
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DO CORPO
SUPERIOR DA XUNTA DE GALICIA

CONSELLERIA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN XERAL DA FUNCION PUBLICA

Pablo  Amenedo  Bermúdez,  en  representación  da  Asociación  de  funcionarios  do  Corpo
Superior de Administración da Xunta de Galicia, inscrita no Rexistro de Asociacións da
Comunidade Autónoma con número de rexistro 2014-18136-1 e NIF G70401336, e con domicilio
para  os  efectos  de  notificacións  no  enderezo  electrónico  corposuperior.santiago@xunta.gal,
comparece e como mellor proceda dí:

A Asociación ten entre os seus fins defender o papel dos empregados públicos e constituírse en
interlocutor  coa  Administración  na  defensa  dos  intereses  e  dereitos  do  Corpo  Superior  de
Administración da Xunta de Galicia; así como reflexionar e colaborar activamente no futuro do
colectivo dentro da función pública de Galicia.

De  acordo  co  previsto  no  artigo  4  dos  seus  Estatutos,  constitúe  un  dos  fins  da  Asociación
profesional de funcionarios do Corpo Superior de Administración da Xunta de Galicia:

c) Velar polo mantemento dun sistema obxectivo e adecuado de acceso ao Corpo Superior
de Administración da Xunta de Galicia, baseado no estrito cumprimento de criterios de
igualdade, mérito e capacidade.

Esta Asociación tivo coñecemento esta semana dos parámetros para a cualificación do primeiro
exercicio  do  proceso  selectivo  para  o  ingreso  no  corpo  superior  da  administración  xeral  da
comunidade autónoma de Galicia,  subgrupo A1, convocado por orde do 22 de novembro de
2019. Estes parámetros, elaborados polo tribunal de selección en desenvolvemento dos criterios
de valoración previstos na convocatoria, son os seguintes:

(...) O exercicio cualificarase de 0 a 30 puntos e para superalo será necesario obter un mínimo de quince
(15) puntos. Corresponderalle ao tribunal determinar o número de respostas correctas exixido para acadar
esta puntuación mínima, para o cal terá en conta que cada resposta incorrecta descontará un cuarto dunha
pregunta correcta. 

DETERMINACIÓN DE SUPERACIÓN DA PROBA E NÚMERO DE APROBADOS
En virtude desta facultade de determinación do criterio de superación do exercicio, o Tribunal acordou
que superarán o primeiro exercicio as persoas aspirantes que obtiveran un mínimo de 10
respostas correctas na primeira e 26 respostas correctas na segunda parte do exercicio (en
ambos casos unha vez feitas as deducións por respostas incorrectas, que descontarán cada unha delas un
cuarto dunha pregunta correcta). As preguntas non contestadas non penalizan nin reciben puntuación.
Asignarase a valoración de 15 puntos no exercicio ás persoas aspirantes que obteñan unha
nota equivalente á nota de corte fixada en 36 respostas correctas, sempre que se acaden os
mínimos fixados para as partes primeira (10 respostas correctas) e segunda (26 respostas
correctas)  do exercicio, sen que sexa posible compensar os acertos que excedan nunha parte cos que
falten na outra. O resto das persoas declaradas aptas terá unha cualificación distribuída entre os 15 e os
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30 puntos,  proporcional  ao número de respostas correctas.  Do mesmo xeito  asignarase a puntuación
proporcional que corresponda ás persoas aspirantes declaradas non aptas.”

En relación cos ditos parámetros, na nosa condición de parte interesada, desexamos expoñer o
seguinte:

I.- Aínda sendo coñecedores da problemática existente nas distintas administracións públicas en
relación coas altas taxas de temporalidade existentes e da necesidade de que estas se reduzan,
entendemos que este motivo NUNCA pode xustificar unha rebaixa do rigor e do nivel de
esixencia que é imprescindible que teñan as convocatorias ordinarias de acceso ou de
promoción interna do persoal funcionario da Xunta de Galicia.

