
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no 

artigo 112 do Regulamento da Cámara, a iniciativa do súa deputada Yolanda Díaz 

Pérez, presenta a seguinte emenda á totalidade, de devolución, ao  Proxecto de lei do 

emprego público,  polos seguintes motivos: 

 

 

Mantén o goberno Núñez Feijóo decretado un estado de excepción sobre as 

traballadoras e traballadores do sector público galego ao traverso dunha trama de leis 

e normas que vulneran os seus dereitos laborais e menoscaban os servizos públicos 

que prestan: a secuencia de recortes orzamentarios contemplados nas leis de 

orzamentos e de medidas de acompañamento, a perda de poder adquisitivo de 

salarios primeiro reducidos e logo conxelados, a perda de emprego público pola vía da 

amortización e non cobertura da vacantes, ou a intolerable  lei de excepción 1/2012, 

do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego 

público, que constitúen elementos senlleiros da violencia material que exerce a Xunta 

sobre o persoal o servizo da administración pública galega. 

 

Lei  1/2012 que  suspendeu de xeito unilateral determinados preceptos contidos no V 

convenio colectivo único, apelando more sarcástico ao concepto de solidariedade  e 

nunha indisimulada consideración prexuízosa das traballadoras e traballadores 

públicos, acusados de xeito indirecto na norma de absentistas. Lei que se prorroga ate 

hoxe e que contamina a lei de orzamentos da Comunidade Autónoma.  Lei que desafía 

na súa vixencia o relato fantástico que enxerga a Xunta sobre a recuperación 

económica. 

 

Cómpre afirmar de acordo coas análises dos profesores e economistas Vicenç Navarro, 

Juan Torres e Alberto Garzón que  “o déficit de emprego público, incluído o social é 

enorme, negando a mensaxe neoliberal que se reproduce de xeito constante nos 

medios de información de maior difusión de que hai demasiados empregados 

públicos… España é o país con menos empregados  que traballen nos servizos do 

Estado do Benestar e no sector público…”. Nada deste enfoque se recolle no proxecto 

de lei que nos ocupa. Así segue a taxa de reposición de efectivos  actuando como lei de 
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ferro contra o emprego público ou vale dicir contra os servizos públicos que se prestan 

á cidadanía; repítense os colapsos nas urxencias hospitalarias por falla de persoal; 

seguen a falla crónica de prazas públicas nas escolas infantís; persiste a insuficiencia do 

profesorado para atender á diversidade, combater o abandono escolar ou ampliar os 

ciclos formativos no ensino público; esmorecen as prestacións en materia de servizos 

sociais e da dependencia cunha especial incidencia na perda de emprego feminino e 

redundando nun desigual reparto das tarefas reprodutivas, etc., O vencello indisoluble 

entre servizos públicos e democracia  ten como requisito a existencia do emprego 

público para garantir o exercicio dos dereitos económicos, sociais e culturais. Este 

goberno está en guerra co requisito o que delata o seu volátil compromiso coa 

democracia. 

 

Este proxecto de lei negoulle ao Consello Económico e Social de Galicia a emisión do 

seu ditame. Unha leitura restritiva do sentido da lei volta furtar a este Consello a 

análise crítica do proxecto. Semella difícil no entender as administracións públicas 

como elementos necesarios do desenvolvemento económico e social do país; semella 

estrano ignorar o carácter socioeconómico dunha fracción apreciable das actividades  

que desenvolve a administración pública. 

 

Incluso este proxecto de lei furta o ditame preceptivo  que contempla o artigo 19 A do 

decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, que aproba o texto refundido da lei da 

función pública de Galicia, segundo o cal correspóndelle ao Consello Galego da Función 

Pública emitir con carácter preceptivo un informe respeito os anteproxectos de lei e 

proxectos de regulamento en materia de emprego público. 

 

A propia Asesoría Xurídica Xeral fai notar diversas eivas no trámite: 

 

- A falla de seguridade  que supón que haxa documentación que non especifica a 

que versión  do anteproxecto se refire ( e sabemos de alomenos 3 versións do 

proxecto). 

