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Publicada a Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto básico do empregado 

público (en diante EBEP) faise necesario establecer na Xunta de Galicia o 

marco que serva á Administración e ás organizacións sindicais de referencia 

actual para a articulación da negociación colectiva do persoal ao servizo da 

Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus organismos 

autónomos adaptando ou creando os distintos foros de negociación que se 

establecen na mencionada normativa. 

O EBEP, tal como establece no seu artigo 2, aplícase ao persoal non só da 

Comunidade Autónoma senón tamén ao da Administracion local e ao das 

universidades. Dada a falta de previsión na actual Lei da función pública de 

Galicia dalgún ámbito competencial suficiente sobre os empregados destes 

sectores, en tanto en canto esta materia non teña a súa regulación específica, 

a Dirección Xeral da Función Pública a fin de harmonizar e tratar as materias 

que poidan ser comúns, e sempre co respecto á autonomía das 

administracións, dará  participación ás organizacións sindicais para tratar 

temas comúns de todos eles.  

Tamén, en relación  ao persoal funcionario e ao persoal laboral dependentes 

da Dirección Xeral da Función Pública, estableceranse os cauces de diálogo 

oportunos que afecten a estes empregados públicos e requiran unha solución 

unitaria para todos eles. 

Doutra banda, rematados os procesos electorais en xuño de 2007, faise 

necesario adaptar a representación das distintas organizacións sindicais ás 

mesas de negociación. 
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CLÁUSULAS 

 

Primera.  O exercicio do dereito á negociación colectiva do persoal ao servizo 

da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus organismos autónomos 

desenvolverase segundo o establecido no Estatuto básico do empregado 

público e o contido do presente acordo. A negociación colectiva do persoal 

laboral rexerase pola normativa laboral, sen prexuízo dos preceptos da Lei 

7/2007 que expresamente lle sexan de aplicación cos efectos dos pactos e os 

acordos establecidos no artigo 83 do Estatuto dos traballadores e o contido do 

presente acordo. 

Segunda.  Serán obxecto de negociación, no seu ámbito respectivo e en 

relación coas competencias da Xunta de Galicia e co alcance que legalmente 

proceda en cada caso, as materias seguintes: 

a) A aplicación do incremento das retribucións do persoal ao servizo da 

Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus organismos autónomos 

que se estableza na Lei de orzamentos da Xunta de Galicia. 

b) A determinación e aplicación das retribucións complementarias dos 

funcionarios. 

c) As normas que fixen os criterios xerais en materia de acceso, carreira, 

provisión, sistemas de clasificación de postos de traballo e plans e 

instrumentos de planificación de recursos humanos. 

d) As normas que fixen os criterios e mecanismos xerais en materia de 

avaliación do desempeño. 

e) Os plans de Previsión Social Complementaria. 
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f) Os criterios xerais dos plans e fondos para a formación e a promoción 

interna. 

g) Os criterios xerais para a determinación de prestacións sociais e 

pensións de clases pasivas. 

h) As propostas sobre dereitos sindicais e de participación. 

i) Os criterios xerais de acción social. 

j) As que así se establezan na normativa de prevención de riscos laborais. 

k) As que afecten ás condicións de traballo e ás retribucións dos 

funcionarios, cuxa regulación esixa norma con rango de lei. 

l) Os criterios xerais sobre ofertas de emprego público.  

m) As referidas a calendario laboral, horarios, xornadas, vacacións, 

permisos, mobilidade funcional e xeográfica, así como os criterios xerais 

sobre a planificación estratéxica dos recursos humanos, naqueles 

aspectos que afecten a condicións de traballo dos empregados públicos. 

n) As decisións da Administración que afecten ás súas potestades de 

organización que repercutan sobre as condicións de traballo do persoal 

funcionario ao servizo da Xunta de Galicia, procederá a negociación das 

ditas condicións coas organizacións sindicais a que se refire o Estatuto 

básico do empregado público. 
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Terceira.  A negociación colectiva das condicións de traballo dos 

empregados públicos está suxeita aos principios de legalidade, cobertura 

orzamentaria, obrigatoriedade, boa fe negocial, publicidade e transparencia. 

