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XUNTANZA COMISIÓN DE PERSOAL  

PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL XUNTA DE GALICIA 

 
O día 15 de maio de 2018 celebrouse a reunión da Comisión de Persoal na que 
se trataron os seguintes temas: 
 
1.- Proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, 
Emprego e Industria 

 
No tocante a este tema, a administración informa con carácter previo das 
seguintes cuestións relacionadas co último escrito de alegacións que lle 
presentaramos o día 14 de maio de 2018: 
 
* Que non aceptaban o cambio de asignación de nomes xenéricos a distintas 
xefaturas de sección e de negociado que solicitaramos. 
 
* Que non aceptaban que a proposta que fixeramos de que se amortizase o  
posto de Xefatura de Estudos do Centro de Formación Ocupacional de Lugo 
que estaba vacante para dedicar que o crédito resultante desta amortización se 
destinase a crear un posto de técnico de seguimento e supervisión de accións 
formativas na Xefatrua Territorial porque todos os centros deste tipo contaban 
con postos deste tipo. 
 
* Que a praza de Titulado Superior (Grupo I/Cat. 04) que se creaba como 
consecuencia dunha sentenza non a podían crear como de Titulado Superior de 
Arquivos, pero que en observacións figuraría o seguinte: “ocupado por persoal 
indefinido non fixo” e “funcións de arquivos” 
 
* Que  aceptaban a nosa petición de abrir unha mesa de negociación para 
transformar emprego de plans subvencionados en emprego estrutural de RPT e 
tamén á de abrir outra mesa de negociación para asignarlle o complemento de 
atención ao público ao persoal das oficinas do Servizo Público de Emprego de 
Galicia. Estes compromiso quedaron recollidos na acta desta comisión. 
 
Así mesmo, tamén indicaron que proximamente enviarían outra proposta de 
modificación desta RPT para adaptala as condicións establecidas no Plan polos 
que se establecen as condicións laborais do persoal de supervisión e 
seguimento das accións formativas. 
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Dende CCOO, a pesar dos avances que se produciron durante a negociación, 
optamos pola ABSTENCIÓN, porque non podemos aceptar que as sete oficinas 
do Servizo Público de Emprego situadas nas grandes cidades se cubran 
mediante o procedemento de libre designación e tamén porque non estabamos 
de acordo coa clasificación desta oficinas en catro grupos. 
  
2.- Proposta de Plan polo que se establecen as condicións laborais do 
persoal de supervisión e seguimento das accións formativas.-. 
  
Neste tema dende CCOO votamos A FAVOR porque as cantidades que figuran 
na última proposta se achegan moito ás que nós solicitabamos nas nosas 
alegacións e tamén porque a participación dos traballadores no plan é 
voluntaria e o prazo vai estar sempre aberto para que se sumen ao mesmo 
cando queiran. 
 
3.- Proposta de ordes polas que se concovan procesos selectivos para o 
ingreso na escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de montes, e 
na escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica 
forestal.- Neste tema, aínda que se aceptou a nosa proposta de que se 
incrementasen as prazas de promoción interna dos dous procesos ata o 50% 
(pasaron de 2 a 4), dende CCOO optamos pola ABSTENCIÓN porque non se 
aceptou que o sistema selectivo fose o de concurso-oposición, especialmente 
no caso da promoción interna. 
 
4.- Acordo para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de 
Galicia a través das listas elaboradas para o nomeamento de persoal 
funcionairo interino 

 
Desde CCOO votamos A FAVOR porque a proposta da administración de que 
sexa a Comisión Pemanente Central de Listas a que determine a lista pola que 
se vai facer o chamamento resolve a petición que fixeramos no noso escrito de 
alegacións relativa a consideración do carácter análogo das funcións. Así 
mesmo, tamén valoramos positivamente a voluntariedade para aceptar ou non 
o chamamento e tamén a non penalización en caso de non aceptalo. Por último, 
CCOO entende que antes de recurrir a procedementos externos, debése 
priorizar e pór en valor o sistema de chamamentos e cobertura de postos 
vixente na propia Administración. 
 
5.- Rogos e preguntas.- Non houbo, porque o DXFP tivo que dar por rematada 
a Comisión para asistir á Mesa Sectorial de Xustiza. 


