CONSELLARÍA DE TRABALLO E BENESTAR.
PROPOSTA DA CONSELLARÍA DE MODIFICACIÓN
DA RPT. 14/02/2013

MEMORIA FUNCIONAL XUSTIFICATIVA DA MODIFICACIÓN DA
RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DA CONSELLERÍA DE
TRABALLO E BENESTAR.
A presente proposta de modificación da relación de postos de traballo
deriva dunha nova proposta de decreto de estrutura orgánica
derivada, pola súa banda, do Decreto 227/2012, do 2 de decembro,
polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, e do
Decreto 235/2012, do 5 de decembro, que fixase a estrutura orgánica
básica das consellerías da Xunta de Galicia. Segundo este último
decreto, a Consellería de Traballo e Benestar está integrada polos
seguintes órganos superiores e de dirección: a Secretaría Xeral
Técnica, a Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, a Dirección
Xeral de Emprego e Formación, a Secretaría Xeral de Política Social, a
Dirección Xeral de Familia e Inclusión e a Dirección Xeral de
Xuventude e Voluntariado.
De acordo coa proposta de estrutura orgánica, a área de Traballo
distribúe as vixentes competencias como consecuencia da supresión
das direccións xerais de Relacións Laborais, de Promoción do
Emprego e de Formación e Colocación, entre as novas direccións
xerais de Traballo e Economía Social e de Emprego e Formación,
revisando, nalgúns casos, as funcións dos distintos órganos. A área
de benestar crea a Dirección Xeral de Familia e Inclusión, que asume
as competencias en materia de familia, infancia, menores e inclusión
que viña exercendo a Secretaría Xeral de Política social , así como as
competencias en materia de inmigración ata agora asumidas pola
Secretaría Xeral da Emigración, e mantén a Secretaría Xeral de
Política Social, que agora exercerá as competencias en materia de
atención as persoas maiores, as persoas con discapacidade e as
persoas dependentes, que xa tiña asumidas. Por fin, a Dirección Xeral
de Xuventude e Voluntariado adapta a súa estrutura ao establecido
na Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia, creándose o
Instituto de Xuventude de Galicia, con rango de Subdirección xeral e
a Escola Galega de Xuventude como servizo adscrito ao citado
Instituto.
Polo que se refire á organización dos servizos periféricos, de acordo
co disposto no artigo 35 da Lei 16/2010, as xefaturas territoriais
previstas neste decreto dependen orgánica e funcionalmente da
consellería, sen prexuízo das funcións de coordinación do exercicio
das súas competencias que asume cada delegación territorial no seu
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correspondente ámbito territorial. Concretamente, a Consellería de
Traballo e Benestar mantén a súa organización en catro xefaturas
territoriais na Coruña, Lugo, Ourense e Vigo.
Ademais de obrigada adaptación á estructura orgánica, a modifación
tamén pretende adaptar a relación de postos da consellería, conforme
ao disposto no artigo 26 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública
de Galicia, á dotación orzamentaria de prazas derivada do Decreto
263/2012, do 27 de decembro, polo que se regulan as condicións da
prórroga dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia
para o 2012, que, en coherencia co previsto no proxecto de lei de
orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o exercicio de
2013, non prevé a dotación dos postos de traballo que están
vacantes e sen ocupante.
Por último, ademais das readscricións de postos motivadas pola nova
estrutura orgánica que se pretende aprobar, tamén se propón
algunha creación e modificación específica de postos de traballo co
obxecto de mellorar o funcionamento dos servizos.

