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XUNTANZA COMITÉ INTERCENTROS - DIRECCIÓN XERAL DE 
FUNCIÓN PÚBLICA 

06.06.2016 
 

O día 6 de xuño o Comité Intercentros da Xunta de Galicia ven de manter unha xuntanza 
coa Dirección Xeral de Función Pública no que se trataron os seguintes temas: 
 

1. Concurso de traslados: Función Pública nos informa de que o concurso non 
sairá antes do verán. A previsión e que convocarán unha xuntanza específica para 
este tema no mes de xuño é que antes das eleccións autonómicas saíra a 
convocatoria dos grupos IV e V na mesma liña e practicamente coas mesmas 
bases que o último concurso de traslados do ano 2012 (salvo algunha pequena 
adaptación que non concretou) e por suposto a resolución do mesmo antes de 
elección de destino da OPE 2016. Respecto dos grupos I a III aínda non teñen 
previsión. 
 

2. Refundición categorías profesionais: Na próxima semana enviarán proposta 
dos grupos IV e V. A proposta do Grupo III teñen intención de enviala a finais de 
mes se rematamos a negociación dos grupos anteriores.   
 
 

3. Proceso de funcionarización: vai ligado ao proceso de refundición de 
categorías. Función Pública está recollendo información de procesos realizados 
noutras Administracións Públicas, así como posibles sentencias de reclamacións 
presentadas nestes procesos tanto de organizacións sindicais como da propia 
Avogacía do Estado para evitar posibles impugnacións xudiciais. 
 

4. Reposición artigo 19 do convenio: nos informa que vai ligado a Lei de 
Orzamentos do ano 2017, polo que, é algo que lle tocará xestionar ao próximo 
equipo de Goberno da Comunidade Autónoma. 
 

5. Negociación criterios Tribunais de Selección: ten o seu ámbito específico de 
negociación. 
 

6. Axencia Galega de Servizos Sociais: é unha decisión que terá que tomar a 
Consellería de Facenda e a Secretaría Xeral de Política Social crendo dende a 
DXFP que se debe de regularizar as condicións laborais do persoal do Consorcio. 
 

7. Cambio de categorías do SPDCIF a bombeiros forestais: Dende o Comité 
Intercentros se lle informa a DXFP das 3 peticións que levamos feitas por parte 
das OOSS á Consellería de Facenda solicitando unha reunión onde poder expoñer 
as reivindicacións deste colectivo e o cumprimento do Convenio Colectivo ao 
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respecto. Se nos informa que na próxima semana terá lugar esa xuntanza coa 
Consellería de Facenda. 
 
 

8. Perfección de trienios persoal a tempo parcial: este punto ven a colación dun 
escrito chegado a este órgano do Comité de Empresa de Vicepresidencia, 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza no que se nos 
informa que os traballadores contratados a tempo completo que perfeccionan 
trienios ao 100% se a continuación pasan a ter un contrato a tempo parcial se lle 
perfeccionan todos a tempo parcial. 
 
Función Pública nos pide que lle acheguemos ese escrito para estudalo e darnos 
unha resposta por escrito. 
 

9. Concesión de permutas entre o persoal interino: se nos informa que aínda que 
había dúas sentenzas gañadas en primeira instancia nos Xulgados do Social de  
Ourense e Lugo o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia as desestimou, polo que, 
a lexislación é clara ao respecto de autorización de permutas só ente o persoal 
laboral fixo do mesmo grupo e categoría. 
 

10.  Declaración como persoal laboral indefinido os traballadores interinos con 
máis de 3 anos de antigüidade: aínda que non teñen coñecemento oficial da 
sentencia que orixinou a noticia na prensa dixital, a mesma vai na liña do 
recoñecemento do/a traballador/ora como persoal laboral INDEFINIDO NON 
FIXO ata a cobertura regulamentaria da praza.  
 

11.  Relación de persoal e prazas ocupadas con anterioridade ao 1 de xaneiro 
de 2005 e relación de persoal e prazas do acordo de consolidación asinado 
no V Convenio: solicítase listado de prazas vacantes dos procesos de 
estabilización e consolidación recollidos na disposicións transitoria décima do 
convenio colectivo.  
 

12. Varios: solicitamos: 
 

a. Información sobre a resolución da Consellería de Política Social de non 
conceder os días 24 e 31 de decembro como asuntos persoais ao igual que 
ao persoa de oficina e o valor das X nas carteleiras de traballo ao non 
considerar estas como días inhábiles a efectos de vacacións e licencias. 
Este asunto debaterase na súa mesa específica a continuación desta 
xuntanza. 
 

b. Levar a mesa de pluses para a súa inclusión en RPT aquelas sentencias 
xudiciais gañadas ao respecto. 
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c. Revisión das bases de cotización en base ao requirimento da Inspección de 
traballo de Lugo, daqueles traballadores que realizan funcións de superior 
categoría ou están en situación de adscrición temporal. 
 

d. Revisión de confección de nóminas, xa que, esta son de difícil comprensión 
para os traballadores. 

 
 

e. Posibilidade da realización de convenios de mobilidade con outras 
Administracións Públicas. O Director apunta a posibilidade de chegar a un 
acordo neste sentido con Asturias. 

 


