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XUNTANZA COMISIÓN DE PERSOAL

infórmaTE
Persoal funcionario e laboral

1.- Proposta modificación RPT C. Infraestruturas e Vivenda.  

Na xuntanza de hoxe anunciouse o mantemento do posto de limpador na Xefatura de Coruña. Pois ben 
aínda recoñecendo que nesta proposta de modificación houbo varias xuntanzas que permitiron avances 
sobre a proposta inicial, ao manterse o resto de amortizacións de postos, a apertura de prazas a admón. 
Local, as LDs inxustificadas e a provisión de postos por concurso específico, o voto de CCOO foi en 
CONTRA desta proposta. 


2.- Proposta modificación RPT C. Política Social.  

Despois de que se reconducira a negociación desta RPT, mediante dúas xuntanzas previas (os días 13 e 15 
de xullo), que permitiron retomar a senda do diálogo, especialmente a través do compromiso expresado polo 
Secretario Xeral Técnico de: 


	 	 -  presentar unha RPT da AGSS. CCOO xa lle adiantou que esixe que se integren os centros do 
Consorcio ou do contrario que se elimine a Axencia e se pasen os actuais centros a correspondente 
Dirección Xeral. 


	 	 -   constituír, no mes de setembro, unha mesa de negociación de asignación de complementos 
salariais para eliminar as discriminacións retributivas existentes entre traballadores/as.  
Tamén na xuntanza de hoxe informaron da creación dunha praza de subdirector no CEM da 
Carballeira (era unha reivindicación sindical), a costa de amortizar un posto base C1.  
Dende CCOO consideramos insuficientes os avances producidos nestas xuntanzas previas, e 
reiteramos todas as alegacións presentadas, pois consideramos que non podíamos apoiar unha 
modificación de RPT sen custe, xa que crean postos necesarios a cargo do custe de amortizar outros 
tamén necesarios. Tendo en conta que esta Consellería ten unhos déficits estruturais de plantilla que 
necesitan un incremento neto da mesma e non parches puntuais, o voto de CCOO foi en CONTRA 
desta proposta. 


3.- Decreto e Estatutos creación Instituto Galego de Consumo e Competencia  

 
A pesar de o decreto e os estatutos deste Instituto, son similares aos de outros organismos creados 
anteriormente, como non se eliminaron as compensacións por asistencia ou se reduciron nunha porcentaxe 
superior (reduce un 25% a cantidade total), o voto de CCOO foi a abstención.  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infórmaTE
Persoal funcionario e laboral

4.- Proposta acordo recoñecemento do tempo do servizo militar ou equivalente para computo dos 
trienios do persoal laboral da Xunta de Galicia.  

Tendo en conta que as modificacións introducidas no texto que presentou a Administración se axustaban as 
alegacións formuladas, o voto de CCOO foi a FAVOR deste acordo. 


5.- Proposta modificación RPT C. Economía, Emprego e Industria.  

A pesar de que se trataba dunha pequena modificación que afectaba a dúas Subdireccións Xerais, por mor 
da nova estrutura da Consellería, ao manterse a súa apertura a outras administracións e a admón. Local, o 
voto de CCOO foi en contra desta proposta. 


6.- Rogos e preguntas. O DXFP informou:  

Modificación RPT da C. de Sanidade: que hoxe nos ían mandar a documentación referida a modificación da 
RPT da C. de Sanidade que non só ía afectar aos postos dos FISP. Manifestámoslle que non debían 
mesturar a negociación da equiparación de niveis dos FISP, co resto de cuestións que afectaban a outros 
colectivos e que estaban pendentes desde varios anos. 


Mesa negociación persoal Consorcio: que nos próximos días, de acordo co SXT da C. de Política Social, ía 
convocar unha xuntanza para falar da situación do persoal do Consorcio. 


Concurso corpos xerais: que o listado de adxudicación dos postos non se vai publicar antes do día 26 de 
xullo, e que a toma de posesión será despois do 15 de setembro. 


Datas 2º exercicio procesos selectivos acceso libre: que aínda non podían dar datas concretas. 
Bases procesos selectivos pendentes de remitir: que na próxima semana remitirían as bases dos 
gardacostas e previsiblemente a de veterinarios. 


Desde CCOO formulamos as seguintes cuestións: 


	 	 -  Que a DXFP debía facer unha aclaración urxente, para que o persoal a quendas tivese os 8 días de 
asuntos particulares (como o resto do persoal), así como clarificar que as X ou H, son días de 
compensación que non se traballan, polo tanto teñen que ter a consideración de días inhábiles a 
tódolos efectos (días que non hai que ir a traballar e que restan da xornada máxima anual). O 
Director Xeral de Función Pública non se pronunciou.  

	 	 -  Que no EVO de Ourense había unha situación extrema de falta de persoal (6 baixas de longa 
duración), polo que lle requiríamos que procedesen a súa cobertura de xeito urxente por tratarse dun 
servizo de atención directa a cidadanía. Os responsables da Consellería de Política Social, presentes 
na reunión, tomaron nota e quedaron de confirmar a situación coa Xefatura Territorial.  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