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O 4 de setembro tivo lugar a primeira xuntanza cos responsables da C. de Medio Rural para 

tratar a modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) da súa Consellería. 

De entrada aclaran que esta modificación ben dada pola necesidade de adaptarse ao decreto 

de estrutura, ao decreto de creación de AGACAL e ao Acordo de Bombeiros Forestais e a súa 

2ª actividade. 

Ademais das alegacións xa presentadas por esta Organización Sindical o día 30 de xullo, xunto 

coas alegación complementarias presentadas en datas 8 e 17 de agosto se expuxeron as 

seguintes cuestións que tamén serán engadidas as alegacións de CCOO. 

SOLICITAMOS: 

Persoal Laboral: 

1. Como cuestións previas e xa presentadas nas alegacións correspondentes, solicitamos 

a modificación da RPT en canto á inclusión de varios postos de oficial de defensa 

contra incendios forestais “a reconverter en persoal condutor da escala de BF”, xa que 

na relación de postos que se adxunta por parte da Consellería faltan varias prazas que 

na actualidade están cubertas e que deben ser incluídas na correspondente relación. 

Dende CCOO entendemos que isto é froito dun erro de transcrición que deberán 

subsanar. 

2. Así mesmo na RPT modifican varios postos adaptando as categorías establecidas no V- 

CCU de brigadas helitransportadas, faltando na correspondente RPT as categorías 

helitransportadas de apoio á campaña de verán. Dende CCOO solicitamos a súa 

modificación. 

3. Plus de responsabilidade - incremento deste plus para todas as categorías do 

SPDCIF, xa que, na actualidade está desfasado. A contía deste plus viña derivada da 

adaptación do plus de convenio que cobrábamos no IV Convenio aos pluses 

establecidos no V Convenio Colectivo (perigosidade, penosidade, toxicidade etc..). 

Naquel intre estableceuse unha cantidade igual para tódalas categorías profesionais do 

SPDCIF agás para as categorías helitransportadas. A día de hoxe entendemos que esta 

cantidade (32,02 €) está desfasada e se debe incrementar cuantitativamente en 

función da responsabilidade real das categorías profesionais (un BF Xefe de 

Brigada que ten ao seu cargo persoal humano e material non pode cobrar a mesma 
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cantidade que un bombeiro forestal e así sucesivamente co resto de categorías 

profesionais). 

4. A reclasificación de tódalas categorías do SPDCIF adaptándoas a futura 

funcionarización do colectivo establecida na Lei de Orzamentos: motivado no 

traballo especializado que realizan os bombeiros forestais e no incremento de funcións 

realizadas, como por exemplo o manexo de bombas de extinción do persoal de campo 

ou o manexo de equipos informáticos no persoal de oficina. 

5. O incremento do tempo de traballo de todo o persoal descontinuo do SPDCIF e 

que este se reflexe na RPT. 

6. Gardas condutores de incendios: o ano pasado na vaga de lumes dos meses de 

outubro e novembro, os condutores de distrito fixeron gardas extraordinarias ao igual 

que técnicos de distrito e axentes facultativos mediambientais, sen cobrar por elas. 

Solicitamos o pago das gardas extraordinarias realizadas durante os meses de outubro 

e novembro de 2017 e a regularización destas situacións para vindeiras ocasións. 

7. Regularización dos pluses do persoal dos viveiros forestais e granxas que con 

idénticas funcións cobran distintos pluses en función si os teñen gañado ou non por 

sentenza xudicial firme. 

8. Solicitamos contestación por escrito de como vai estruturar Medio Rural o futuro Plan 

de Estabilidade laboral asinado por esta Central Sindical, pedindo a inclusión en RPT 

de tódalas prazas que serán obxecto do futuro Plan de Estabilización laboral do 

persoal. 

Persoal funcionario:  

Dende CCOO criticamos o exceso de prazas en LD, así como as “xustificacións-escusas” que 

alegan para usar este tipo de provisión de postos. 

 

SOLICITAMOS:  
 

1. Que se nos indique no listado de equivalencias se as prazas están ocupadas ou 

vacantes. 

 

2. Se indique para todas as prazas a área funcional, xa que, doutro xeito vai a existir no 

futuro un prexuízo na carreira administrativa para aqueles funcionarios que ocupen 

postos que non a teñen. 

 

3. Que se elimine o requisito de licenciatura en dereito a postos bases do subgrupo A1. 
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4. Que se valore a adxudicación do requisito de carne de conducir ás prazas de persoal 

Subalterno, xa que, vamos camiño de que todas estas prazas acaben con este requisito 

o que pode supor un problema en futuras convocatorias de procesos selectivos. 

 

5. Que se cumpra a Lei de arquivos e documentos de Galicia e se cree o posto de Técnico 

Facultativo Superior de Arquivos. 

 

6. Que non estamos de acordo coa apertura de prazas a outras administracións en tanto 

non haxa un acordo de reciprocidade. 

 

7. Que se revisen os niveis ao persoal das oficinas agrarias comarcais, xa que, hai 

sentenzas que outorgan o nivel 25 para determinados postos destes centros de 

traballo. 

 

8. Consideramos que na Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias 

Agroalimentarias, se debe de crear algunha xefatura de sección da escala xeral, polo 

volume de traballo que están tendo. 

 

9. O incremento dunha praza de técnico forestal de apoio por distrito forestal debido o 

incremento de carga de traballo deste colectivo, actual e futura (franxas de seguridade). 

así como  

 

10. O Aumento de persoal nas unidades de nóminas das distintas Xefaturas Territoriais 

polo continuo incremento de carga de traballo dende o ano 2012 coa inclusión en RPT 

de 436 novos postos de traballo, pagos de nocturnidade, gardas localizables, trienios 

do persoal descontinuo perfeccionados a distintas porcentaxes etc.. 

 

11. Finalmente solicitamos que se negocien tamén ás RPT,s de AGACAL e do FOGGA. 

 

 


