
  

 

XUNTANZA DAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS DO SPDCIF 

CIG, CCOO, CSIF e UGT acordan convocar unha CONCENTRACIÓN/MANIFESTACIÓN 
de traballadores o vindeiro 31 de outubro 

 

As catro OOSS rexeitamos a “miserable” modificación de condicións de traballo imposta por 
Medio Rural ao persoal de “alto risco” e esixímoslle que volva a mesa de negociación ate acadar 

un acordo que remate coa precariedade de TODOS os fixos descontinuos do SPDCIF 
 

O xoves 11 de outubro de 2018, as organizacións sindicais CIG, CCOO, CSIF e UGT mantivemos unha 
xuntanza para valorar as posibles actuacións a levar a cabo respecto á ampliación do período de traballo 
do persoal fixo descontinuo do SPDCIF. 
 

CIG, CCOO, CSIF e UGT denunciamos a mala fe amosada pola Consellería do Medio Rural e pola 
Consellería de Facenda que, sen contestar ás nosas alegacións, veñen de notificar ao persoal adscrito as 
prazas catalogadas de “alto risco” unha modificación substancial de condicións de traballo que nin tan 
sequera cumpre os prazos e o procedemento establecido no Estatuto dos Traballadores. 
 

Asemade, as catro OOSS cualificamos de “pírrica” e “miserable” dita modificación de condicións de 
traballo (só un mes e sen determinar) e esiximos a Xunta de Galicia que volva a mesa de negociación a 
fin de acadar un acordo que remate coa precariedade laboral e a temporalidade estrutural no SPDCIF, o 
que suporía ter un servizo máis profesionalizado e con acceso a unha mellor formación. Acordo que ten 
pasar necesariamente polo incremento progresivo do tempo de traballo de todo o persoal fixo 
descontinuo ate acadar a total profesionalización de todo o dispositivo (todas as prazas de 12 meses). 
 

Por todo o exposto, as organización sindicais CIG, CCOO, CSIF e UGT acordamos: 
 

 A convocatoria dunha CONCENTRACIÓN/MANIFESTACIÓN para o vindeiro mércores, 31 de 
outubro, diante da Consellería do Medio Rural, día no que suspenden a súa actividade os 436 
compañeiros fixos descontinuos adscritos a postos de “alto risco” (valorando convocar outra ó 30 
de novembro, día que rematan a súa actividade os compañeiros de 9 meses) 

 

 A convocatoria dunha ROLDA DE PRENSA, o luns 29 de outubro, na que denunciar publicamente 
a situación de precariedade e abandono na que se atopa o SPDCIF e anunciar o inicio de 
mobilizacións. 

 

 A inmediata solicitude dunha XUNTANZA có novo Conselleiro do Medio Rural na que expor a 
problemática no SPDCIF e acadar compromisos de solución. 
 

 Solicitar unha xuntanza aclaratoria có Subdirector de Persoal de Medio Rural sobre a instrución 
de vacacións e unificación de criterios nas carteleiras de traballo. 

 

Asemade, as catro OOSS acordamos seguir a manter xuntanzas para concretar novas actuacións a levar 
a termo ate acadar o cumprimento de todos os pactos e acordos asinados no ámbito do SPDCIF, rematar 
coas impresentables taxas de temporalidade no servizo e recuperar todos os dereitos laborais que nos 
foron “roubados” nos últimos anos. 
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