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XUNTANZA COMISIÓN DE PERSOAL  

PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL XUNTA DE GALICIA 

 

O día 25 de abril celebrouse a reunión da Comisión de Persoal na que se 
trataron os seguintes puntos:  
 
1.- Proposta de modificación da RPT da Consellería de Infraestruturas e 
Vivenda e da Axencia Galega de Infraestruturas.- .A administración 
comunícanos que se retira da proposta a amortización de dous postos 
(Secretario/a do/a subdirector xeral e Subalterno) e que non se vai crear unha 
Xefatura de Negociado por carecer de financiación suficiente.  
 
Tendo en conta que a Consellería asume o compromiso de crear o posto de 
Técnico Superior de Arquivos en canto sexa posible e tamén porque na parte 
relativa á Axencia Galega de Infraestruturas, ademais de que non se destrúe 
emprego público, se aceptaron moitas das nosas alegacións (asignación do plus 
de perigosidade a tres postos de Auxiliares técnicos de obras no servizo 
provincial de Lugo e a dous postos de legoeiros de Pontevedra, retirada de 
requisitos imprescindibles en postos base, etc), asi como a actitude positiva e 
construtiva para negociar e chegar a acordos amosada pola representación da 
consellería, desde CCOO VOTAMOS A FAVOR. 
 
 
2.- Proposta de actuacións a desenvolver entre a administración e as 
organizacións sindicais relativas ao persoal laboral da Axencia Galega de 
Infraestruturas.- Como a última proposta, despois das modificacións que lle 
fixo a DXFP, respecta os elementos esenciais do acordo acadado no seu día 
entre as organizacións sindicais e a consellería. Desde CCOO VOTAMOS A 
FAVOR. 
 
3.- Rogos e preguntas.- Neste apartado a DXFP facilitou a seguinte 
información: 
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* Nomeamento do tribunal do proceso selectivo de Enxeñeiros técnicos 
industriais.- Indicaron que a idea que tiñan era que este tema xa estaba 
solucionado e quedaron en remitirnos un correo coa resposta. 
 
* RPT Consorcio.- Falarase dela en maio. 
 
* Listas do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.-Terán unha 
reunión antes do 15 de maio coas organizacións sindicais 
 
* Novo Acordo de xubilación parcial. -Sinalaron que a nova lexislación non é tan 
favorable como a anterior e que por parte deles non habería problema para 
negociar un novo acordo. 
 
* RPT da Consellería de Cultura. - A representación da consellería indica que se 
retomará pronto. 
 
* Relacións de postos de traballo pendentes.- A da Consellería de Economía 
levarase á Mesa nas próximas semanas, a da Consellería do Mar aprobarase 
no mes que vén, a de Medio Rural será remitida nos próximos días ás 
organizacións sindicais para a súa negociación e despois seguiran coas outras 
para rematar todo no mes de xuño. 
 
* Retirada do plus de dispoñibildade horaria dunha praza de condutor da 
Consellería de Infraestruturas e Vivenda incluída na Disposición Transitoria 
Décima (1ª parte) do V Convenio Colectivo da Xunta de Galicia. - Como ao 
traballador se lle trasladou por parte da administración, de que o plus se lle 
retiraba porque fora unha proposta que fixeran as organizacións sindicais na 
xuntanza previa do día 23 de marzo, dende CCOO solicitamos aclaracións 
sobre este tema. A resposta non deixou lugar a ningunha dúbida, xa que a 
Dirección Xeral da Función Publica deixou claro que o seu criterio era que non 
se lle incluíse este plus a ningún posto de indefinido non fixo, salvo que a 
sentenza así o dispuxese, polo tanto a retirada foi por decisión da 
administración, non por petición das organizacións sindicais. 


