
MOCIÓN QUE PRESENTAN OS GRUPO MUNICIPAIS SOCIALISTA, BNG E FERROL

EN  COMÚN,  ó  abeiro  do  disposto  nos  artigos  91.4  e  97  do  Regulamento  de

Organización,  Funcionamento  e  Réxime  Xurídico  das  Entidades  Locais  (Real

Decreto 2568/1986), SOBRE A PROBLEMÁTICA VIVIDA POLAS TRABALLADORAS

DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR PARA A

SÚA CONSIDERACIÓN,  DEBATE E POSTERIOR APROBACIÓN POLO PLENO DO

CONCELLO 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 AfinaisAfinais  dodo  pasadopasado  anoano  publicasepublicase  aa  LeyLey  20/2021,20/2021,  dede  2828  dede  diciembre,diciembre,  dede  medidasmedidas  urgenteurgente

ss  parapara  la reducciónla reducción  dede  lala  temporalidadetemporalidade  enen  elel  empregoemprego  público.público.      

CoaCoa  finalidadefinalidade  dede  minimizarminimizar  aa  temporalidadetemporalidade    nasnas  AdministraciónsAdministracións  públicas,públicas,  aa  ditadita  LeiLei  contcont

empla dousempla dous  supostos:supostos:

 • Un  • Un   proceso proceso    de de   estabilización estabilización   para  para    as  as    prazas  prazas    de  de    carácter  carácter    estrutural  estrutural    que que    

estiveranocupadasininterrompidamenteestiveranocupadasininterrompidamente  aa  lolo  menosmenos  nosnos  trestres  anosanos  anterioresanteriores  óó  3131  dede  decedece

mbrombro  dede  20202020  ((  art.2),art.2),  cun sistemacun sistema  dede  selecciónselección  dede  concursoconcursooposición. • Unoposición. • Un

procesoproceso  dede  estabilización estabilización   extraordinario extraordinario   dede  empregoemprego  temporaltemporal  dede  longalonga  duraciónduración  para para 

aquelas aquelas    prazas  prazas    de  de    carácter  carácter    estrutural  estrutural    que  que    estiveran  estiveran    ocupadas  ocupadas    de  de    forma  forma     

ininterrompida ininterrompida    con  con 

anterioridadeanterioridade  óó  11  dede  xaneiroxaneiro  dede  2016,2016,  cuncun  sistemasistema  dede  selecciónselección  dede  concurso. concurso. 

TodasTodas  asas  AdministraciónsAdministracións  deben,deben,  parapara  ambosambos  casos,casos,  terter  publicadaspublicadas  asas  convocatoriasconvocatorias  dosdos  

procesosprocesos  de de 

estabilizaciónestabilización  antesantes  dodo  3131  dede  decembrodecembro  dede  2022,2022,  motivomotivo  queque  xustificaxustifica  aa  urxenciaurxencia  destadesta  mm

oción. Así, oción. Así,    a  a    practica  practica    totalidade  totalidade    das  das    Administracións  Administracións    están  están    traballando  traballando    en  en     

criterios criterios    que  que    valoren  valoren 

prioritariamente,prioritariamente,  nasnas  fasesfases  dede  concurso,concurso,  aa  experienciaexperiencia  dasdas  persoaspersoas  concursantesconcursantes  nasnas  propro

piaspias  prazas prazas 

dasdas  administraciónsadministracións  queque  sonson  obxectoobxecto  dada  convocatoria.convocatoria.  EE  dicir,dicir,  nosnos  criterioscriterios  parapara  estabilizarestabilizar  

oo    posto posto 



dede  traballotraballo  dunhadunha  auxiliarauxiliar  administrativaadministrativa  destedeste  concello,concello,  sese  valoraravalorara  máismáis  aa  experienciaexperiencia  dudu

nha nha 

auxiliarauxiliar  administrativaadministrativa  queque  leveleve  ocupandoocupando  aa  prazapraza  nesteneste  concello,concello,  queque  aa  experienciaexperiencia  doutrdoutr