- A falla de sistematicidade nunha serie de alegacións presentadas por diferentes 

organismos e entidades interesadas. 

- A ausencia de documentación que acredite a remisión do proxecto  na fase de 

alegacións a diversas consellarías, caso por exemplo da de educación e cultura. 

- A falla  no expediente administrativo de documentación que acredite a 

remisión á FEGAMP (non se sabe se o informe deste organismo con data 11 de 

xullo do 2013 responde ao último dos anteproxectos presentado, de 27 de 

outubro do 2014), ou no seu caso á Comisión Galega de Cooperación Local. 
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Sinalar a pobreza da memoria xustificativa do proxecto que apenas recolle  unha 

enumeración dalgúns aspectos ou materias salientables de forma xenérica sen realizar 

unha análise ampla da totalidade da norma, e máis transcribindo parágrafos da propia 

exposición de motivos do proxecto. 

 

Nas condicións de guerra aberta contra as traballadoras e traballadores públicos e coas 

eivas na súa tramitación a norma non semella unha boa nova para a cidadanía dun país 

que necesita fornecer  a súa administración pública como elemento que permita 

exercer dereitos e acceder a servizos públicos. 

 

Este grupo parlamentar considera que nos atopamos diante dun proxecto de lei 

continuista, que renuncia a innovar e a gañar dereitos para as empregadas e 

empregados públicos para, pola contra, restar obediente a criterios non básicos 

establecidos na lexislación estatal. Norma conservadora, continuista e conformista do 

horizonte ideolóxico neoliberal. 

 

Este grupo parlamentar denuncia que nos atopamos cun proxecto  que mina a carreira 

profesional con elementos que pouco teñen que ver cos principios constitucionais de 

mérito e capacidade, ao formular un concepto moi amplo do chamado persoal 

directivo. Persoal directivo definido con calculada ambiguidade no texto e que se torna 

laxitude nas retribucións e sistema avaliativo como recolle a propia Asesoría Xurídica 

Xeral. Persoal directivo que nas entidades públicas dependentes da administración 

poderá ser ocupado por persoas que non teñan a condición de empregadas/os 

públicos. Todo elo tralas vacilacións para abolir o plus para os altos cargos. 

Defínese, polo tanto, un proxecto que fuxe dos sistemas de promoción da carreira 

profesional ao través da fixación duns criterios  obxectivos e imparciais. Carreira 

profesional que resta de costas a toda actuación fiscalizadora por parte da 

representación sindical.  

Este grupo parlamentar descobre un proxecto  que admite con demasiada amplitude o 

sistema de libre designación para a provisión de postos de traballo. O art. 92 deixa 

demasiada marxe ás relacións de postos de traballo. Consagra o sistema de expolio tan 

empregado polo Partido Popular. 

Este grupo parlamentarle no texto unha fonda desconfianza respeito das traballadoras 

e traballadores públicos e que en consecuencia limita claramente os dereitos de 

participación e de representación do persoal funcionario. Significativo elemento desa 

desconfianza é a regulamentación abusiva dos servizos mínimos en caso de folga, que 

non se cinguen os servizos básicos. 
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Chamativa é a fenda entre o escrito e a práctica respecto da reserva de funcións e 

postos de traballo para o persoal funcionario cando así o esixan no desempeño das 

súas tarefas o exercicio dunha potestade pública (artigo 22), nun intre onde se están a 

licitar privatizacións dos servizos de emerxencia e salvamento, que comportan ese 

exercicio de autoridade pública. 

