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ALEGACIÓNS CCOO PROPOSTA XUNTA MODIFICACIÓN DECRETO LISTAS 37/2006: 

Dende CCOO levamos anos insistindo na necesidade de modificar un decreto de listas de contratación que 

consideramos obsoleto e ao cal esta central sindical, xa presentou alegacións no ano 2011, esquecidas por 

Facenda, como outras, no caixón sen fondo. 

 En canto a puntuación do tempo de traballo en SEAGA (entidades instrumentais autonómicas) CCOO 

propón que se puntúen os servizos prestados en tarefas de extinción de incendios forestais en 

período de máximo risco (do mesmo xeito que Concellos e/ou mancomunidades de montes) a 

razón de 0,25 puntos mes, ata un máximo de 20 puntos. 

 Propoñemos, que se engada a puntuación dos servizos prestados noutras categorías do 

SPDCIF a razón de 0,15 puntos mes ata un máximo de 25 puntos. 

 E, que aqueles postos con xornada inferior a ordinaria de natureza fixa descontinua e con 

período de actividade igual ou inferior a seis meses, que non están dispoñibles para 

chamamento na orde non vacante se lle oferten por mellora de emprego aquelas prazas que 

melloren a súa situación laboral, aínda que estas sexan non vacantes. (Deste xeito 

solucionaríamos a problemática da raia na orde non vacante motivo que imposibilita o acceso a 

outras prazas non vacantes). 

 Engadir como causa de forza maior que non serán penalizadas as persoas que estean 

desempeñando outro posto na administración pública galega, para o que deberan enviar unha copia 

do dito contrato polo medio máis áxil posible para evitar a penalización. 

En todo caso desde CCOO esiximos que se creen as prazas na RPT do SPDCIF, antes da entrada en vigor 

do decreto con estas modificacións, tal como se comprometeu a Dirección Xeral de Función Pública. 

ALEGACIÓNS CCOO Á PROPOSTA DA CONSELLERÍA DE FACENDA SOBRE AS CATEGORÍAS DE 

PERSOAL LABORAL A FUNCIONARIZAR NO ÁMBITO DO SPDCIF 

Para CCOO antes impoñer a creación das escalas e especialidades correspondentes ás categorías e grupos 

profesionais do SPDCIF, a través dunha Lei que nin foi negociada coas OOSS nin consultada 

previamente coa Consellería, sería imprescindible a negociación dun decreto de funcionarización que 

establecera de forma clara e concisa como se vai levar a cabo ese proceso de funcionarización, cales van a 

ser as retribucións do persoal a funcionarizar ou como vai afectar este proceso no tempo de traballo a tódolos 

interinos/as e aos máis de 1000 traballadores/as con contratos a tempo parcial de 4 e 9 meses. 

DECRETO LISTAS/FUNCIONARIZACIÓN SPDCIF 
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É evidente, que ante estas dúbidas, máis que razoables, dende CCOO vexamos con desconfianza este 

proceso e non porque a funcionarización sexa mala en si mesmo, senón pola falta de transparencia e 

información facilitada por parte da Consellería de Facenda en canto ao proceso e pola desidia 

mostrada pola Consellería de Medio Rural no modelo de servizo de prevención e extinción que 

pretende para o futuro. 

Análise DAFO do proceso de funcionarización do SPDCIF (desvantaxes, ameazas, fortalezas e 

oportunidades): 

Desvantaxe: 

 Incertidume  sobre o que vai acontecer coas prazas ofertadas como persoal laboral da OPE 2016 

dentro do acordo asinado por esta central sindical de bombeiros forestais e a súa 2ª actividade.  

 Ralentización de todos os procesos de provisión e selección (concursos de traslados, promoción 

interna, ofertas de emprego e Plan de Estabilidade de interinos en fraude de Lei e indefinidos por 

sentenza xudicial). 

Ameazas: 

 Que vai pasar cos traballadores/as temporais e cos máis de 1000 fixos descontinuos da Consellería? 

 Que vai pasar coa xente que non cumpra co requisito da titulación de acceso aos novos grupos? 

Fortalezas: 

 Maior seguridade xurídica en canto a nova relación laboral, xa que, como funcionario podes perder o 

posto pero nunca a praza, agás polos motivos disciplinarios previstos na Lei. 

Oportunidades: 

 Ir todo o colectivo a unha única relación contractual na Administración Pública, xa que, a figura do 

persoal laboral non existe en Europa. 

 Posibilidade de creación dun corpo de prevención/emerxencias onde todo o persoal traballara durante 

os 12 meses do ano. 

Alegacións de CCOO á proposta da Consellería de Facenda: 

 É imprescindible rematar coas elevadísimas taxas de temporalidade, desenrolando 

en primeiro lugar as OPEs de 2016 e 2017, ofertando a de 2018 e poñendo en marcha 

o Acordo asinado por esta central sindical en Madrid e ratificado en Galicia coa propia 

Consellería de Facenda: PLAN DE ESTABILIZACIÓN que afectaría a interinos en 

fraude de Lei (anteriores a 31/12/2017) e aos indefinidos non fixos declarados por 
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 sentenza xudicial firme. Dentro do respecto ao principio de capacidade mérito e 

igualdade este proceso deberá ser garantista coa xente que está traballando polo que 

debe ir ao máximo permitido pola Lei na fase de concurso (40%). 

 Convocatoria dos procesos de promoción interna e concursos de traslados para o 

persoal laboral fixo. 

 Devolución dos dereitos substrarídos a través da Lei de Orzamentos (artigo 19 

convenio, devolución do FAS etc..) 

 É, antes de funcionarizar – negociación previa dun decreto de funcionarización que 

debe respectar e garantir os dereitos adquiridos sen discriminar ningunha categoría 

profesional: 

o  Establecendo claramente o mantemento da antigüidade como persoal laboral 

(tal e como recolle o EBEP). 

o  Mantendo as retribucións e cotizacións á SS. 

o Establecendo as pautas que clarifiquen os regulamentos de funcións das novas 

escalas. 

o  Permitindo o dereito á promoción, (cuestión esta última non contemplada na 

actual proposta, xa que, Función Pública enmarca todas as categorías no grupo 

C2 (agás aos BF xefes/a de brigada no B), coartando o dereito a promoción 

interna, ao non deixar ningunha especialidade no grupo C1). 

o E por último, establecer os procesos de cobertura daqueles postos de 

funcionarios que non teñen listas de contratación. 
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