
A PROPOSTA DE OPE NON REDUCE SUFICIENTEMENTE A TEMPORALIDADE

NIN FACILITA A PROMOCIÓN INTERNA

CCOO CONSIDERA QUE ESTA OPE ESTA INCLUMPLINDO O ACORDO ESTATAL

A Administración ven de remitir, o día 26 de novembro, a proposta de decreto de OPE as organizacións sindicais, 

dando de prazo de alegacións ata o día 29.

Nunha primeira lectura CCOO rexeita esta proposta:

a) Porque un ano mais a administración converte a negociación da oferta de emprego público nun mero tramite.
b) Porque este ano en particular esta proposta está a incumprir o II acordo de emprego,   asinado por CCOO, 

UGT e CSIF o 9 de marzo en Madrid, pois ainda non foi capaz de negociar a súa trasposición a Galicia.
c) Poque sendo grave como se plantea, o mais grave é o que lle falta por explicar:

- Non se pode plantear un proceso de funcionarización, sen acordar previamente o decreto que o regule 

(mantemento de dereitos, consecuencias, tipo de proceso,….), número de prazas e calendario para 

levalo a cabo (si se pretende funcionarizar sobre 6000 prazas, parece pouco ambicioso anunciar a 

funcionarización de 577, porque a esste ritmo tardaríamos mais de 10 anos), así como establecer a 

correspondencia entre as categorías de persoal laboral e as escalas de funcionarios (aínda en fase de 

negociación, e polo tanto sen concretar)
- As prazas a estabilizar anteriores a 2005 e anteriores ao 31 de decembro de 2017, son por boca da 

propia administración mais de 3500. Entón porque convocar este ano só 720?
- No caso das prazas de indefinidos non fixos por sentencia (226), non existen garantías de que se 

convoquen todas, pois xa detectamos erros importantes.
- A prazas de promoción interna (150) son claramente insuficiente, polo que esixiremos, tendo en conta 

que gracias aos acordos estatais non computan na taxa de reposición, que como mínimo se dupliquen e, 

en todo caso, que tamén se inclúan prazas de promoción interna para o persoal laboral fixo.

Como conclusión desde CCOO consideramos que esta OPE ten que sufrir os seguintes cambios:

- Ampliar o periodo de alegacións para que haxa unha negociación real.

- Clarificar, mediante un decreto ou regulación recollida no propio decreto de OPE, como vai ser a 

funcionarización do persoal laboral fixo, para quitar menos e incertidumes, pois si o obxectivo e que todo 

o persoal laboral fixo pase a ser funcionario habera que facilítalo e non poñer obstaculos.
- Calendarizar as prazas a estabilizar nos tres anos que recolle o acordo Madrid, incluindo como mínimo 

nesta OPE a metade (sobre 2000), e non a ridícula cantidade que de 720. Cabe recordar que as prazas 

de estabilización non teñen custo. Esiximos coñecer o número exacto de prazas afectadas pola 

estabilización para así poder pronunciarnos sobre o seu reparto durante os tres anos de execución do 

Acordo de Madrid.
- Contabilizar as prazas reais de indefinidos non fixos por sentenza, para que non quede ningunha sen 

convocar neste proceso.
- Facer un xesto de recoñecemento ao persoal funcionario de carreira e ao persoal laboral fixo, 

duplicando as prazas de promoción interna desta convocatoria.
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