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XUNTANZA PREVIA MODIFICACIÓN RPT ÓRGANOS

SUPERIORES DA PRESIDENCIA

O 19 de outubro de 2018 celebrouse unha reunión previa para tratar a modificación desta relación de
postos de traballo. A proposta que nos traslada a administración consiste basicamente en:

� Amortización  de  prazas.  Alegan  que  teñen  problemas  para  cubrilas  por  ser  postos  base  y
consideran que deben eliminalas para crear postos de niveis.

� Áreas funcionais.  Actualiza a RPT ás novas áreas funcionais aínda que recoñecen que faltarían
áreas para determinados postos, como unha posible área de subvención ou de axudas).

� Outras  modificacións:  modificacións  de postos  de persoal  laboral,  modificación  do  sistema de
provisión de postos de LD a concurso específico.

Dende CCOO manifestamos o seguinte:

Se as prazas de postos base non se cobren será porque non se ofrecen ao persoal das listas nin se ofertan
en procesos selectivos, polo que non estamos de acordo coa xustificación de amortización de postos.

Consideramos  que  existen  demasiados  postos  abertos  a  outras  administracións  públicas,  non  temos
coñecemento de ningún acordo de reciprocidade con ningunha outra Administración. Curiosamente a
maioría de postos abertos adoita ser de niveis 30 e 28, polo que dá a sensación de que para a Xunta de
Galicia o persoal dos subgrupo A1 e A2 non ten a cualificación e a profesionalidade suficiente para ocupar
moitos destes postos.

Que se debía aproveitar esta modificación para crear o posto de Técnico Facultativo Superior de Arquivos,
tal e como sinala a Lei 7/2014, de arquivos e documentos de Galicia.

Solicitamos que se indiquen os postos que están vacantes e os que non están vacantes, así como aqueles
que cumpran os requisitos do Acordo de Estabilidade asinado co Estado.

Respecto das áreas funcionais en opinión de CCOO se se poñen teñen que ser para todas as prazas, non
estamos de acordo que unhas prazas teñan área funcional e outras non. Ou todas ou ningunha.

Que non estabamos de acordo coa proposta de provisión de distintos postos por concurso específico por
non estar regulado. 

En  canto  aos  postos  de  LD  lembrámoslle  á  Administración  a  última  sentenza  gañada  por  CCOO  na
Consellería de Sanidade na que se anulan tres postos de LD por non estar debidamente xustificada a
necesidade deste sistema de provisión, deben aportar elementos obxectivos que permitan apreciar a súa
pertinencia  e  non  é  suficiente  alegar  que  se  manexan  datos  de  carácter  sensible  xa  que  calquera
funcionario ten a obriga do sixilo.

Por último entendemos que no Complexo Deportivo de Monterrei existe unha inxustiza ao non establecer
os mesmos pluses para todo o persoal que na práctica fai as mesmas funcións, e que de non solventar esta
situación se pode chegar a un ambiente de traballo que non sería o máis axeitado.


