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XUNTANZA PREVIA NEGOCIACIÓN RPT POLITCA SOCIAL 
 

O día 13 de maio  de 2018 celebrouse a primeira reunión previa para tratar a modificación parcial 
da RPT da Consellería de Política Social. Esta proposta segue sen tratar a problemática global 
existente na conselleira. A mais o documento aparece sen memoria económica polo que non se 
pode calcular a inversión que supón esta pequena modificación.  

Na proposta da Administración aparece: 

 Que o posto de axudante/a do secretario/a pasa a estar aberta ó persoal doutras 
administracións. É algo que non podemos aceptar porque na Lei de FP, art. 38 punto 5. 
di que: “As relacións de postos de traballo sinalarán expresamente os postos abertos á 
provisión por persoal funcionario ou laboral procedente doutras administracións públicas, 
os cales non superarán o sete por cento do número total de postos de traballo que poidan 
ser cubertos por persoal funcionario ou laboral, respectivamente, salvo que por convenio 
entre as administracións públicas interesadas se estableza unha porcentaxe superior 
atendendo a criterios de reciprocidade.” Na RPT actual, dun total de 799 postos de 
funcionarios hai 69 postos que están abertos a outras administracións (A11), o que 
supón un 8,635%. 

 Aparece a amortizar a categoría de profesor da varias Casas da Xuventude co argumento  
de que non e unha categoría adecuada tendo en conta o ámbito de actuación desta 
Conselleira ó seren postos a extinguir. Non entendemos este argumento porque 
nestes dias aparece ofertado en adscrición temporal un posto de profesor na casa da 
Xuventude de Pontedeume.  

 Tamén aparece a amortizar o posto de limpadora do centro sociocomunitario de 
Ribadavia, o que supón a privatización da limpeza doutro centro máis.  

 Cambio a nivel 28 do posto de director/a do CEGADI, que consideramos que non se 
corresponde cos criterios do acordo sobre postos de LD. 

 Estamos de acordo coa creación de tres postos de educador/a no Centro de Menores de 
Rábade, postos existentes en acumulación de tarefas, e a creación dun posto de 
psicólogo/a, pero solicitamos que sexan a xornada completa para poder realizar un 
seguimento que precisan os menores durante a estancia no centro. 

 Solicitamos que se inclúan na RPT todas as sentenzas xudiciais firmes con 
complementos pendentes de incluír. 

Dende CCOO denunciamos que esta modificación parcial non é unha solución para aos 
problemas que teñen as traballadoras e traballadores, en particular, para os que traballan nos 
centros don atención as persoas en base ao seguinte: 
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 Seguen a estar discriminadas e discriminados en relación a outras consellerías, xa que 
hai varias cuestións que se especifican, “agás o persoal de Política Social” (dereito 

a comedor, horario de verán e flexibilidade horaria para conciliación da vida familiar e 

laboral do  persoal que presta os seus servizos en centros). 

 Nestes días a Xunta avanza un pioneiro Plan galego de conciliación e corresponsabilidade 
no que compensará as empresas que o implanten. Para dar exemplo debería empezar 
por aplicarse no ámbito público e concretamente nesta Consellería, na que polo de 
agora cada vez que unha traballadora ou traballador exerce o seu dereito a concretar un 
horario para facer efectivo a súa conciliación laboral e familiar, o que se fai nos centros e 
cambiarlle o horario ás demais compañeiras e compañeiros. Para que este dereito sexa 
efectivo, e non menoscabe os dereitos dos demais, hai que dotar os centros de máis 
persoal nas categorías e postos que se precisen e non escravizar ás compañeiras e 
compañeiros e facer culpables as/os solicitantes. Sen incremento do custe económico 
non hai conciliación nin corresponsabilidade posible.   
 

 Segue sen compensarse o tempo de descanso en domingos e festivos dende o ano 2012. 
O que era unha medida temporal durante a crise converteuse en permanente. Esta é a 
Consellería con máis atencións médicas por motivos profesionais segundo os datos do 
Comité Intercentros de Seguridade e Saúde. A memoria do ano 2017 mostra que a 
Consellería de Política Social é a que máis accidentes laborais ten, cun total de 425, 
dos que 224 causaron baixa e dos que 165 foron por sobresforzo. As categorías de 
enfermería, camareiros limpadoras, coidadores e educadores son os máis afectados e a 
incidencia segue aumentando. Cos datos dos que se dispón no ano 2013 producíase un 
35,97 por mil  dos accidentes na Consellería de Política Social e no ano 2017  
producíronse xa un 51,95 por mil . 

 
 A isto hai que  engadirlle a situación que causan nos centos as situacións prescritas pola 

Mutua en relación coa aptitude, 76 casos no ano 2017, xa que o traballo que non 
poden realizar as traballadoras e os traballadores son asumidos polo resto. Noutras 
Consellerías créanse postos con código 0 para cubrir os postos das traballadoras e 
traballadores coa problemática antes descrita. 
 

Dende CCOO manifestamos que cun incremento de accidentes coa causa principal de sobre 

esforzos en cinco anos do 15,98 por mil e esiximos a constitución dunha mesa para abordar 

este problema de xeito global, en vez de limitar a unha modificación parcial de catro creacións e 

unha execución de sentenza.  

Dende CCOO insistimos en que para comezar a solucionar o desgaste ó que está sometido o 

persoal da Conselleira de Política Social hai que traer a esta mesa un acordo para compensar 
o tempo de descanso en domingos e festivos, un acordo de pluses para que se igualen 

situacións laborais idénticas e o aumento do cadro de persoal necesario. 