Vencellado a necesidade de reforzar as administración públicas nada concreto se di de 

fornecer plantillas e concluír as ofertas públicas de emprego pendentes, caso das dos 

anos 2008-09.  Ao contrario, os chamados plans de ordenación de recursos humanos 

nada sinalan sobre ese reforzo das plantillas e da redución das marxes de 

temporalidade e precariedade no emprego público, ou sobre como atallar as marxes 

discrecionais para nomear persoal funcionario de carácter interino. Ao contrario se 

impón ese termo eufemístico da racionalización que sumado a referencia aos límites 

orzamentarios contribúe a xibarizar as administración públicas. Os dados do IGE e do 

boletín do persoal ao servizo das administración públicas confirman a perda duns seis 

mil empregos públicos, dos cales a metade  provocadas na administración pública que 

depende da Xunta (traballaban ao servizo da Comunidade Autónoma en xaneiro do 

2011, 89.218  persoas, e en xullo do 2014, 86.398 persoas). 

Esa desconfianza sobre as traballadoras e traballadores públicos ten un fito destacado 

neste proxecto de lei  ao través da chamada avaliación do desempeño, a cal presenta o 

sesgo desacougante de control sobre as persoas e non sobre a avaliación do 

rendemento dos equipos de traballo. Que sistemas van avaliar o traballo persoal? 

Como pode ser que este aspecto non sexa negociado e acordado coa representación 

social? Que criterios e que órganos dotados de autonomía funcional vanse encargar 

deste rubro do proxecto? E todo coa espada de Damocles de perdas salariais 

adicionais. 

Desconfianza que exuda o proxecto cando se trata de abordar cuestións como a 

mobilidade forzosa, os límites da xornada de traballo, permisos, licenzas e vacacións. 

Hoxe aínda embargados pola aplicación dunha lexislación de excepción contra a 

función pública por parte dun goberno entregado ao neoliberalismo. Exemplo delo é a 

negativa do goberno a modificar nun sentido progresivo a actual norma sobre as 

incapacidades laborais transitorias. 

O artigo 51 desliza o veleno do bilingüismo armónico. Nada se achega sobre a 

estensión do uso da lingua propia de Galicia nas administración públicas, as cales 

teñen sectores onde o uso da nosa lingua resulta unha excepción. 
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Para concluír no que atinxe  a desconfianza cabe sinalar que o título que abrangue o 

réxime disciplinario amosa unha pésima tipificación e tenta intimidar ás persoas que 

traballan nas administracións públicas no exercicio dos seus dereitos laborais e mesmo 

constitucionais, caso do dereito de folga. 

Que dicir das medidas para a igualdade e do seu reflexo orzamentario que achega o 

proxecto? Nada. Porque o informe expedido pola Secretaria xeral  da Igualdade   

desliza a consideración crítica das notables discriminacións – asimetrías di o texto – 

que arrastran as mulleres incluso no eido do emprego público, sen que nada se 

conclúa no articulado positivo do texto. A temporalidade céibase nas mulleres, así 

como a súa  concentración nos tramos inferiores das escalas laborais. O informe 

recoñece que non se dispón de dados sobre a presenza de mulleres no persoal 

directivo, pero que todas as evidencias confirman a súa discriminación, pero o 

proxecto non achega ren a esa loita pola Igualdade. 

Un proxecto orfo dun financiamento que forneza as nosas administracións públicas cos 

recursos suficientes. A Xunta segue presa da ortodoxia dos recortes nos orzamentos e 

abandonando á súa sorte a necesaria reforma do financiamento local. Eido local que 

sufre unha clara violación da súa autonomía coas previsións contidas no artigo 199 do 

proxecto. A memoria económica refire os custes mínimos. Demorado no tempo ate o 

ano 2017-18,  os case 360 millóns que contempla a memoria económico-financeira o 

son para cumprir coas sentenza xudiciais que perdeu a Xunta de Galicia. Nin un euro 

para algo novo  se achega na memoria. E o noso país perdeu durante o goberno de 

Feijóo uns tres mil empregos públicos dependentes do seu goberno.  

A orientación e as eivas postas de manifesto supra  son contradictorias coas análises 

críticas  que relacionan un mellor nivel de servizos públicos  cunha maior taxa de 

ocupación pública. O proxecto que se achega desgrazadamente non rema nese 

sentido.  Polo contrario non amosa ningunha sinal de rectificación en aspectos centrais 

da política do goberno Núñez Feijóo en materia de emprego público: a teima da 

externalización e privatización de servizos así como a amortización de postos de 

traballo vacantes e a redución do enmprego público. Polo referido, este grupo 

parlamentar achega a seguinte emenda á totalidade, de devolución do proxecto de lei 

do emprego público. 

