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XUNTANZA CONSELLERÍA DO MAR 

PLUSES E SEGUNDA ACTIVIDADE PERSOAL GARDACOSTAS 
 
 
Con data 19/08/2018 a Consellería do Mar citou ás organizacións sindicais a unha reunión na que os 

temas a tratar na orde do día foron:   

 

- Asignación de pluses a determinados postos 

- Segunda actividade do persoal Gardacostas de Galicia. 

 

1. PLUSES 

 

A Consellería nestes momentos manifesta unha actitude positiva e receptiva non só no tema dos 

pluses, senón tamén na negociación do procedemento de desenvolvemento da segunda actividade. 

Están dispostos a escoitar as reivindicacións e suxestións que fagamos as organizacións sindicais co 

obxecto de dotar a algunhas prazas cos pluses para deste xeito corrixir as desigualdades entre prazas 

que tendo que desempeñar as mesmas funcións non tiñan recollidos os mesmos pluses, ademais de 

outras prazas que, merecendo ter recoñecido algún tipo de plus en concreto, non ven recollido na 

RPT. 

 

Dende CCOO manifestamos que xa remitimos as alegacións correspondentes no seu día cando 

estabamos a negociar anterior modificación da RPT da Consellería. Semella que agora ábrese un novo 

prazo para formular unha proposta de inclusión de pluses a aquelas prazas que sendo merecedoras 

non as teñen recoñecidas na RPT. Polo tanto non só remitiremos novamente a proposta feita no seu 

momento, senón que a ampliaremos coas aportacións que nos fagan chegar os traballadores e 

traballadoras da Consellería do Mar. 

 

 

   2. SEGUNDA ACTIVIDADE NO SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA. 

 

A Consellería creou 4 prazas para adxudicar en segunda actividade na ultima modificación da RPT. 

Naquel momento, CCOO vinculou o seu voto positivo á apertura dunha mesa de negociación por 

considerar que as 4 prazas creadas son insuficientes, xa que consideramos que se deberían crear as 

máximas que veñen recoñecidas por lei, que neste caso serían o 5% chegando ao computo de 7 

prazas , ademais de considerar que a  localización xeográfica onde se crean a prazas non é a máis 

axeitada.  

 

Na xuntanza de hoxe concrétase o feito de que a normativa de aplicación xa recolle os principios 

básicos sobre os que se debe desenvolver a segunda actividade do persoal gardacostas: requisitos, 

criterios de preferencia ou porcentaxe máximo de prazas que se poden destinar a segunda actividade. 

A limitación que di ter a Consellería é a que marca a propia propia Lei, na que ven recollida que 

ademais de cumprir os requisitos da idade , os funcionarios con maior antigüidade teñen preferencia 
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a coller as prazas ofertadas para a segunda actividade nesas localidades fronte a outro funcionario de 

distinta localidade. A posible solución pasaría pola modificación da lei, onde se puideran recoller uns 

requisitos ou valorar outros méritos máis acordes como a antigüidade no corpo.  

 

Ante esta situación, dende CCOO manifestamos que a pesar de que o marxe de manobra e o marco 

de negociación son escasos, para nós é fundamental avanzar nos seguintes aspectos: 

 

- Ten que chegarse ao máximo porcentaxe de prazas para segunda actividade (5%) permitido 

pola normativa de aplicación (7 prazas e non as 4 actuais que propón a Consellería).  

- Como aquí si que hai marxe, deberíase poder consensuar entre as partes as localidades onde é 

necesario crear as prazas. 

- Establecer e consensuar os aspectos que se valorarán para o acceso a postos de segunda 

actividade. 

 

Como conclusión final, valoramos positivamente a actitude receptiva da consellería, pero tamén hai 

que ser conscientes de que coas actuais limitacións impostas pola normativa vai ser difícil chegar a 

unha regulación similar á negociada para os bombeiros forestais do SPDCIF. Aínda así, desde CCOO 

manifestamos que, no que se poida, nos guiemos polos aspectos máis transversais ou troncais do 

Acordo de segunda actividade do SPDCIF e que sen creación de novas prazas realmente e complicado 

facer unha segunda actividade efectiva que dea resposta ás demandas dos traballadores. 

  