A  xuízo  desta  Asociación,  os  parámetros  adoptados  supoñen  unha  “rebaixa”
inadmisible  das  esixencias  para  este  proceso  selectivo  pois  non  garanten  o
cumprimento  dos principios de igualdade, mérito e capacidade.

II.- Esta  Asociación  xa  realizou  alegacións  en  xullo  de  2019  cando  tivo  coñecemento  dos
borradores dos  decretos que finalmente deron lugar ás Ofertas Públicas de Emprego para o
ingreso na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, poñendo o punto de mira no
necesario carácter extraordinario que debía ter o concurso-oposición.

Esta asociación insiste na necesidade de que se estableza a oposición como regra xeneral para as
convocatorias de acceso dos funcionarios (sen prexuízo de que se poida optar entre oposición ou
concurso-oposición para os laborais fixos como se establece no Convenio Colectivo), en especial e
polo o que a esta asociación lle compete, para o ingreso no corpo superior da Administración da
Xunta de Galicia, subgrupo A1.

III.- A convocatoria deste proceso selectivo xa fixaba uns  limiares mínimos que esta
asociación considera inaceptables, 36 preguntas de 180 (é dicir, un 2/10), pero agora nos
atopamos cunha  nota do tribunal mediante a que  eses LIMIARES MÍNIMOS, se converteron
na nota de corte, algo que a convocatoria non esixe.

Agora,  o tribunal foi moito máis alá, e estableceu que o mínimo debe ser a nota de
corte, posibilitando que futuros funcionarios/as do subgrupo A1 da Xunta de Galicia,
poidan superar a metade do proceso selectivo, cunha nota de 2/10.

Como  esa  dirección  xeral  comprenderá,  isto  é  a  todas  luces  inaceptable,  e  provoca  un
deterioro tanto do noso corpo en particular como da administración pública en xeral.

Non podemos, baixo ningunha circunstancia,  estar de acordo nin con que se dificulte o acceso a
todos os opositores que afrontan uns anos de importantes ofertas de emprego e aos que un
sistema de concurso-oposición xa lles deixa nunha situación de desigualdade  cuestionable, nin
con que poidan chegar a ser considerados como aptos/as a persoas opositoras que obteñan un
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2/10 no primeiro de unicamente dous exames para acceder a un dos corpos que maior prestixio
debe ter dentro dunha administración pública.

Debemos salvagardar os principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, de xeito
que, como mínimo, se estableza unha nota de corte acorde coas cualificacións da formación
regrada  (5/10),  mínimo  imprescindible  para  poder  garantir  uns  exames  respectuosos  cos
principios  sinalados  e  coa  necesidade  de  que  a  administración  pública  galega  manteña  uns
estándares de calidade 

Nun momento crucial para a renovación do persoal da administración pública galega,
non podemos rebaixar as capacidades e a cualificación dos que se van ser o sostén da
administración pública galega nos próximos 30 anos.

Aproveitamos  para  insistir  en  ofrecer  a  nosa  colaboración  para  cambiar  a
configuración e o deseño das probas nas que consista o proceso selectivo. Isto entronca
coa defensa que dende a Asociación de Funcionarios do Corpo Superior da Administración da
Xunta  de  Galicia  estamos  a  facer  de  que  os  procesos  de  acceso  ao  corpo  superior  deben
necesariamente incluír e primar as probas dirixidas a avaliar as competencias profesionais e os
coñecementos necesarios para garantir o axeitado exercicio das funcións que lle son inherentes.

Así, por todo o exposto, 

SOLICITO, na representación indicada máis arriba, que se teña por presentado este escrito, se
teñan en  conta  as  pretensións  que  nel  se  conteñen e,  en  consecuencia,  tome as
medidas que considere necesarias para corrixir esta situación.

Se nos convoque á maior brevidade posible a unha reunión co sr. Director xeral da
Función  Pública para  tratar  este  tema  así  como  para  analizar  as  vindeiras  OPEs  e
convocatorias, co obxectivo de evitar que esta situación se repita no futuro.

Santiago de Compostela, 
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