I. Amortización de postos de traballo.
I.1. Amortizacións derivadas da proposta de decreto de estrutura
orgánica:
I.1.1. Subdirección Xeral de Apoio Técnico Xurídico
I.1.2. Subdirección Xeral de Escolas Obradoiro e Programas de
Cooperación
I.1.3. Subdirección Xeral de Colocación
I.1.4. Subdirección Xeral de Retorno da Inmigración
I.1.5. Servizo de Xestión e Coordinación (D.X. Emprego e
Formación)
I.1.6. Servizo de Planificación e Formación (S.X. de Retorno da
Inmigración)
I.1.7. Servizo de Información e Tramitación de Subvencións
(S.X. de Retorno da Inmigración)
I.1.8. Servizo de Programas de Atención Integral (S.X. de
Retorno da Inmigración)
I.1.9. Servizos provinciais de Promoción do Emprego
II. : Amortización de postos de traballo.
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II.1. Por centros directivos e motivada pola perda das
correspondentes dotacións nos cadro de persoal derivado dos
orzamentos, propóñense as seguintes amortizacións de postos de
traballo vacantes e sen ocupante, agás os postos sinalados en
negrita.
Así mesmo, e en relación cos postos que se amortizan e que
corresponden á Secretaría Xeral de Política Social, xustifícase con
novas creacións nas Xefaturas Territoriais .Esta reorganización
administrativa realizase coa finalidade de axilizar, racionalizar e
simplificar a tramitación administrativa do procedemento de
dependencia, é necesario unificar nun só centro ao persoal que
efectúa a tramitación administrativa dos expedientes, evitando con
elo o retraso na xestión que necesariamente teñen que “viaxar”
dende Ferrol e Santiago á Coruña e viceversa, toda que que a súa
xestión implica un procedemento moito máis dinámico do habitual xa
que se trata dun procedemento susceptible de diversas revisións,
como a de grao, de pía, cambios de expectativa, modificacións do
coidador habitual, variacións nas capacidades económicas, etc.
Así mesmo, o desglose da xestión administrativa, orixina nos
solicitantes un desconcerto e un prexuízo xa que se ven obrigados a
facer unha peregrinaxe polas unidades, dependendo da fase de
tramitación do seu expediente, toda vez que a tramitación inicial faise
nos equipos e a resolución e adjudicación final necesariamente ten
que facerse na Coruña.
Tendo en conta a tipoloxía deste procedente de Dependencia,
así como a dos propios solicitantes, e coa finalidade de evitar
prexuízos de desprazamento mantense en Ferrol e Santiago tan só a
aquel persoal que efectúa a valoración de grao e nivel, é dicir, o
persoal que se despraza ata os domicilios para realizar ditas
valoracións funcionaris, así mesmo mantense unha dotación básica
de persoal administrativo para soporte aos valoradores.
En consecuencia, ao estar toda a tramitación administrativa
unificada, evitaríase a burocratización, a demora na xestión
administrativa, facilitando por outra banda, a axilización nos trámites
administrativos redundando con elo na mellor atención aos usuarios.
Secretaría Xeral Técnica
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-

TRC020000015770051, Agrupacións profesionais.
TRC020000015770504, Posto Base Subgrupo A1
TRC020000415770002, Secretario/a do/a subdirector/a
xeral
TRC020000815770002, Letrado/a Asesor/a

Dirección Xeral de Traballo e Economía Social
-

TRC040000015770019, Auxiliar Administrativo/a
TRC050000115770002, Secretario/a do/a Subdirector/a Xeral
TRC050000015770020, Subalterno/a

Dirección Xeral de Emprego e Formación
-

TRC070000015770015,
TRC070000015770019,
TRC070000215770057,
TRC070090115770016,

Administrativo/a Información Cidadán
Posto Base Subgrupo C1
Xefatura Sección de Estatística
Programador/a

Secretaría Xeral de Política Social
-

TRC030000015770044, Auxiliar Administrativo/a
TRC030000015770049, Auxiliar Administrativo/a
TRC030000015770053, Auxiliar Administrativo/a
TRC030000015770056, Auxiliar Administrativo/a
TRC030000015770151, Titulado/a superior médico/a
TRC030000015770230, Responsable progr. Unidade
atención á dependencia
TRC030000015770233, Asistente/a social
TRC030000015770234, Asistente/a social
TRC030000015770235, Asistente/a social

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
-

TRC090000215770008, Xefatura Sección de Actividades
Xuvenís
TRC090000015770029, Auxiliar Administrativo/a
TRC090000015770030, Auxiliar Administrativo/a
TRC090020115770005, Auxiliar Administrativo/a

