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2ª XUNTANZA NEGOCIACIÓN MODIFICACIÓN RPT VICEPRESIDENCIA E 
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP E XUSTIZA 

 

O 3 de setembro de 2018 celebrouse a segunda xuntanza previa para tratar a 

proposta de modificación da RPT da CPAX.  

A administración informou dos seguintes cambios/correccións con respecto á 

proposta inicial: a) Engádeselle o horario especial ao posto de nova creación no 

rexistro; b) Elimínanse como mérito específico os coñecementos de informática 

a nivel de usuario; c) Modifícanse as formacións específicas relativas ao grao 

de coñecemento do idioma galego; d) Créase un posto para persoal subalterno 

laboral (V/03) para incluír no proceso selectivo para o persoal con 

discapacidade intelectual; e) O crédito resultante da amortización dun posto de 

limpadora (4 horas) nos Edificios Xudiciais de Pontevedra vaise destinar a 

incrementar nunha hora a xornada a catro postos desta categoría nesas 

dependencias; f) Revisión das áreas funcionais dos postos e eliminación das 

mesmas nos que teñan como forma de provisión o procedemento de libre 

designación; g) Cambio dun posto da Subdirección Xeral de Servizos 

Transversais que pasa á Vicesecretaría Xeral e doutro da Subdirección de 

Medios da Administración de Xustiza á Subdirección Xeral de Persoal da 

Administración de Xustiza; h) Cambio da forma de provisión do posto de 

Habilitación de Gasto que pasa a concurso e da Xefatura de Servizo de 

Prevención de Riscos Laborais que pasa a libre designación; i) Revisión de 

corpos e escalas en todos os postos de prevención de riscos laborais; j) 

Asignación do complemento de dispoñibilidade a un posto de Perito xudicial 

diplomado en inmobles da Subdirección xeral de persoal da administración de 

xustiza da Coruña como consecuencia dunha sentenza xudicial: 

Dende CCOO manifestamos que, a pesar que se recollían algunhas das nosas 

alegacións (eliminación do mérito de coñecementos de informática a nivel de 

usuario, asignación do complemento de dispoñibilidade ao posto de Perito 

xudicial diplomado en inmobles e o incremento dunha hora a catro postos de 

limpador/a dos Edificios xudiciais de Pontevedra aproveitando o crédito 

resultante dunha amortización dun posto desa categoría nese centro de traballo), 

non poderiamos apoiar esta proposta de modificación porque a mesma conleva 

destrución neta de emprego público e tampouco recolle aspectos esenciais das 

nosas alegacións tales como:  
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a) Deixar sen efecto a apertura de postos a outras administracións mentres non 

haxa acordos de reciprocidade  

b) Creación do posto de Técnico facultativo superior de arquivos  

c) Eliminación dos requisitos indispensables de titulación nos postos base  

d) Cambio a provisión por libre designación dun elevado número de postos, 

empregando en moitos casos escusas absurdas, tales como ter responsabilidade 

ou manexar datos de carácter persoal ou facer tarefas de apoio técnico 

administrativo, como se o persoal funcionario non fose responsable para asumir 

estas funcións. Semella que as excepcións previstas para a cobertura deste tipo 

de postos estase convertendo en norma e o que debería ser excepcional pasa a 

ser normal. 

 d) Transformación dos postos de Técnicos medios de arquivos dos Edificios 

Xudiciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra en Xefaturas de Sección 

(nivel 25 e abertas aos subgrupos A1 e A2) polas funcións que desenvolven  

e) Creación de prazas de Técnicos de arquivos nas cidades que non sexan sede 

das Audiencias Provinciais para paliar a elevada carga de traballo que teñen os 

arquivos territoriais xudiciais   

d) Asignación do plus de dispoñibilidade a un posto de perito xudicial calígrafo 

da Subdirección Xeral de Persoal da Administración de Xustiza da Coruña  

e) Asignación de pluses a distintos postos de condutores 

f) Incremento do complemento especifico ou, no caso do persoal laboral, do 

complemento correspondente como consecuencia da maior responsabilidade 

que ten que asumir o persoal das oficinas de rexistro como consecuencia da 

entrada en vigor da nova lei de procedemento administrativo.  

g)  Asignación a todos os postos de Titulado Superior Psicólogo e de 

Traballador social do IMELGA do complemento salarial de responsabilidade co 

obxecto de acabar coa discriminación que sofren estes traballadores xa que 

estes pluses os perciben outros traballadores destas categorías noutros centros 

de traballo. 