Cuarta.  Concluído o proceso negociador, o acordo ou acordos acadados 

seránlles remitidos ao Consello da Xunta para o seu coñecemento, 

aprobación e posteriormente publicaranse no DOG. Os pactos unha vez 

asinados polas partes, para os efectos de coñecemento polos afectados, 

serán publicados no DOG tal como se sinala no artigo 38.6 do EBEP. 

Cando existan discrepancias referidas á interpretación xurídica das materias 

contidas no presente acordo, as partes poderán nomear de mutuo acordo 

un mediador, que, unha vez aceptado o cargo, terá obrigación de presentar 

no prazo de cinco dias hábiles  o seu ditame, logo de informe das partes.  

As partes deberán manifestar o seu posicionamento con respecto ao 

ditame, por escrito, de xeito razoado, no prazo máximo de dez días. 

Quinta.  Órganos de negociación.  

O marco no que se desenvolverá este dereito de negociación colectiva 

serán as mesas de negociación creadas ao abeiro do disposto na Lei 

7/2007, a Mesa do Convenio do Persoal Laboral e calquera outra que poida 

crearse de común acordo entre a Administración e as Organizacións 

sindicais.  

1.- Mesa Xeral de Negociación de Funcionarios.  

O ámbito dos sectores afectados nesta mesa son os funcionarios, os 

estatutarios e os funcionarios docentes non universitarios ao servizo da 

Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus organismos autónomos. O 

número de membros será de quince pola administración e igual número 

pola parte social. 
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Negociaranse as seguintes materias comúns aos funcionarios e estatutarios do 

seu ámbito, sempre que non se teñan negociado na mesa establecida no artigo 

36 do EBEP: 

• Os criterios xerais para a aplicación do incremento das retribucións do 

persoal. 

• Os criterios xerais para a aplicación das retribucións complementarias. 

• Negociaranse as normas que fixen os criterios xerais en materia de 

acceso, carreira, provisión, sistema de clasificación de postos de traballo 

e plans e instrumentos de clasificación dos recursos humanos. 

• Os criterios xerais dos plans e fondos para a formación e a promoción 

interna. 

• Os criterios xerais para a determinación de prestacións sociais e 

pensións de clases pasivas. 

• As que afecten ás condicións de traballo e ás retribucións dos 

funcionarios, cuxa regulación esixa norma con rango de lei. 

• Os criterios xerais sobre ofertas de emprego público. 

• As referidas a calendario laboral, horarios, xornadas, vacacións, 

permisos, mobilidade funcional e xeográfica, así como os criterios xerais 

sobre a planificación estratéxica dos recursos humanos, naqueles 

aspectos que afecten a condicións de traballo dos empregados públicos. 

• As decisións da comunidade autonoma que afecten a súa potestade de 

autoorganización que teñan repercusións sobre as condicións de traballo 

(xornada, horario, quendas) sobre colectivos de  funcionarios públicos 

ou  colectivos de persoal estatutario. 

 



 6 

• Nas mesas  negociaranse aspectos transversais das relacións de postos 

de traballo - ou de calquera outro instrumento de ordenacion do persoal- 

(complemento de destino e requisitos indispensables para o seu 

desempeño). En cada unha das secretarÍas xerais dos centros directivos 

da Xunta de Galicia, negociaranse coas organizacións sindicais con 

representación na mesa correspondente as modificacións dos aspectos 

específicos da determinación dos postos de traballo como trámite previo 

á elevación á Comisión de Persoal das modificacións das relacións de 

postos de traballo. Das ditas reunións emitirase a acta correspondente 

polo representante da Administración designado ao efecto. 

Dependendo da Mesa Xeral de Negociación constituiranse mesas sectoriais 

en atención ás condicións especificas de traballo das organizacións 

administrativas afectadas ou das peculiaridades de sectores concretos de 

empregados públicos e ao seu número. As competencias destas mesas 

estenderanse aos temas comúns dos funcionarios do sector que non teñan 

sido obxecto de decisión por parte da Mesa Xeral ou ás que esta 

explicitamente lles reenvie ou delegue; expresamente negociaranse as 

materias que de seguido se relacionan ou as que pola natureza do sector 

poidan ser adaptadas ou teñan a súa normativa concreta: 

• Os criterios xerais para a aplicación do incremento das retribucións 

complementarias do persoal. 

