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COMISIÓN DE PERSOAL

1. MODIFICACIÓN  DA  RPT  DA  CONSELLERÍA  DE  VICEPRESIDE NCIA,
PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA.

Nesta RPT prodúcese un uso abusivo do sistema de libre designación para a provisión de
determinados postos de traballo; e non só polo elevado número de postos afectados, senón
tamén polas peregrinas “escusas” que se esgrimen para a súa xustificación. Tamén hai un
montante importante de postos abertos a outras administracións e a amortización de vinte e
seis postos de traballo. No lado positivo temos a creación de dezasete postos e a inclusión do
complemento  de  responsabilidade  aos  postos  de  psicólogos  e  traballadores  sociais  xa
existentes na RPT. Tamén se adquiriu compromiso en acta de abrir unha mesa de negociación
específica para valorar a repercusión da nova lei de procedemento administrativo e da Lei de
Administración Dixital de Galicia sobre o persoal dos rexistros e para o persoal do parque
móbil  (esta no primeiro trimestre do ano 2019). Tamén se recolleron as nosas alegacións
referidas ao servizo de prevención de riscos laborais. Por todo o anterior, o sentido do noso
voto neste punto foi a ABSTENCIÓN.

2. LEI DE ADMINISTRACIÓN DIXITAL DE GALICIA.
Compartimos a necesidade de poñer en marcha esta norma xa que o uso e a introdución das
tecnoloxías da información e da comunicación tanto na sociedade como no emprego público
e na súa relación cos cidadáns é algo urxente e necesario. As alegacións presentadas por
CCOO foron  aceptadas  na  súa  gran  parte  e  unicamente tivemos  que  facer  fincapé  nos
seguintes aspectos: que quen debe asegurar a capacitación dixital dos empregados públicos é
a propia Administración mediante unha ampla, variada e continua oferta formativa; que hai
que cambiar  os  criterios  de acceso á formación  se queremos a  maioría dos empregados
públicos  actualicen  os  seus  coñecementos  en  materia de  dixitalización  e  tecnoloxías  da
información e da comunicación; que se deixara para a negociación das bases respectivas a
determinación dos coñecementos que se deberán esixir para o acceso a determinados postos;
e, finalmente, que se tivese en conta a formación previa dos empregados públicos na materia
obxecto da Lei.  Tendo en conta que estas cuestións e outras alegacións de CCOO foron
aceptadas, o noso voto foi FAVORABLE.

3. PROPOSTA  DE  ACORDO  E  DE  ORDE  AXENTES  FORESTAIS  E
MEDIOAMBIENTAIS.

Como non podía ser doutro xeito, ratificamos o acordo asinado no seu momento e solicitamos
que se axilicen os trámites necesarios para que se comecen a desenvolver o antes posible as
súas cláusulas: regulamento, uniformidade, condicións do persoal do Parque Natural das Illas
Atlánticas, etc.
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4. ROGOS E PREGUNTAS.

• Plan de Garantía Xuvenil.- O director de Función Pública contesta que non ten
información respecto deste asunto e que o vai consultar.

• Concursos  de traslados.-  No caso do  persoal  funcionario  dos corpos xerais
seguen a esperar pola RPT de Medio Rural. Informa que nos vindeiros días
remitirá  proposta  de  bases  para  a  Escala  de  Gardacostas  e  da  Escala  de
Veterinarios.

• Integración  do persoal  dos Entes  instrumentais  e  adaptación  á LOFAXGA:
respecto do CIXTEC, AGADER e EPOSH manterán unha xuntanza dos novos
responsables destes Entes para analizar o futuro.

• Turismo de Galicia: Agora que depende da Consellería de Cultura volverán a
abordar a integración do seu persoal, que xa leva máis de tres anos pendente.

• AGACAL: están pendentes da súa RPT.

• Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar: seguen a traballar na
súa RPT (seica lles leva tempo de carallo).


