
V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO PARA O PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE 

GALICIA 

 

ARTIGO 7.5. Provisión temporal ou provisional. 

Os postos de traballo reservados ao persoal laboral da Xunta de Galicia poderán 

proverse, con carácter temporal ou provisional, con persoal laboral fixo nos seguintes 

supostos: 

a) Adscrición temporal. 

Os postos de traballo vacantes, cando a súa provisión se considere urxente e 

inaprazable, poderán ser provistos mediante esta figura sempre que concorran as 

seguintes circunstancias: 

-Informe vinculante da consellería de destino do/a traballador/a cando o posto que se 

provexa por este sistema dependa doutra consellería. 

-O/a traballador/a deberá pertencer á mesma categoría e reunir os requisitos que, 

para o desempeño do posto de traballo, esixa a correspondente relación de postos de 

traballo. 

-No caso de existiren varias persoas solicitantes nas mesmas circunstancias, 

adxudicarase atendendo preferentemente á antigüidade nas administracións públicas. 

-A adscrición terá unha duración máxima dun ano prorrogable por outro se persisten 

as circunstancias que a motivaron. 

-A adscrición temporal terá, en todo caso, carácter voluntario para o/a traballador/a. 

-Será competente para autorizar a adscrición a Dirección Xeral da Función Pública. Da 

autorización darase traslado inmediato ao Comité Intercentros, especificando as 

causas que a motivaron. 

-Esta adscrición temporal poderá ser solicitada en calquera momento antes do informe 

da consellería. 

b) Contratación de persoal laboral temporal. 

b.1. Os postos de traballo vacantes que non se provexan polos sistemas regulados no 

punto 4 deste artigo e se considere necesaria a súa provisión poderán cubrirse 

mediante a contratación de persoal laboral temporal. 

Para a contratación deste persoal laboral non poderá acudirse ás empresas de traballo 

temporal. 

Para iso seguirase o seguinte procedemento: 

1. Chamarase, segundo a categoría de que se trate, a primeira persoa aspirante da 

lista elaborada ao abeiro do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, ou do sistema de 

contratación temporal vixente en cada 

momento. 

2. De non existiren listas elaboradas para o efecto, solicitarase da oficina pública do 

Servizo Público de Emprego, de xeito xenérico, un mínimo de tres traballadores/as en 

situación de desemprego, por cada unha das vacantes que se pretenda cubrir. Así 

mesmo, no taboleiro de anuncios da consellería ou centro de que se trate, daráselle 

publicidade á citada petición, na cal deberá constar o número de prazas, os requisitos 

que hai que cumprir e o prazo de presentación de instancias, co fin de que os/as 

interesados/as nas vacantes ofertadas poidan participar no proceso selectivo que se 

realice para o efecto. A composición do órgano de selección será a regulada no artigo 

11º. O tribunal, unha vez constituído, aprobará as bases da convocatoria que rexerá o 

proceso de que se trate. Na selección aplicarase o baremo que figura como anexo III 

deste convenio. 

As vacantes provistas polos procedementos fixados na alínea a) anterior incluiranse, 

necesariamente, no primeiro concurso de traslados que se convoque. 

b.2. Nos supostos en que haxa que acudir á modalidade contractual de acumulación de 

tarefas, o contrato poderase formalizar por un período de ata nove meses dentro dun 



período de doce, estes traballadores terán os mesmos dereitos económicos e laborais 

que os/as demais traballadores/as do mesmo centro de traballo. 

 


