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XUNTANZA MESA XERAL  
NEGOCIACIÓN OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO PARA O ANO 2018 

 

O martes 4 de decembro, tivo lugar a xuntaza da mexa xeral de empregados públicos, onde se trataron os seguintes púntos: 

 

1.- OPE prazas persoal dependente da DXFP. 

 

Para CCOO a proposta presentada pola Adminitración adoece das seguintes cuestións:  

 

- Non contextualiza esta OPE como unha consecuencia directa dos acordos de estabilización de emprego asinados a nivel estatal (1º e 

2º acordo asinados repectivamente en marzo de 2017 e marzo de 2018). 

- Non recolle a cantidade de prazas a estabilizar, nin o reparto das mesmas nas tres convocatorias que marcan os acordos de 

estabilización de emprego. 

- Non recolle a totalidade das sentencias de indefindos non fixos, ben porque non están incorporadas as RPT ou por erros nos datos 

facilitados polas Consellerías. 

- Non se establece o calendario, nin procedemento asi como as garantías de mantemento de dereitos económicos para o persoal que 

opte pola funcionarización.  

- Non resulta aceptable que só se convoquen 150 prazas de promoción interna, tendo en conta que estas non restan da taxa de 

reposición, gracias aos acordos estatais. 

 

Para CCOO esta OPE ten que recoller os seguintes cambios: 

 

- Deixar claro que esta OPE e consecuencia dos acordos de estabilización do emprego público asinados a nivel estatal e que debe 

cumprir os obxectivos marcados neles: a redución da temporalidade por debaixo do 7% e o cambio de emprego temporal e precario 

por emprego fixo e estable. 

- Cuantificar a totalidade de prazas a estabilizar nos anos 2018, 2019 e 2020, incrementando as correspondentes ao ano 2018, como 

mínimo a 1000. 

- Incorporar no anexo correspondente tódalas sentenzas de indefinidos non fixos. (Para CCOO é inadmisible que se poida privar a un 

traballador do dereito a consolidar o seu posto de traballo polo simple feito de que a Consellería respectiva non fixo o traballo de crear 

ese posto en RPT) 

- Garantir o mantemento das retribucións do persoal laboral que se funcionarice, mediante un complemento non absorbible e 

irreversible, asi como ter en conta neste proceso que estamos falando de cambiar o vinculo xurídico de persoal que xa é fixo da 

administración e que xa demostrou sobradamente a súa capacidade cando accedeu ao posto de persoal laboral que ocupa. 

- Duplicar como mínimo as prazas de promoción interna, e incluir categorías de persoal laboral.. 

- Recoller nun anexo a maiores as prazas non convocadas e acumuladas das OPEs 2016 e 2017. 

- Establecer a garantía de que se levarán a cabo procesos de mobilidade tanto para o persoal funcionario como para o persoal laboral. 

 

2.- OPE prazas da lei 17. 

 

Como os datos aportados pola Consellería de Sanidade, non respetaban os acordos de estabilización asinados, pois so recollían 

prazas ocupadas interinamente entre o período 2017 e 2014, deixando todalas demais vacantes a estabilizar fora desta OPE. Desde 

CCOO solicitamos a incorporación de todalas prazas nesta OPE, tal como establecen os acordos asinados.   


