si. 

2. Estes 500 postos serán incluídos na RPT de Medio Rural? Función Pública contesta que si. 

3. Teñen previsto negociar a modificación do decreto, só polo tema de SEAGA ou unha 

negociación  mais aberta que inclúa outros colectivos e outros aspectos do decreto?. Función 

Pública contesta que unha negociación mais global que inclúa a todo persoal da Administración 

Pública Autonómica, ademais de outros aspectos sobre a puntuación das listas. 

4. Ao persoal de SEAGA so se lle puntuará o tempo de traballo na extinción ou o tempo de 

traballo en tódalas actividades? So se lles puntuará o tempo de traballo realizado exclusivamente 

na extinción de incendios forestais. 

Con estas premisas aclaradas, desde CCOO reiteramos que a modificación do Decreto non podía pasar 

unicamente pola resolución da problemática dos traballadores de SEAGA, xa que hai outros colectivos ou 

entes instrumentais dependentes da Administración da Xunta que teñen idénticos problemas e que a día de 

hoxe seguen sen resolver. Polo tanto, entendemos e compartimos o feito, de que, o que procede é unha 

revisión mais profunda do Decreto de listas en temas como: ámbitos dos chamamentos, flexibilización 

das penalizacións, valoración de servizos prestados como persoal laboral nos futuros procesos de 

funcionarización, adaptación das listaxes do Consorcio ou consideración do tempo de traballo nas 

Administracións Públicas. 

Ante isto, o DXFP di que a Administración está disposta a modificar determinados aspectos do Decreto e 

concretamente aclara que podería valorarse a posibilidade de que se puntúe o tempo traballado en calquera 

dos entes instrumentais que conforman o sector público autonómico, así como puntuar o tempo de traballo 
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como persoal laboral naquelas categorías profesionais incluídas nos futuros procesos de funcionarización 

previstos pola Administración Autonómica.  

Tendo en conta todas as aclaracións e informacións trasladadas pola DXFP, desde CCOO manifestamos o 

seguinte 

 Pedimos, que aos traballadores de SEAGA se lles puntúe o seu tempo de traballo de acordo ao 

establecido no propio decreto de listas (5/2007), en concordancia coa diferenciación xa 

establecida na normativa entre tempo de traballo prestado na Administración Autonómica e o 

prestado en Concellos ou mancomunidades municipais. (A modo de exemplo o establecido 

noutros organismos como por exemplo o SERGAS onde se puntúa o tempo de traballo propio a razón 

de 0,30 puntos mes e o tempo de traballo noutras Administracións 0,15). 

 Esiximos, unha modificación máis profunda de todo o decreto de listas 37/2006, de cara a 

corrixir eivas que permitan unha xestión máis eficaz das contratacións temporais no ámbito da Xunta 

de Galicia.  

Quedamos á espera que dende a DXFP se nos achegue un texto coas pertinentes modificacións do 

decreto de listas de contratación temporal de cara ao seu posterior estudo e debate. 

 

http://www.ccoo-autonomica.blogspot.com/