 

Asdo. En Compostela, a 18 de febreiro do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 18/02/2015 14:59:29 
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Á Mesa do Parlamento 
 

 
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do seu portavoz, 
e ao abeiro do disposto no artigo 112 do Regulamento da Cámara, presenta 
ante esa mesa a seguinte emenda á totalidade, con petición expresa de 
devolución, ao Proxecto de lei de emprego público de Galicia (doc. núm. 
31508), sobre a base das seguintes consideracións: 
 
 

o Ausencia dun proceso real de participación e negociación cos 
sindicatos representativos do emprego público en Galicia, co que se 
está a vulnerar a normativa existente. A demanda dunha nova norma 
laboral,  que era reclamada polas organizacións sindicais do persoal 
público, se realiza fundamentalmente polo Goberno á marxe destas, 
co que se impide a aprobación dun proxecto que poida contar co 
pacto ou aproximación das persoas ás que afectará. O texto 
presentado ten a virtude de poñer de acordo a todas as organizacións 
sindicais no seu rexeitamento. 
 
 

o Omisión, igualmente, da necesaria e preceptiva participación por 
parte das entidades locais de Galicia, así como das universidades da 
nosa comunidade; mais cando se lles obriga ao cumprimento de 
determinadas disposicións laborais que poñen en dúbida a súa propia 
autonomía local ou universitaria. Con obrigas que nin tan sequera se 
prevén para a propia Administración autonómica. 
 
 

o Deixa fóra do seu ámbito de aplicación á totalidade das sociedades 
públicas e fundacións dependentes da Xunta de Galicia (cando non 
así ás das entidades locais), cuxo persoal exclúese do ámbito do 
emprego público. Igualmente resulta confusa a aplicación que se 
pode derivar para amplos colectivos, como, por exemplo, os 
dedicados á docencia ou nos servizos os da sanidade. 
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o Indefinición das previsións fundamentais ao respecto da evolución 
futura do persoal ao servizo do sector público autonómico, así como 
das posibles melloras laborais a introducir; sen que se considere a 
reposición dos recortes efectuados para o persoal en servizos 
públicos fundamentais nos últimos anos, nin se definan os criterios 
básicos para acadar unha correcta planificación dos recursos 
humanos cara ao futuro.  
 
 

o Perpetúan gran parte das decisións negativas tomadas a cabo polos 
gobernos, central e autonómico, nos últimos anos en relación ao 
emprego público, ao tempo que incluso recorta determinados 
dereitos actuais posto que, aínda que reproduce en boa parte a 
normativa laboral xeral xa existente, afonda no recorte boa parte dos 
preceptos establecidos, resulta coactiva para moitas persoas 
traballadoras  do sector público, e establece amplas marxes para a 
discrecionalidade. 
 
 

o Igualmente, as contías salariais e os conceptos retributivos recortados 
se adían cara a un futuro incerto, cando deberían ser recuperadas 
nuns prazos de tempo menores e cunhas maiores garantías; máis 
tendo en conta a drástica perda producida no poder adquisitivo das 
persoas empregadas públicas nos últimos anos. Pero, pola contra, 
establécese que os conceptos retributivos vinculados non producirán 
efectos entrementres non entren en vigor as normas regulamentarias 
que as desenvolvan, sen que se estableza ningún prazo preciso a 
estes efectos. 

 
 

o Contén criterios de valoración inadecuados e faltos da necesaria 
obxectividade, co que non se garante o desempeño das diversas 
funcións públicas encomendadas cas garantías necesarias, ao mesmo 
tempo que se establece unha sospeitosa indefinición sobre os postos 
de traballo a prover por libre designación, xa que poderán recaer en 
todos aqueles de especial responsabilidade ou cualificación 
profesional. 
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o Reflicte unha inadecuada clasificación dentro de determinados 
grupos para  diversos colectivos de traballadores e traballadoras do 
sector público; toda vez que non  recolle unha formulación correcta 
ao respecto das titulacións necesarias para o acceso a determinadas 
escalas ou especialidades. 
 
