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XUNTANZA PREVIA A MESA XERAL  
 

O día 18 de abril de 2018 celebrouse unha xuntanza previa a mesa xeral, na que se trataron os 
seguintes temas: 
 
a) Proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria 
 
Con respecto a este tema a administración facilitou a seguinte información: 
 
* Que nesta reunión non se ía tratar o Plan que establece as condicións laborais do persoal que 
realice visitas de seguimento e supervisión das accións formativas para o emprego, xa que se ía 
convocar unha mesa previa específica para negocialo e que á próxima mesma Mesa Xeral so se 
levaría a proposta de modificación da RPT. 
* Que era certo que se amortizaban postos (95) e se creaban 69 (algúns de nivel), pero que se 
melloraban as condicións económicas doutros 70 postos. 
* Que se aceptaba a petición de CCOO e que o posto de Formador de formadores da Xefatura 
Territorial da Coruña se ía situar de novo no Servizo de Orientación e Promoción Laboral. 
* Que como consecuencia dunha sentenza se ía crear un novo posto de Técnico de Arquivos 
pero de persoal laboral (indefinido non fixo). 
* Que se abrían as 4 Xefaturas de Sección do SMAC a administración xeral co mérito de 
licenciado en dereito. 
* Que se creaban postos de Axudantes de administración de nivel 16 e de xefatura de negociado 
nivel 18  nas xefaturas territoriais e nalgunha oficina de emprego. 
* Que as Oficinas de Emprego quedaban finalmente clasificadas en catro grupos: Grupo A (7 
grandes cidades con N28 e provisión por LD); Grupo B (14 oficinas con N26); Grupo C (18 
oficinas con N25) e Grupo D (14 oficinas N22). 
* Que despois de analizar as alegacións das organizacións sindicais, os postos de LD pasaban 
de 53 a 8. Se ben é certo que moitos deles van a concurso específico. 
 
Dende CCOO manifestamos o seguinte: 
 