• Negociaranse as normas que fixen os criterios xerais en materia de 

acceso, carreira, provisión, sistema de clasificación de postos de traballo 

e plans e instrumentos de clasificación dos recursos humanos. 

• Os criterios xerais dos plans e fondos para a formación e a promoción 

interna. 

• As referidas a calendario laboral, horarios, distribucion das vacacións e 

dos permisos, mobilidade funcional e xeográfica, así como aqueles 
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aspectos que afecten as condicións de traballo dos funcionarios do 

sector. 

O número de membros das mesas relacionadas a continuación será de 

quince pola Administración e igual numero pola parte social. 

Constituiranse as seguintes mesas sectoriais: 

• Mesa Sectorial de Funcionarios de Administración Xeral da Xunta de 

Galicia. 

• Mesa Sectorial do Persoal Estatutario do Servizo Galego de Saúde. 

• Mesa Sectorial de Docentes non Universitarios da Conselleria de 

Educación e Ordenación Universitaria. 

• Mesa Sectorial de Xustiza. 

2.-Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos . 

Ambito: funcionarios/as, funcionarios/as docentes non universitarios, 

estatutarios e laborais ao servicio da Administración da Comunidade 

Autónoma de Galicia e dos seus organismos autónomos.  

O número de membros será de quince pola Administración e de quince pola 

parte social con representación neste foro. 

Nesta mesa negociaranse: 

• Todas aquelas materias e condicións de traballo comúns ao persoal 

funcionario, estatutario e laboral ao servizo da Comunidade 

Autónoma de Galicia e dos seus organismos autónomos, os criterios 

xerais da oferta de emprego, as normas que fixen os criterios e 

mecanismos xerais en materia de avaliación do desempeño, os 

criterios xerais dos plans e fondos para a formación e a promoción 
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interna e criterios xerais da acción social e propostas sobre dereitos 

sindicais e de participación establecidas todas elas no artigo 37 do 

EBEP. 

•  Especificamente negociarase neste foro o incremento global de 

retribucións do persoal ao servizo da Xunta de Galicia que 

corresponda incluir no proxecto de lei de orzamentos da Xunta de 

Galicia para cada exercicio. 

Sexta.  En todo o non establecido neste acordo estarase ao disposto na Lei 

7/2007, de 13 de abril, do Estatuto básico do empregado público ou o que 

se dispoña na Lei de función pública de Galicia. 

Sétima.  Constitúese unha Comisión de Seguimento deste acordo composta 

por un membro de cada unha das organizacións sindicais presentes na 

Mesa Xeral de Empregados Públicos  e asinantes deste acordo e un 

número igual de membros da Administración que terá como función a 

vixilancia e interpretación deste acordo. A decisión da parte social sobre os 

temas  acadarase mediante o voto ponderado segundo resulta no anexo. 

Oitava.  Procederase no prazo de quince días á constitución das mesas de 

negociación de empregados públicos e de funcionarios e ao inicio da 

negociación dun novo Acordo de Dereitos Sindicais que mellore o  acordo 

do ano 1998. 

Novena.  O presente acordo derroga a resolución do 6 de agosto de 1990 

pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de 

Galicia de 31 de xullo de 1990, polo que se ratifica o acordo subscrito entre 

a Xunta de Galicia e as Organizacións sindicais sobre materias de Función 

Pública (DOG do 5 de setembro de 1990). 

Disposición adicional.  Coa finalidade de estudar o novo marco de dereitos 

sindicais créase unha Comisión de Traballo formada por dous representantes 
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de cada unha das organizacións sindicais asinantes do presente acordo e un 

número non superior de membros pola  Administración. 

Santiago de Compostela    de abril de 2008. 

Pola Administración, 

O conselleiro da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 

 

José Luis Méndez Romeu. 

 

Polas organizacións sindicais, 

CIG 

 

Xosé Carlos Crespo Santiago 
Coordinador da Área Pública de 
CIG 

UGT 

 

José Manuel Vázquez Riveira 
Sº Xeral da FSP-UGT Galicia 

 

CSI-CSIF 

 
 
 
José Francisco Méndez Castro 
Presidente autonómico CSI-CSIF 
Galicia 

 

 

 


