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XUNTANZA COMISIÓN DE PERSOAL

infórmaTE
Persoal funcionario e laboral

O día 9 de maio de 2017 celebrouse a reunión da Mesa Xeral de Empregados Públicos e tamén a Comisión de Persoal 

co seguinte punto na orde do día: 


1.- Proxecto de orde pola que se modifica a Orde do 21 de novembro de 1989 pola que se fixan os criterios 

xerais para a elaboración das relacións de postos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, se aproba 

o modelo e se ditan instrucións para o seu cumprimento 


Neste punto, como a modificación desta orde se fai como consecuencia do Acordo de tramitación das RPT(s) ao 

amparo do artigo 25 da Lei do emprego público de Galicia no que se establecen as áreas funcionais, dende CCOO 

seguimos mantendo o principio de prudencia que xa manifestaramos no acordo e o noso voto foi a abstención 

xa que seguimos preocupados polos posibles efectos negativos da creación destas áreas sobre a mobilidade 

voluntaria e o trasvase entre elas. 


2.- Rogos e preguntas: Neste apartado o DXFP informou: 


Concurso para a provisión das prazas de xefatura de Unidade Operativa da escala de Gardacostas.- Neste 

punto a representación da administración manifestou que de momento non é posible a convocatoria deste concurso 

xa que se está tramitando a proposta de modificación da RPT da Consellería do Mar. Por este motivo, falarase deste 

concurso cando rematen con esta modificación. 


Prórroga dos contratos do persoal de loita contra a fraude.- Neste punto manifestou que se reunirá coas 

organizacións sindicais despois da reunión que vai manter cos representantes da Consellería de Economía 


Así mesmo, o día 8 celebrouse unha xuntanza previa na que a Dirección Xeral da Función Pública informou das 

seguintes cuestións: 
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a) Acordo de traspaso de medios entre a Axencia de Infraestructuras e as Consellerías.- Como a axencia vai 

asumir novas funcións en materia de edificación derivadas do decreto de estructura, a administración infórmanos, 

unha vez asinado o acordo entre a Consellería de Política Social e a AXI, de que os seguintes acordos de traspasos 

de persoal van ser os das Consellerías de educación e Sanidade. Dende CCOO, ademais de expresar o noso 

malestar pola forma na que se fixo o acordo de traspaso do persoal da Consellería de Política Social, xa que se nos 

informou do mesmo unha vez asinado, manifestamos que o acordo cos traballadores desta consellería non era tan 

pacífico como nos estaban contando. Asi mesmo, tamén lle lembramos á DXFP que, na nosa opinio, se terían que ter 

negociado previamente coas organizacións sindicais os criterios que se ían seguir á hora de efectuar estes traspasos, 

tal e como se fixera cos laboratorios de sáude pública. 


b) Concursos de traslados corpos xerais.- Ao londo deste mes comezarán a negociar os criterios xerais. Os 

baremos serán negociables e van incluir as peticións das organizacións sindicais de que a baremación dos cursos se 

faga por horas. Así mesmo, teñen idea de axilizar os concursos co obxecto de facer dous cada ano. 


c) Concurso de traslados persoal laboral.- A administración manifesta que se somos capaces de chegar a un 

acordo na refundición e funcioanarización das categorías dos grupos IV/V se podería convocar o concurso neste ano. 


d) Acordo segunda actividade bombeiros forestais.- Neste tema quedaron en mandar un texto máis completo esta 

semana co obxecto de pechar un acordo neste tema antes de que remate o mes 


e) Oferta Publica de Emprego do ano 2017.- Neste tema están pendentes da aprobación dos orzamentos do 

Estado. Teñen idea de facer unha oferta ampla e van comezar a abordar o tema para ver en que cifras nos movemos. 


f) Persoal do Parque Natural das Ilas Atlánticas.-Como este tema leva moito tempo esperando, haxa ou non 

acordo no tocante ás categorías dos grupos IV/V empezaríase a falar deste tema para tratar de pechar o acordo co 

Comité Intercentros. 
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