* Que estabamos en contra das amortizacións, se ben recoñecemos que, neste caso e a 
diferenza doutras RPTs, o aforro previsto emprégase para mellorar as condicións doutros postos. 
* Que se debía regularizar parte do emprego conxuntural e que o emprego que se creaba a 
través dos plans subvencionados mediante fondos europeos se debía pasar paulatinamente a 
emprego estrutural. A administración sinala que non teñen orzamento para crear estes postos e 
que os poderían crear no futuro se tivesen financiamento. 
* Que ás direccións das oficinas do Servizo Público de Emprego soamente debían ter dous 
tramos de nivel (24 e 26) e que o sistema de provisión fose o de concurso, atendendo as 
sentenzas que así o determinaron. Ademais, tamén solicitamos: a)  Que estivesen abertas a 
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corpos xerais e especiais  (A1, A2 e C1) e a persoal laboral  dos grupos I, II e III. b) Que se lle 
debía asignar un plus de atención ao público a tódolos postos das oficinas xa que o traballo 
tamén recae no resto de traballadores. 
* Que o sistema de provisión das direccións dos centros integrados de formación debía ser o de 
concurso xa que non se cumprían os criterios impostos unilateralmente pola administración no 
acordo de Ld(s) e que debían estar abertas  a corpos xerais, especiais  (A1, A2 e C1) e a persoal 
laboral I, II e III. 
*  Que no tocante á inspección das accións formativas se debía abrir unha mesa de negociación 
para acadar un acordo de condicións económico-laborais comúns para todo o persoal de todas 
as Xefaturas Territoriais. 
* Que a SXT da Consellería se había comprometido a abrir unha mesa de negociación non mes 
de setembro de 2017 para determinar, despois do estudo e análise das funcións e tarefas, os 
postos resultantes da integración do LOMG como de GAIN aos que se lles debía asignar algún 
dos complementos salariais establecidos no convenio. A administración sinala que retomaría esta 
negociación ao rematar a negociación da actual RPT e, en todo caso, antes do mes de xullo. 
* Que estabamos en contra da apertura postos a persoal do Estado ou doutras administracións e 
solicitamos que fosen exclusivamente para persoal da Xunta en tanto non haxa acordos de 
reciprocidade coas distintas administracións, pois seguimos descoñecendo 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 o número de postos abertos a outras 
administracións nesta consellería non supera a porcentaxe do 7% establecida na LEPG. 
* Que era necesario que nos explicasen as funcións que se van desenvolver nos postos que se 
crean nas prazas de Axudantes de administración. A este respecto dende a administración, 
indicaron que ían ser as mesmas que as dun Xefe de Grupo pero que abarcarían a toda a 
subdirección xeral e que en ningún caso farían traballos de secretaría. Tamén sinalaron que non 
retirarían da súa proposta a creación destes postos. 
* Que ao noso xuízo non estaba xustificada a creación das prazas de Xefatura de Área de nivel 
26 e propuxemos que fosen Xefaturas de Sección nivel 25. A representación da consellería 
sinalou que non se ía modificar esta proposta. 
* Que o posto base C1 nivel 14 do Centro Ocupacional de Ferrol se debía abrir aos subgrupos 
C1/C2 para facilitar a súa cobertura. 
* Que a proposta de transformar os postos de dirección de oficinas de emprego de categoría C 
para os subgrupos A2/C1/C2 en postos de nivel 22, debía ter en conta que actualmente existen 
funcionarios do subgrupo C2 que ocupan esas prazas, polo que a Consellería debe arbitrar unha 
solución que permita compensar a diferenza de nivel mediante o incremento do complemento 
específico destes funcionarios 
* Que as xefaturas de negociado das oficinas do servizo de emprego de Galicia que teñen o nivel 
18 debían pasar a nivel 20 e as que teñen nivel 20 pasar ao nivel 22, como un recoñecemento a 
maior responsabilidade e carga de traballo que ten o persoal que traballa nestas oficinas. Tamén 
sinalamos que isto mesmo habería que aplicalo nas prazas de persoal laboral, poñéndolle o 
correspondente complemento salarial para equiparar as retribucións. 
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* Que necesitabamos coñecer os motivos que xustificaban que a praza de Xestor de Accións 
Formativas para o Emprego que se creaba na  Dirección Xeral de Orientación e Promoción 
Laboral teña como condición laboral a dispoñibilidade horaria. A administración manifestou que 
se ía retirar a creación da mesma.  
* Que se debía aproveitar esta modificación para asignarlle o complemento de especial 
responsabilidade (plus de atención ao público) ao persoal das oficinas do servizo público de 
emprego.  
* Que non estabamos de acordo coa proposta de provisión de distintos postos por concurso 
específico, en tanto non se acorden uns criterios xerais no ámbito da función pública galega, . 
 
Para rematar a representación da consellería comprometeuse a mandar unha memoria refundida 
antes da próxima mesa previa. 
 
b) Convocatoria procesos selectivos de Enxeñería de Montes e Enxeñería Técnica 
Forestal. 
 
Neste caso, a administración informa dos cambios con respecto á proposta inicial: 
 
* No caso de que a persoa solicitante autorice á administración a consultar os datos sobre 
discapacidade, familia numerosa ou desemprego non será necesario presentar a documentación 
acreditativa destas circunstancias. 
 
* Modificación nos temarios a proposta das organizacións sindicais e da consellería. 
 
Desde CCOO manifestamos o seguinte. 
 
* Que a porcentaxe de prazas para a quenda de promoción interna debería ser do 50%, polo que 
solicitamos que o número de prazas se aumentase para os dous procesos de 2 a 4. 
 
* Que o sistema selectivo fose o de concurso-oposición, especialmente no caso da promoción 
interna. 
 
* Que os exercicios fosen todos tipo test, especialmente no caso da promoción interna. 
 
* Que deberían formar parte do tribunal dous funcionarios a proposta das organizacións sindicais 
presentes na Mesa Xeral de Empregados Públicos. 
 
* Que no caso da promoción interna se debería facer unha redución dos temarios, eliminando 
aqueles que xa formaron parte dos procesos selectivos para o acceso ao subgrupo C1. 
 