 
 

o Sen criterios validamente definidos para a contratación do persoal de 
dirección dos entes instrumentais, ou no relativo ao persoal eventual 
ou de confianza. 
 
 

o Falla de seguridade xurídica,  dado que ademais para os diversos 
borradores cos que traballou a Administración autonómica – que non 
son remitidos na súa totalidade ao Parlamento galego - existen 
informes non actualizados.  Igualmente a Memoria e o Informe 
económico son inconsistentes e imprecisos.  
 
 

o Non se establecen nin os mecanismos nin os órganos de 
participación necesarios para garantir unha correcta e acaída 
colaboración futura entre os órganos administrativos competentes e a 
representación do persoal público. Ao mesmo tempo que tampouco 
se reflicte ningún órgano  para propiciar a imprescindible 
cooperación e coordinación entre os distintos niveis das 
administracións ou cas universidades.  

 
 
  
Pazo do Parlamento, 18 de febreiro de 2015 
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Asinado dixitalmente por: 
 
Jose Luis Méndez Romeu na data 18/02/2015 16:13:27 
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do 

disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte emenda á totalidade, de 

devolución, ao Proxecto de lei do emprego público de Galiza (doc. núm. 31508), en 

base aos seguintes motivos: 

 

En primeiro lugar compre por de manifesto que este Proxecto de lei non foi obxecto 

dunha negociación real cos e coas representantes dos e da traballadoras. Daquela trátase 

dunha vulneración dun dereito fundamental doe e das traballadoras, neste caso da 

Administración Pública. Todas as organizacións sindicais con representación na Mesa 

Xeral de Negociación denuncian que a suposta negociación só consistiu nun mero acto 

formal mais que non existiu en ningún momento verdadeira vontade de negociación por 

parte da Administración. 

O propio contido do proxecto de lei tamén cuestiona o dereito á negociación no 

futuro de diferentes aspectos que claramente deberan ser obxecto de negociación e acordo 

coas organizacións sindicais representativas. Así, a tenor do contido deste proxecto de lei, 

fican fora da posibilidade de negociar aspectos que son básicos, como a recuperación 

económica e de dereitos do persoal das administracións públicas; a regulación do persoal 

directivo; o modelo de carreira profesional e novo sistema retributivo. 

Malia levar por nome o de proxecto de lei do emprego público, en realidade 

estamos ante unha simple modificación da Lei da Función Pública xa que non se abordan 

aspectos centrais como a de recuperación dos servizos públicos, a reposición de todos os 

recortes de persoal que se produciron nos últimos anos nin a restitución dos dereitos sociais 

aos e ás empregadas públicas. 
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Da lectura do Proxecto de lei non se deduce que exista ningunha intención de 

recuperar o emprego público destruído nin se blinda que este poida ser novamente obxecto 

de recortes no futuro. Os efectos negativos destas políticas de recortes son visíbeis en todos 

os ámbitos da administración pero resultan especialmente lesivos para os galegos e galegas 

os relacionados coa prestación de servizos sociais, sanidade e educación. 

No que ten a ver coa prestación de servizos sociais, non se prevé ningunha medida 

para paliar o efecto sobre os e as usuarias da desaparición de máis de 1500 postos de 

traballo nos últimos anos. 

Respecto dos efectos que terá a aplicación desta lei sobre a sanidade pública, malia 

especificarse que para servizos públicos esenciais a taxa de reposición será do 50%, o certo 

é que o Goberno matizou que sería unha porcentaxe en función das necesidades que o 

SERGAS determine. Considera pois o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

que non se establece ningunha cautela legal para evitar que se siga destruíndo emprego na 

sanidade pública.  

