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MODIFICACIÓN RPT (S) CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS
E VIVENDA E AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Despois  da  reunión  previa  celebrada  en  decembro  na  que  a  administración  nos  comunicou,

basicamente, os motivos polos que se ían modificar estas RPT (s), o 11 de xaneiro de 2018 celebrouse

a segunda xuntanza para tratar as propostas de modificación destas relacións de postos de traballo.

A) RPT CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

Segundo o manifestado pola representación da administración os obxectivos desta modificación son:

a)  Adecuar  a  RPT  á  nova  estrutura  orgánica  da consellería  b)  A  asunción  de  postos  de traballo

procedentes  da  Axencia  Galega  de  Infraestruturas  como  consecuencia  da  atribución  das

competencias que en materias de estradas pasan a ser asumidas pola consellería coa finalidade de

optimizar os recursos c) A reorganización de postos de traballo dependentes dos centros directivos e

e  xefaturas  territoriais  para  acadar  unha maior  racionalidade e  eficacia  no desenvolvemento das

tarefas encomendadas d) Adecuación da RPT a estrutura de áreas funcionais. Así mesmo, tamén nos

comunicaron que mandaran ao Consello da Xunta que se estaba celebrando unha modificación do

decreto  de  estrutura  (basicamente  da  Dirección  Xeral  de  Mobilidade)  motivada  pola  recente

aprobación do Plan de trasporte. A administración quedou de mandar unha memoria complementaria

relativa a esta modificación, pero xa nos foron anunciando que viñan máis amortizacións.

Dende CCOO manifestamos:

* Que non estabamos de acordo coas amortizacións, xa que despois da desfeita de postos de traballo

levada a cabo nestes últimos anos, xustificada coa crise económica, agora que, segundo se cansan de

repetir os nosos gobernantes, xa saímos dela non é de recibo que se siga destruíndo emprego público,

xa que o resultado neto é de menos 4 postos.

*  Que  no tocante  a  todos  os  postos  que  poidan  ser  cubertos  por  persoal  do  Estado  ou  outras

administracións  (A11)  e  tamén  por  persoal  da  administración  local  (A12)  solicitamos  que  sexan

exclusivamente  para  persoal  da  Xunta  (AXG)  en  tanto  non  haxa  acordos  de  reciprocidade  coas

distintas  administracións  e  non coñezamos a  porcentaxe total  de postos  que están  cubertos  por

persoal doutras administracións, xa que supón unha limitación na promoción profesional do persoal

funcionario  da  Xunta  de  Galicia.  Por  este  motivo,  solicitamos  que se  incorpore  ao  expediente  a

certificación que acredite que o número de postos abertos a outras administración nesta consellaría

non supera a porcentaxe do 7% establecida no artigo 38.5 da Lei de emprego de público de Galicia.

*  Que se debía aproveitar esta modificación para crear o posto de Técnico Facultativo Superior de

Arquivos, tal e como sinala a Lei de arquivos e documentos de Galicia, xa que esta era unha obriga

igual de legal que a que se empregaba para cambiar a forma de provisión de determinados postos.

*  Que  non  estabamos  de  acordo  co  establecemento  de  requisitos  indispensables  de  titulación

(licenciatura  en  dereito)  nalgún  posto  base  do  subgrupo  A1  das  xefaturas  territoriais  de  Lugo  e

Pontevedra e propuxemos  eliminalo e, en casos excepcionais e debidamente xustificados, que se

substituíse por mérito.

* Que no caso dos postos de Axente auxiliar de inspección consideramos que se debía aproveitar esta

modificación para funcionarizar os postos como C1, incluíndo no apartado de observacións “ocupado

por persoal laboral fixo”
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* Que non estabamos de acordo coa provisión de distintos postos por concurso específico.

* Que non nos parecía razoable a elevada porcentaxe de postos da Agrupación profesional do persoal

funcionario  subalterno  que  teñen  como  requisito  indispensable  estar  en  posesión  do  carné  de

conducir xa que de seguir así vaise acabar convertendo nun requisito para o acceso á mesma.

B) RPT AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS 

De acordo co manifestado pola representación da administración os obxectivos desta modificación

son: a) Adecuar a RPT á nova estrutura orgánica fixada polo decreto de estrutura b) A asunción de

postos de traballo procedentes da Consellería de Política Social, de acordo co establecido no acordo

de traspaso de medios persoais entre esta consellería e a axencia c) A amortización e creación de

postos  de  traballo  dependentes  dos  centros  directivos  e  dos  servizos  provinciais  froito  da

reorganización administrativa desta axencia d) Modificación das formas de provisión das xefaturas de

servizo dependentes da axencia e) Adecuación da RPT a estrutura por áreas funcionais f) Adecuaciónn

da RPT aos corpos e escalas establecidos na Lei de emprego público de Galicia g) Recodificación de

postos  e  cambios  de  denominación  para  dotar  de  maior  uniformidade  á  relación  de  postos  de

traballo.

Dende CCOO manifestamos:

* Que non estabamos de acordo coas amortizacións, xa que, aínda que neste caso non hai destrución

neta de emprego público (amortízanse 17 postos e créanse outros 17), se amortizan tres postos de

legoeiros vacantes (un na Coruña e dous en Ourense) para crear unha xefatura de servizo e non temos

claro que estes postos non sexan necesarios para prestación dos servizos da axencia nas provincias

sinaladas.  Por  este  motivo  lembrámoslles  que  a  consellería  debía  sopesar  elementos  como  a

viabilidade do servizo ou mesmo valorar a posibilidade de reubicar estas prazas noutros centros onde

haxa necesidades de persoal

*  Que  no tocante  a  todos  os  postos  que  poidan  ser  cubertos  por  persoal  do  Estado  ou  outras

administracións (A11) solicitamos que sexan exclusivamente para persoal da Xunta (AXG) en tanto

non haxa acordos de reciprocidade coas distintas administracións e non coñezamos a porcentaxe total

de postos que están cubertos por persoal doutras administracións. Por este motivo, solicitamos que

se incorpore ao expediente a certificación que acredite que non se supera a porcentaxe establecida

na LEPG.

*  Que  non  estabamos  de  acordo  co  establecemento  do  requisitos  indispensable  de  titulación

(licenciatura en dereito) nun posto base do subgrupo A1 e propuxemos a súa eliminación ou, no caso

de que estívese xustificado, se substituíse por mérito.

* Que se  eliminase como mérito específico os “coñecementos de informática a nivel de usuario” do

posto de secretario/a do asesor xurídico, xa que na actualidade practicamente todos os funcionarios

dos subgrupos C1 e C2 os posúen.

* Que non estabamos de acordo coa provisión de distintos postos por concurso específico.