Xefatura Territorial da Coruña
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-

TRC991000015001020, Posto base subgrupo A2
TRC991000015001021, Posto Base Subgrupo A2
TRC991000015001012, Posto Base Subgrupo A1
TRC992090415001010, Posto Base Subgrupo A2
TRC992090415001011, Posto Base Subgrupo A2
TRC994080115450003, Xefe/a da Unidade
TRC992090115770011, Auxiliar Administrativo/a
TRC992090215001018, Auxiliar Administrativo/a
TRC992090315770030, Auxiliar Administrativo/a
TRC992090315001003, Posto Base Subgrupo A1
TRC992090115770021, Titulado/a Superior
TRC991000015001115, Xefatura Negociado Administrativo
TRC991000015001216, Xefatura Sección de Eleccións Sindicais
TRC992090315770008,
Xefatura
Sección
Formación
e
Orientación
TRC991000015001514, Posto Base Subgrupo A1
TRC991000015001515, Posto Base Subgrupo A1
TRC991000015001538, Posto Base Subgrupo A2
TRC991000015001588, Auxiliar Administrativo/a
TRC993020115200001, Limpador/a
TRC993020115510001, Limpador/a
TRC993020115670001, Limpador/a
TRC994010115080004, Xefatura de Administración
TRC994010115080014, Oficial 1ª Cociña
TRC994010115080015, Oficial 1ª Cociña
TRC994010115080023, Oficial 2ª Cociña
TRC994010115080026, Almaceneiro/a
TRC994010115080029, Axudante/a de Cociña
TRC994010115080032, Camareiro/a-Limpador/a
TRC994010115080033, Camareiro/a-Limpador/a
TRC994010115080034, Camareiro/a-Limpador/a
TRC994010115080035, Camareiro/a-Limpador/a
TRC994010115080036, Camareiro/a-Limpador/a
TRC994050115001431, Mestre/a taller
TRC994050115001578, Camareiro/a-limpador/a
TRC994050115001583, Camareiro/a-limpador/a
TRC994050115001585, Camareiro/a-limpador/a
TRC994050115001594, Camareiro/a-limpador/a
TRC994050115001642, Mozo/a servizos
TRC994060115350010, Ordenanza
TRC994080115570058, Xefe/a de Servizos Técnicos
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-

TRC994080115570277, Camareiro/a-limpador/a
TRC994080115570038, A.T.S./D.U.E.
TRC994080115570039, A.T.S./D.U.E.
TRC994080115570209, Auxiliar de Enfermería
TRC994080215770129, Auxiliar de Enfermería
TRC994080215770164, Auxiliar de Enfermería
TRC994080215770165, Auxiliar de Enfermería
TRC994080215770166, Auxiliar de Enfermería
TRC994080215770167, Auxiliar de Enfermería
TRC993010115350006, Auxiliar Administrativo/a
TRC993010115350013, Titulado/a Superior Médico/a
TRC993010115350029, Fisioterapeuta
TRC993010115350037, Asistente/a Social
TRC993010115350038, Asistente/a Social
TRC993010115350039, Asistente/a Social
TRC993010115350040, Asistente/a Social
TRC993010315770008, Titulado/a Superior Psicólogo/a
TRC993010315770014, Asistente/a Social
TRC993010315770015, Asistente/a Social
TRC993010315770016, Asistente/a Social
TRC993010315770051, Auxiliar Administrativo/a
TRC993010315770052, Auxiliar Administrativo/a
TRC994020115190005, Profesor/a

Xefatura Territorial de Lugo
-

TRC991000027001023,
TRC992090127001008,
TRC991000027001140,
TRC992090127300007,
TRC991000027001113,
TRC991000027001133,
de Centros
TRC992090127300005,
TRC992000027650005,
TRC992090127160005,
TRC992090127560004,
TRC992090227001011,
TRC992000027650008,
TRC991000027001304,
TRC991000027001552,
TRC991000027001558,