No que atinxe ao ensino tamén consideramos insuficiente para restituír as 

necesidades de persoal a limitación da taxa de reposición no 50% . Tendo en conta que no 

sistema educativo galego se suprimiron aproximadamente 3000 postos docentes nos tres 

últimos anos, aos que hai que engadir outras 4000 xubilacións, mentres nos últimos catro 

anos apenas se convocaron 600 prazas, é imprescindíbel que a taxa de reposición sexa 

cando menos do 100% das vacantes que se produzan. 

No ámbito dos dereitos sociais e laborais dos e das empregadas públicas 

consolídanse tamén recortes operados e que, en teoría, tiñan vocación de temporalidade. 

Isto ocorre por exemplo no caso dos dereitos por continxencias profesionais e 

continxencias comúns, e outras medidas introducidas a través da Lei 1/21012, de medidas 

temporais en determinadas materias de emprego público da Comunidade Autónoma de 

Galiza. A propia denominación da lei catalogaba de temporais, establecendo incluso nunha 

disposición adicional a súa revisión aos dous anos de vixencia, medidas que agora se 
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establecen con carácter definitivo no articulado deste Proxecto de lei. Elimínanse polo 

tanto situacións e conquistas sociais, laborais e de condicións de traballo conseguidas ao 

longo do tempo en sucesivos procesos de negociación colectiva. 

No relativo aos dereitos salariais e económicos dos e das empregadas públicas, que 

se viron reducidos en arredor dun 20% desde o ano 2010, non se establece ningún 

itinerario de cara á súa restitución. O contido da disposición transitoria décimo primeira 

resulta claramente insuficiente. Non garante a devolución íntegra das pagas extraordinarias 

correspondentes ao exercicio 2012, 2013, 2014 e 2015, nin a recuperación progresiva dos 

días de asuntos propios e de vacacións.  

Esta afirmación pódese constatar da análise da memoria económico-financeira 

abreviada que consta na documentación que se achega a este proxecto de lei, na que se 

recolle que o custo da devolución da parte da paga extra de 2012 devengada con 

anterioridade á entrada en vigor do Real Decreto Lei 201/2012, excede en 17,5 millóns de 

euros o estipulado na lei de orzamentos da comunidade autónoma para 2015. 

Tamén se establece que os 170 millóns de euros necesarios para establecer o fondo 

para a recuperación da paga extraordinaria e adicional ou equivalentes se dividirán en dúas 

partes, anos 2016 e 2017, mais engadindo literalmente “en función das dispoñibilidades 

orzamentarias, estas contías non son consolidables”. Algo similar acontece en relación coa 

recuperación das dúas pagas de complemento específico ou retribucións equivalentes 

suprimidas durante o 2013, cuxo custo se cifra en 150 millóns de euros, mais que se difire 

ao ano 2018 matizando que “o conxunto do impacto previsto ten encaixe no actual marco 

orzamentario plurianual de acordo co consignado na envolvente financeira que acompaña 

ao informe de teito de gasto para 2015”. 

Vese pois claramente, que unha das medidas propagandísticas que acompañaron a 

aprobación deste proxecto polo Consello da Xunta non deixa de ser un brinde ao sol ao 

carecer de ningún tipo de compromiso ou respaldo orzamentario.  
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Existen no Proxecto de lei outros aspectos preocupantes a xuízo deste Grupo 

Parlamentar na concepción que deseña da función pública. Lonxe de camiñar cara unha 

administración máis profesionalizada, con empregados públicos con maior garantía de 

independencia do poder político e garantes á súa vez do servizo ao interese público no 

funcionamento da administración, o que se emprende é o camiño contrario. Enumeramos 

só a modo de exemplo o establecemento do persoal directivo do que no proxecto de lei non 

se regulan cuestión tan relevantes e que deberan quedar establecidas con rango de lei como 

a forma de adquisición da condición de persoal directivo ou a forma de provisión dos 

postos directivos, por citar só algunhas. Resulta francamente sorprendente que incluso nas 

entidades de dereito público mesmo se permita a provisión de postos directivos con persoal 

alleo á propia administración. 

