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XUNTANZA MODIFICACIÓN RPT (S) CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E 

VIVENDA E AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS 
 

O día 2 de febreiro de 2018 celebrouse a terceira xuntanza para tratar as propostas de 
modificación destas relacións de postos de traballo. Tralo estudio das alegacións presentadas 
polas organizacións sindicais, a representación da administración comunícamos as seguintes 
modificacións con respecto á proposta inicial que se van incorporar as dúas relacións de postos de 
traballo: a) Recodificación de postos seguindo a orde descendente b) Supresión de requisitos de 
titulación e méritos c) Limitación das áreas funcionais aos postos con nivel de xefatura de sección 
d) Adecuación da denominación de auxiliar administrativo nos postos do persoal laboral e) 
Actualización de postos coa lenda “Ocupado por laboral fixo” e “Ocupado por persoal estatutario” 

A) RPT CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA 

No tocante a esta RPT, a SXT infórmanos que se vai incorporar o plus de penosidade aos postos da 
inspección de transporte e que se vai amortizar unha praza vacante da Agrupación Profesional 
Subalterno que non conseguen cubrir. Así mesmo, o posto de arquitecto/a-enxeñeiro/a de 
funcións facultativas do Xurado de Expropiación de Galicia ábrese á escala de inspección 
urbanística. 

Con respecto ás alegacións que presentaramos á proposta de modificación desta relación de 
postos de traballo, a administración acepta incorporar as seguintes: a) Retíralle o requisito 
indispensable da licenciatura en dereito a dous postos base do subgrupo A1 nas Xefaturas 
Territoriais de Lugo e Pontevedra (ao posto de Lugo incorpóralle a área funcional xurídica porque 
só hai unha sección xurídica e necesitan un posto con este perfil) b) Retíranlle os méritos de 
Licenciatura/Grao en dereito e de coñecementos de transportes terrestres ás Xefaturas de Sección 
dos Servizos de Mobilidade Provinciais, xa que unhas tíñano e outras non c) No Xurado de 
Expropiación de Galicia sácanlle o mérito de coñecementos urbanísticos á unha Xefatura de 
Sección Xurídica (a outra xa non o tiña). Así mesmo, tamén se comprometeu a crear no futuro o 
posto de Técnico Superior de Arquivos e informounos que solicitara á DXFP a certificación que 
acredita que o número de postos abertos a outras administracións non supera a porcentaxe 
establecida na Lei de Emprego Público de Galicia 

Dende CCOO manifestamos: 

* Que nos reiterabamos nas alegacións presentadas e que non foran atendidas: a) Que non 
estabamos de acordo coas amortizacións de postos b) Que todos os postos que podían ser 
cubertos por persoal doutras administracións públicas fosen exclusivamente para persoal da Xunta 
en tanto que nos haxa acordos de reciprocidade coas distintas administracións c) Que o posto de 
Técnico Facultativo Superior de Arquivos se debía crear nesta modificación porque a lei que o 
establecida xa estaba en vigor e polo tanto había que cumprila d) Que se debía aproveitar esta 
modificación para funcionarizar os postos  de Axente auxiliar da inspección como C1 e) Que non 
estabamos de acordo coa provisión de distintos postos por concurso específico. 

* Que a pesar de que se aceptaban algunhas das nosas propostas, non podíamos apoiar esta 
proposta  porque non era de recibo que se seguise destruíndo emprego público, xa que o 
resultado neto era de menos seis postos e porque a administración non cumpría as normas 
aprobadas por ela mesma ao non crear xa o posto de Técnico Facultativo Superior de Arquivos. 
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B) RPT AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS  

Con respecto ás alegacións que presentaramos á proposta de  modificación desta RPT, a 
administración acepta incorporar as seguintes:  a) Retíralle o requisito indispensable da 
licenciatura en dereito a un posto base do subgrupo A1 b) Sacarlle o mérito específico de 
coñecementos de informática a nivel de usuario do posto de secretario/a do asesor xurídico.  

Ademais, no tocante á petición que lles fixeramos para que aclarasen, cal ou cales foran os 
criterios empregados para cambiar na Área de Planificación e Proxectos o posto denominado 
Xefatura de Sección de Tramitación II e non a Xefatura de Sección Tramitación I do Servizo de 
Planificación ao Servizo de Proxectos, manifestaron que xa estaba facendo traballos para este 
servizo e que nesa área estaban desdobrados os postos debaixo do servizo e con este cambio o 
que pretendían era compensar e reordenar para estruturalos mellor. 

Así mesmo, no que fai referencia ao encadramento dos delineantes no grupo B, a administración 
sinalou que, de acordo co establecido na Disposición Derradeira 2ª da LEPG, non podía atender 
esta petición porque había que agardar a un desenvolvemento regulamentario. Polo que respecta 
á petición que fixemos relativa a que se debía aproveitar esta modificación para posibilitar a 
carreira administrativa dos delineantes o único que manifestou a administración foi “o que queren 
é un incremento de niveis” ao que lle contestamos “o que queremos é que se creen postos de 
nivel para posibilitar a súa carreira administrativa”. 

 Dende CCOO manifestamos; 

* Que nos reiterabamos en todas as alegacións presentadas e que non foran atendidas: 

 a) Que no Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas de Lugo había que engadirlle o 

complemento salarial de singularidade por perigosidade a tres postos de Auxiliar Técnico de Obras 

que non o tiñan.  

b) Que no Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas de Pontevedra había que 

engadirlle o complemento salarial de singularidade por perigosidade a dous postos de legoeiros 

que non o tiñan 

Con respecto á incorporación destes pluses a administración sinalou que a incorporación dos 

mesmos levaría consigo máis amortizacións e que ían ver ata onde podían chegar co orzamento do 

posto de subalterno que ían amortizar. 

c) Que todos os postos que podían ser cubertos por persoal doutras administracións públicas 

fosen exclusivamente para persoal da Xunta en tanto que nos haxa acordos de reciprocidade coas 

distintas administracións. 

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

* Que a pesar de que nesta modificación non había destrución neta de emprego público, non 

tiñamos claro que os postos vacantes de legoeiros que se amortizaban non fosen necesarios para 

a prestación dun servizo de calidade nas provincias da Coruña e Ourense e que, ademais, non se 

lles engadían os complementos de perigosidade aos postos de Auxiliares Técnicos de Obras e aos 

Legoeiros e tampouco se posibilitaba a carreira administrativa dos delineantes. Polo tanto, se non 

se producía algunha nova positiva ata a Comisión de Persoal tampouco apoiariamos esta proposta. 

Quedaron de mandar nova documentación. Si non hai cambios xa iría a Mesa Xeral. 

Q

 


