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O día 29 de maio tivo lugar a reunión da Mesa Xeral de Empregados Publicos e a Comisión de Persoal da Xunta de Galicia na que 

se trataron os seguintes puntos: 


A.- Proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria. RPT da Axencia Galega de 

Innovación (GAIN).  

Nun principio, a Consellería pretendía aprobar unha RPT baseada unicamente na situación que había no 2013 como consecuencia 

do acordo de modificación substancial das condicións de traballo acordado nese ano e, ademais, sen ter en conta a situación 

actual dos traballadores dos centros e sen reflectir os cambios introducidos trala publicación das RPT(s) directivas dende ese 

momento. 


Despois da xuntanza cos representantes da Consellería do 23 de maio, previa á Mesa Xeral, estes aceptaron a proposta da parte 

social de elaborar unha RPT básica axustada ao acordo da comisión de integración, que permita culminar o proceso de integración 

do persoal como persoal laboral fixo da Xunta de Galicia. Xunto a isto, tamén aceptaron empezar a negociar de xeito inmediato a 

RPT global e facer un estudo pormenorizado de postos e funcións de cara a asignar complementos a determinados postos. A nova 

RPT non pode ser unha “fotocopia” da situación que había na Fundación no 2013, porque non recolle nin os cambios introducidos, 

nin a realidade cotiá do traballo, nin é acorde ás funcións desenvolvidas. 


Desde CCOO insistimos na urxencia de elaborar a nova RPT completa da Consellería e Gain, de forma que, mediante un traballo 

obxectivo e actualizado das funcións e dos postos de traballo, se poida realizar unha análise dos posibles complementos, 

recollidos no V Convenio, aos que deberían ter dereito os traballadores. 


Ademais, puxemos de manifesto a situación do persoal da categoría administrativo, que finalmente se integrará como auxiliar 

administrativo, e a necesidade de buscar unha solución de consenso coa Consellería na tramitación da nova RPT. 


Por último, CIG e CSIF en relación ao persoal de administración integrado no grupo III dentro da categoría 2, consideran que, pese 

ao acordado e aprobado unanimemente polos catro sindicatos na comisión de integración, este persoal grupo III administrativo 

debería integrarse na categoría profesional 62, cunha menor remuneración. 


Tendo en conta que as condicións que poñía CCOO para aprobación desta modificación da RPT foron aceptadas e esixindo o 

cumprimento da elaboración o antes posible dunha RPT completa que permita definir dunha forma obxectiva e clara os pluses e 

complementos recollidos no V convenio de aplicación ao persoal integrado, o noso voto foi A FAVOR. 


B.- Proposta de modificación da RPT da Axencia Tributaria de Galicia  

Neste punto reiteramos novamente as alegacións que presentáramos por escrito e que xa manifestaramos na Mesa Xeral do día 19 

de maio. Polo tanto, volvemos expresar o noso rexeitamento á destrución de emprego público, á provisión de postos por concurso 

específico e solicitamos a substitución dos méritos de experiencia por formación e a creación do posto de Técnico Facultativo 

Superior de Arquivos. Como non se tiveron en conta ningunha das nosas alegacións o voto de CCOO foi en contra. 
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C.- Proposta para a extensión aos Servizos Veterinarios Oficiais da Consellería do Mar do acordo específico sobre o réxime 
de prestación dos Servizos Veterinarios Oficiais.-  

Este punto retirouse da orde do día como consecuencia da convocatoria para o día 31 de maio de 2017 dunha reunión coa 
Consellería do Mar para tratar especificamente este punto. 


D.- Rogos e preguntas.- Neste apartardo o DXFP informou dos seguintes temas:  

• 	  Concursos de traslados.- Nesta semana vai haber unha reunión para falar dos criterios dos concursos de traslados de 
persoal funcionario e laboral. Mandarán proposta.  

•  Comisión de seguimento veterinarios.- Mandarán convocatoria nesta semana.  

•  Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.- Diante dos problemas xurdidos no tocante á aplicación do 
Convenio único do persoal laboral da Xunta de Galicia ao persoal do Consorcio mentres non se publique no DOG, a DXFP 
manifestou que ía convocar para a próxima semana a Comisión de Seguimento para falar deste tema.  

• 	 	 Acordo de Bombeiros Forestais.- Neste tema, a DXFP tamén manifestou que ían acelerar a súa publicación no DOG.  

•  Regularización na RPT da C. MAOT da ubicación dunha praza de Vixiante de Recursos na Conca do Ulla.- Como 
este fora un compromiso acadado na negociación desta relación de postos de traballo que non se cumpriu por función pública 
baseándose no contido da sentenza, solicitámoslle explicacións á DXFP xa que a resolución xudicial non establece nada 
relativo a este tema. A dirección xeral comprometeuse a mirar a sentenza polo miúdo e a dar unha resposta.  

• 	  Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Medio Rural.- A DXFP manifestou que ía ser convocado en 
breve.  

•  Plan de Loita contra a Fraude.- Quedaron en concretar algo ao longo da semana.  

• 	 	 Así mesmo, a DXFP tamén manifestou que enviara ao Consello da Xunta os seguintes temas para a súa negociación: 
Decreto de Oferta Emprego Público 2017, Decreto de provisión de postos, Decreto Funcionarización e Decreto de Listas  

•  Concurso Traslados Lei 17.- Esperan mandar o texto definitivo “en breve”. 
Ademais na reunión da Mesa Xeral do 19 de maio de 2017 a DXFP informou das seguintes cuestións: 


• 	 	  Proposta regulamento Axentes Facultativos Medioambientais.- A proposta presentada polas organizacións 
sindicais foi remitida por función pública as consellerías respectivas  

• 	 	  Segunda Actividade Gardacostas.- Van ver se hai algunha proposta para presentar  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