Outro aspecto que redunda no menoscabo da independencia dos e das empregadas 

públicas e favorece o nepotismo son a eliminación dos límites de tempo nas comisións de 

servizo, a figura do concurso específico, pero sobre todo a introdución do sistema de 

avaliación de desempeño que ademais se vincula ao novo sistema retributivo. Para o Grupo 

Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego a concreción que se lle da a esta avaliación 

caracterízase pola subxectividade e arbitrariedade, a total ausencia de garantías para os e as 

empregadas públicas. O único que establece o Proxecto de lei é que será realizada polo 

superior xerárquico en función de criterios como “grao de interese, a iniciativa e o 

esforzo”. 

Nós non cuestionamos a existencia de avaliacións, mais de existiren deben quedar 

claramente establecidas o grao de vinculación retributivo destas, e sobre todo que se 

poidan verificar en base a criterios obxectivábeis e coas debidas garantías para non 

converterse nun instrumento para premiar “fidelidades políticas”. Nese sentido é 

imprescindíbel introducir algún tipo de mecanismo de control sindical no proceso. 

Este Proxecto de lei é unha oportunidade perdida para ordenar os corpos e escalas 

administrativas dunha forma racional e adaptada á realidade actual e ás necesidades da 

administración pública de prestar un mellor servizo aos e ás cidadáns. Lonxe de establecer 
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criterios de maior profesionalización e especialización nos corpos de administración 

especial o resultado é máis caótico e en moitos casos vulnerando os dereitos dos e das 

traballadoras, como no caso dos Axentes Forestais e Axentes Facultativos 

Medioambientais que de forma inexplicábel se inclúen no Grupo C1 cuns requisitos de 

titulación que están ben lonxe das competencias e funcións que se lles asignan. 

Outro elemento que a xuízo do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

xustifica por si só a solicitude de devolución ao Goberno deste Proxecto de lei é que se 

persiste na negativa a non garantir os dereitos lingüísticos do pobo galego, toda vez que 

non se contempla que teña que haber proba algunha no noso idioma para acceder á función 

pública. Dificilmente os e ás usuarias poderán exerceren o seu dereito a de dirixiren e seren 

atendidas na súa propia lingua na administración cando os e as empregadas públicas non 

teñen que acreditar o seu coñecemento para acceder ao posto. O Goberno galego ten ao 

noso xuízo, tamén con este Proxecto de lei, a oportunidade de retornar ao consenso 

lingüístico roto pola súa parte coa eliminación das probas en galego para acceder á 

administración pública ou co chamado “decreto do plurilingüismo” entre outras moitas 

medidas adoptadas contra a nosa lingua. 

En conclusión, estamos ante un Proxecto de lei que non ten a pretensión da 

recuperación do emprego público destruído, e polo tanto o seu obxectivo tampouco é o de 

frear o deterioro que por mor dos sucesivos recortes sufriron os servizos públicos. Non hai 

pois unha aposta clara pola defensa dos servizos públicos. 

Tampouco se posibilita que as empregadas e os empregados públicos recuperen 

dereitos laborais, sociais e económicos que lle foron suprimidos nestes últimos anos. Pola 

contra, deseña unha función pública menos profesional e máis dependente do poder 

político, introducindo un novo sistema retributivo baseado nunha avaliación do 

rendemento sen método obxectivo de verificación e coa creación dun persoal directivo, que 

mesmo pode ser desempeñado por persoas alleas á administración, do que non se regula 

ningún aspecto relevante. 
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Finalmente, obvia a necesidade de impulsar medidas para a efectiva implantación 

do uso do galego na administración como única vía para a garantía efectivo dos dereitos 

lingüísticos do pobo galego. 

 

Por todo o anterior este Grupo Parlamentar considera oportuna a presentación desta 

emenda á totalidade ao Proxecto de lei, solicitando a súa devolución ao Goberno para a 

elaboración dun novo texto negociado coa representación dos e das traballadoras. 

 

Santiago de Compostela, 18 de febreiro de 2015 

 

Asdo.: Tereixa Paz Franco 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 
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