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O día 16 de maio houbo unha xuntanza coa dirección xeral de Función Pública previa á Mesa Xeral (prevista para o 
vindeiro 19 de maio) para tratar a modificación da RPT da ATRIGA e a modificación da RPT da Consellería de 
Economía, Emprego e Industria. 


1. RPT ATRIGA.-  
Poucos avances respecto da anterior proposta máis alá de incluír as áreas funcionais (sen ter en conta aos postos 
base), identificar ao órgano con funcións estatísticas, achegar a memoria económica e retirarlle o mérito de 
coñecementos de informática ao posto de Secretari/a de Director/a. Xa que logo seguimos vendo os mesmos 
problemas que na primeira proposta: amortizacións de postos e perda de emprego neto; continúan creando postos 
de nivel e amortizando postos base; continúase abusando do concurso específico como forma de provisión; nada se 
concreta sobre a obrigatoriedade da creación dun posto de facultativo de arquivos; mantense a provisión mediante 
LD dos delegados territoriais da ATRIGA... Así mesmo, como a administración pretende deixar o posto de Xefatura do 
Departamento Central de Valoracións aberto á administración especial sen acoutar a titulación, manifestamos que, na 
nosa opinión, a titulación máis axeitada era a de arquitectura porque as valoracións de bens de natureza urbana son 
máis complexas que a ás de rústica e, polo tanto, sería máis doado que un arquitecto asuma a valoración dun ben 
rústico que un enxeñeiro de montes asuma a valoración dun ben de natureza urbana. 


2. RPT ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA.-  

A intención da DXFP era levar este tema á Mesa Xeral do día 19. A modificación desta RPT ten por obxecto crear as 
prazas necesarias para proceder á integración do persoal laboral fixo da extinta Fundación para a Calidade Industrial 
e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia. Todas as organizacións sindicais coincidimos en que primeiro sería 
conveniente ter a xuntanza que estaba prevista coa Consellería para tratar de acercar posturas e tratar de levar un 
documento á Mesa Xeral o máis negociado posible e non á inversa. Ante esta petición, o director acepta retirar da 
orde do día da vindeira Mesa a RPT desta consellería. Do mesmo xeito, a xuntanza coa Consellería terá lugar o 
vindeiro día 23 de maio. Tamén informa que o mesmo día será convocada a Mesa de Pluses para tratar 
especificamente a incorporación de complementos a postos desta RPT. Quedamos á espera da convocatoria e da 
documentación para ver a que postos e que pluses propoñen incorporar e os criterios empregados. 


3. INFORMACIÓN FACILITADA POLO DIRECTOR XERAL.-  
a) Procesos selectivos:  

• A1 Promoción Interna: pendente da baremación provisional da fase de concurso; a intención é publicalo nesta 
semana ou na próxima; logo, apertura de prazo para presentar documentación e finalmente toma de posesión.  

• A2 Promoción Interna: pendente de remitir relación de aprobados por parte do tribunal a Función Pública.  

• C1 – C2 Promoción Interna: pendente publicación o resultado do proceso.  

• A1 Libre: pendente nota exame de galego dun aspirante; logo, publicar relación de aprobados e prazo para 
presentar documentación.  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• A2 e C1 Libre: publicada a relación de aprobados; presentación de documentación ata o 30 de maio  

• C2 Libre: están á espera do informe sobre a nota de corte do segundo exercicio para poder contestar as reclamacións 
presentadas.  

• Proceso para persoas con discapacidade intelectual: esperan publicar as notas do primeiro exame na próxima semana e 
realizar o exame de galego a finais de xuño ou principios de xullo.  

• Escala Superior e Técnica de Finanzas: publicarán a composición do tribunal a próxima semana e esperan enviar as bases ao 
DOG en breve.  

• Gardacostas: publicación da composición do tribunal e esperan convocar o primeiro exame antes do mes de agosto.  

• Enxeñeirosindustriais:pendentenomeamentodotribunal.  

• Biólogos e químicos: van con retraso.  

• Temario profesores numerarios institutos politécnicos marítimo pesqueiros: están á espera de que a Consellería conteste ás 
alegacións formuladas, coa intención de publicar o temario o máis pronto posible.  

• Persoal laboral Promoción Interna OPE 2016: pretenden iniciar en breve a negociación das bases de xeito que estean 
publicadas no DOG antes do mes de agosto.  

b) Concursos  

Estatísticos: pretenden negociar e convocar este concurso no mes de xuño; como novidade, o director di que este concurso vai 
unificar as dúas fases de maneira que se resolvan nun único proceso de adxudicación e que este será o modelo a seguir en 
vindeiros concursos.  

Nova proposta de baremo para futuros concursos: o director anuncia que están traballando nunha nova proposta de baremo para 
utilizar en próximos concursos e que teñen a aplicación informática para levalo a cabo xa ultimada; avanza que se valorará o 
seguinte: Antigüidade nas administracións públicas (puntuando tamén o tempo como interino); Méritos específicos adecuados ao 
desenvolvemento do posto (experiencia na mesma área funcional, titulación académica esixida para o posto, nivel de lingua 
estranxeira requirida para o posto ou permiso de conducir se se require para o posto); valoración do grao persoal; traballo 
desenvolvido (incluíndo o tempo de permanencia desde a última adxudicación dun posto con carácter definitivo e as medidas de 
conciliación e igualdade); formación e coñecemento do idioma galego; grupo de pertenza desde onde se participa. Enviarán 
proposta por escrito ás organizacións sindicais antes de que remate o mes para funcionarios e laborais.  

c) Outras informacións:  

• Están valorando ou non presentar recurso de casación a raíz da última sentenza do Supremo que permite permutar a dous 
traballadores temporais.  

• Convocarán pronto para tratar as categorías do persoal das Illas Atlánticas.  

• Pasarán ás OOSS o informe que avala a decisión de non renovar os contratos do persoal da loita contra o fraude; din que se 
está a traballar na convocatoria de dous ou tres novos plans coa Consellería de Economía e que os mesmos prevén un maior 
número de contratacións que os ata agora vixentes.  

• Esperan convocar en breve a Comisión de Seguimento de Veterinarios e non ven ningún problema en estender a afectación do 
acordo ao persoal veterinario da consellería do mar.  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