aa  auxiliar auxiliar 

administrativaadministrativa  doutrodoutro  concelloconcello  ou,ou,  porpor  suposto,suposto,  doutradoutra  administraciónadministración  diferentediferente  aa  local.local.    NoNo

nn  facelo así, facelo así,    non  non    só  só    sería  sería    desvirtuar  desvirtuar    o  o    sentido  sentido    da  da    Lei,  Lei,    senón  senón    que  que    sería  sería    un  un     

prexuízo prexuízo    para  para    a  a    propia  propia 

Administración,Administración,  queque  nonnon  obteríaobtería  profesionaisprofesionais  concon  experienciaexperiencia  contrastadacontrastada  parapara  oo  desenvoldesenvol

vemento dovemento do  traballotraballo  específicoespecífico  nasnas  prazasprazas  convocadas. convocadas. 

OO  ConsorcioConsorcio  GalegoGalego  dede  ServizosServizos  dede  IgualdadeIgualdade  ee  Benestar,Benestar,  segundosegundo  osos  seusseus  Estatutos, Estatutos,   éé  

unha unha 

entidadeentidade  dede  dereitodereito  públicopúblico  dede  caráctercarácter  interadministrativo,interadministrativo,  concon  personalidadepersonalidade  xurídicaxurídica  propro

piapia  e e 

diferenciadadiferenciada  dada  dosdos  entesentes  consorciados,consorciados,  dodo  calcal  formanforman  parteparte  aa  XuntaXunta  dede  GaliciaGalicia  ee  osos  concconc

ellos ellos 

galegos,galegos,  queque  concorreronconcorreron  inicialmenteinicialmente  áá  súasúa  formación,formación,  subscribindosubscribindo  oo  convenioconvenio  dodo  66  dede  xx

ulloullo  de de 

2006,2006,  asíasí  comocomo  todostodos  aquelesaqueles  incorporadosincorporados  concon  posterioridade,posterioridade,  aa  travéstravés  dosdos  correspondecorresponde

ntes ntes 

convenios,convenios,  segundosegundo  oo  previstoprevisto  nono  artigoartigo  3333  dosdos  seusseus  estatutos.estatutos.  NaNa  actualidadeactualidade  estáestá  integrintegr

adoado  por por 

285285  concellosconcellos  ee  55  mancomunidadesmancomunidades  ((  DOGADOGA  dodo  11  dede  decembrodecembro  dede  2020).2020).    PorPor  tanto,tanto,  oo  CoCo

nsorcio nsorcio 

Galego,Galego,  nonnon  éé  aa  XuntaXunta  dede  Galicia,Galicia,  ee  asas  súassúas  traballadoras,traballadoras,  nonnon  sonson  traballadorastraballadoras  dada  XuntaXunta  

de Galicia.de Galicia.    

OO  ConsorcioConsorcio  GalegoGalego  dede  ServizosServizos  dede  IgualdadeIgualdade  ee  BenestarBenestar  converteuseconverteuse  nunhanunha  dasdas  AdminiAdmini

stracións con stracións con    maior  maior    taxa  taxa    de  de    temporalidade,  temporalidade,    pasando  pasando    do  do    90  90    %;  %;    unha  unha     

temporalidade temporalidade    que  que    afecta  afecta 

indiscutiblementeindiscutiblemente  aa  mulleres,mulleres,  xaxa  que,que,  máismáis  dodo  95%95%  dasdas  máismáis  dede  20002000  persoaspersoas  queque  traballatraballa

nn  nel,nel,  son mulleres.son mulleres.    

EstasEstas  profesionaisprofesionais  atendenatenden  aa  unhaunha  mediamedia    anualanual  dede  casecase  20.00020.000  persoaspersoas  ee  familiasfamilias  usuariusuari

asas  nosnos  seus seus 

distintosdistintos  servizos:servizos:    EscolasEscolas  Infantís,Infantís,  CentrosCentros  dede  Día,Día,  CentrosCentros  Residenciais,Residenciais,  VivendasVivendas  ComCom

unitarias, Oficinasunitarias, Oficinas  dede  IgualdadeIgualdade  ee  BenestarBenestar  ouou  oo  ServizoServizo  dede  XantarXantar  nana  casa.casa.    

AA  XuntaXunta  tenten  iniciadoiniciado  oo  procesoproceso  dede  elaboraciónelaboración  dede  criterioscriterios  parapara  aa  baremaciónbaremación  dede  méritosméritos  dd



asas  prazas prazas 

dodo  ConsorcioConsorcio  queque  saensaen  aa  procesoproceso  dede  estabilizaciónestabilización  ee  queque  afectanafectan  aa  máismáis  dede  13001300  profesioprofesio

nais. Nosnais. Nos  borradoresborradores  queque  sese  coñecen,coñecen,  

nonnon  valoranvaloran  prioritariamenteprioritariamente    aa  experienciaexperiencia  dasdas  profesionais no profesionais no    Consorcio  Consorcio    para  para    seguir seguir

ocupando ocupando    a  a    súa  súa    praza,  praza,   senón senón    que  que    igualan  igualan    a  a    baremación  baremación    desta  desta 

experienciaexperiencia  dasdas  profesionaisprofesionais  dodo  Consorcio,Consorcio,  concon  profesionaisprofesionais  doutrasdoutras  AdministraciónsAdministracións  diferdifer

entes, comoentes, como  éé  aa  XuntaXunta  dede  Galicia,Galicia,  ee  queque  nuncanunca  traballarontraballaron  nono  Consorcio.Consorcio.

Analogamente,Analogamente,  seríasería  comocomo  si parasi para  estabilizarestabilizar  unhaunha  

prazapraza  destedeste  concello,concello,  sese  valorasevalorase  oo  mesmomesmo  aa  experienciaexperiencia  nono  postoposto  deste deste 

concello,concello,  queque  aa  experienciaexperiencia  dundun  postoposto  nana  Deputación.Deputación.    

SiSi  osos  criterioscriterios  nonnon  mudan,mudan,  parapara  unhaunha  prazapraza  dede  psicólogapsicóloga  dunhadunha  residenciaresidencia  dede  maioresmaiores  dodo  

Consorcio, Consorcio, 

sese  puntúapuntúa  igualigual  aa  unhaunha  profesionalprofesional  queque  levaleva  ocupandoocupando  esaesa  prazapraza  1515  anos,anos,  queque  aa  outraoutra  psipsi

cólogacóloga  da da 

XuntaXunta  dede  Galicia,Galicia,  queque  levaleva  1515  anosanos  traballandotraballando  nono  ámbitoámbito  dada  prevenciónprevención  dasdas  drogodependdrogodepend

encias. encias. 

ParaPara  unhaunha  prazapraza  dede  mestramestra  nunhanunha  escolaescola  infantilinfantil  dodo  Consorcio,Consorcio,  queque  atendeatende  aa  nenosnenos  dede  00  

aa  33  anos,anos,  se se 

valoraríavaloraría  igualigual  aa  unhaunha  mestramestra  queque  levaleva  1515  anosanos  ocupandoocupando  esteeste  posto,posto,  queque  aa  outraoutra  mestramestra  

queque  tenten  15 15 

anosanos  dede  experienciaexperiencia  nana  XuntaXunta  dede  GaliciaGalicia  educandoeducando  aa  nenosnenos  ee  nenasnenas  dede  55  ee  66  anos,anos,  peropero  qq

ueue  tenten  0 experiencia0 experiencia  concon  bebés. bebés. 

EstasEstas  profesionaisprofesionais  dodo  ConsorcioConsorcio  sonson  asas  mesmasmesmas  ásás  que,que,  dendedende  aa  Xunta,Xunta,  sese  lleslles  dabandaban  meme

dallasdallas  de de 

recoñecementorecoñecemento  profesionalprofesional  polopolo  seuseu  traballotraballo  enen  primeiraprimeira  liña,liña,  nono  peorpeor  dada  pandemia,pandemia,  nasnas  rr

esidencias esidencias 

dede  maiores,maiores,  ee  polapola  súasúa  atenciónatención  ee  profesionalidadeprofesionalidade  nasnas  residenciasresidencias  integradasintegradas  ondeonde  sese  coco

idabaidaba  e atendíae atendía  aa  todastodas  asas  persoaspersoas  maioresmaiores  concon  COVID. COVID. 

EstasEstas  profesionaisprofesionais  estánestán  nana  actualidadeactualidade  nunhanunha  folgafolga  queque  sese  estendeestende  durantedurante  osos  primeirosprimeiros  

quincequince  días días 

dede  mes,mes,  entreentre  setembrosetembro  ee  decembro.decembro.  UnhaUnha  folgafolga  áá  queque  sese  venven  obrigadasobrigadas    parapara  conseguirconseguir  

queque    nana  fase de fase de    concurso  concurso    se  se    lles  lles    valore  valore    con  con    prioridade  prioridade    a  a    súa  súa    experiencia  experiencia    e  e     

bagaxe bagaxe    profesional,  profesional,    máis  máis    que demostrada que demostrada  nesteneste  últimosúltimos  quincequince  anos. anos. 

NonNon  facelo,facelo,  ademaisademais  dede  constituírconstituír  unhaunha  anomalíaanomalía  nono  cumprimentocumprimento  dodo  espíritoespírito  dada  leilei  20/2020/20

2121  de resarcir de resarcir    o  o    dano  dano    causado  causado    polo  polo    abuso  abuso    de  de    temporalidade  temporalidade    nas  nas     



Administracións, Administracións,    conlevaría  conlevaría    o  o 

desmantelamentodesmantelamento  dosdos  equiposequipos  profesionaisprofesionais  dosdos  centroscentros  atendidos,atendidos,  dadadada  aa  altísimaaltísima  temportempor

alidadealidade  das das 

traballadorastraballadoras  dodo  Consorcio,Consorcio,  ee  unun  danodano  económicoeconómico  parapara  aa  propiapropia  AdministraciónAdministración  enen  indemnindemn

izacións queizacións que  pagamospagamos  todos. Por todos. Por    estes  estes    motivos,  motivos,    os  os    grupos  grupos    municipais municipais   do  do    PSOE,  PSOE, 

BNG e FeC solicitan BNG e FeC solicitan    do  do    Pleno  Pleno    da  da    Corporación Municipal do Concello de  Corporación Municipal do Concello de 

FerrolaFerrola  adopciónadopción  dosdos  seguintesseguintes    acordos: acordos: 

1.Instar1.Instar  aa  XuntaXunta  dede  GaliciaGalicia  aa  queque  aa  queque  cumpracumpra  aa  leilei  ee    negocienegocie  dede  boaboa  fefe  coco  ComitéComité  dede  FoFo

lga, intentandolga, intentando  chegarchegar  aa  acordosacordos  sobresobre  osos  motivosmotivos  dada  mesma. 2.Instar mesma. 2.Instar    a  a    Xunta  Xunta    de  de     

Galicia Galicia    a  a    que  que    nos  nos    criterios  criterios    de  de    baremación  baremación    de  de    méritos  méritos    no  no    proceso  proceso    de  de 

estabilización estabilización    e  e    de  de    estabilización  estabilización    extraordinaria  extraordinaria    referidos,  referidos,        se  se    puntúe  puntúe     

prioritariamente prioritariamente    a  a 

experienciaexperiencia  dasdas  profesionaisprofesionais  nosnos  postospostos  dede  traballotraballo  específicosespecíficos  desenvoltosdesenvoltos  nono  ConsorcioConsorcio  

Galego. Galego. 

3.Trasladar3.Trasladar  estesestes  acordosacordos  óó  PresidentePresidente  dada  XuntaXunta  dede  GaliciaGalicia  instandoinstando  aa  queque  actúeactúe  enen  conscons

ecuenciaecuencia  e resolvae resolva  estaesta  gravegrave  problemaproblema  concon  caráctercarácter  inmediato.inmediato.

 En Ferrol, a 26 de septembro de 2022

Asinado polos voceiros dos grupos PSOE, FeC e BNG

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO CONCELLO DE FERROL