Posto Base Subgrupo A1
Posto Base Subgrupo A2
Instrutor/a Formación Ocupacional
Subalterno/a
Xefe de Sección de Emprego II
Xefatura Sección Selección e Avaliación
Posto Base Subgrupo C1
Auxiliar Administrativo/a
Auxiliar Administrativo/a
Auxiliar Administrativo/a
Auxiliar Administrativo/a
Ordenanza
Técnico/a Auxiliar En Informática
Auxiliar Administrativo/a
Auxiliar Administrativo/a
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-

TRC991000027001564, Auxiliar Administrativo/a
TRC991000027001612, Xefatura Sección de Xuventude
TRC991000027001588, Subalterno/a
TRC993020127650005, Ordenanza
TRC994010127500001, Mozo/a de Mantemento
TRC994021027001011, Profesor/a
TRC994021027001047, Axudante/a de Cociña
TRC994021027001055, Camareiro/a-Limpador/a
TRC994090127560178, Coidador/a
TRC994090127560179, Coidador/a
TRC994090127560180, Coidador/a
TRC994090127560181, Coidador/a

Xefatura Territorial de Ourense
-

TRC991000032001035,
TRC991000032001026,
TRC992090132090007,
TRC992090132680003,
TRC991000032001147,
TRC991000032001151,
TRC992090132090006,
TRC992000032001016,
TRC992000032001025,
TRC991000032001510,
TRC991000032001512,
TRC991000032001520,
TRC994030132001115,
TRC994020132001020,
TRC994060132001017,
TRC994070132190004,

Posto base subgrupo A2
Posto Base Subgrupo A1
Subalterno/a
Subalterno/a
Xefatura Negociado II
Xefatura de Sección de Colocación
Auxiliar Administrativo/a
Oficial 1ª Mantemento
Limpador/a
Posto Base Subgrupo A1
Posto Base Subgrupo A1
Posto Base Subgrupo A2
Camareiro/a-limpador/a
Subalterno/a
Limpador/a
Limpador/a

Xefatura Territorial de Vigo
-

TRC991000036560031,
TRC992090136080005,
TRC992090236001009,
TRC991000036560068,
TRC992090136030003,
TRC992090236001010,
TRC992090436560005,
TRC992090536560025,

Posto base subgrupo A2
Posto Base Subgrupo A2
Posto Base Subgrupo A1
Auxiliar Administrativo/a
Auxiliar Administrativo/a
Posto Base Subgrupo A1
Posto Base Subgrupo A1
Subalterno/a
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-

TRC992090236560025, Titulado/a Grao Medio
TRC991000036560158, Xefatura Negociado de Seguimento I
TRC991000036560159, Xefatura Negociado de Seguimento II
TRC992090536560.007, Xefatura Sección Administrativa
TRC991000036560515, Posto Base Subgrupo A2
TRC994020136240002, Profesor/a
TRC994021036350026, Auxiliar Administrativo/a
TRC994021036350048, Camareiro/a-Limpador/a
TRC994021036350083, Empregado/a Cociña
TRC994070236590004, Auxiliar Administrativo
TRC994090136440202, Coidador/a
TRC994090136440203, Coidador/a
TRC994090136440204, Coidador/a
TRC994090136440205, Coidador/a
TRC994090136440255, Camareiro/a-Limpador/a

II.2. Amortízanse os seguintes postos de administración especial,
que esta consellería propuxo no seu día que non se ofertaran a
concurso e, por iso, certificou ante a Dirección Xeral de Función
Pública que se ían amortizar:
-

TRC991000027001141, Instrutor/a Formación Ocupacional
TRC994080127300001, Instrutor/a Formación Ocupacional

Os postos de instructor de formación ocupacional véñense
amortizando a medida que quedan vacantes, por canto non teñen
sentido dentro do actual deseño da impartición das acción formativas
derivadas da formación para o emprego. Ningún dos empregados con
destino definitivo nestes postos imparte cursos de formación para o
emprego, senón que se dedican a outras tarefas administrativas
relacionadas directamente coa formación, pero máis propias dos
corpos xerais.
II.3. Amortización de postos provistos por persoal laboral indefinido
no fixo non incluído en ningunha das consolidacións de emprego,
fundada en causas económicas e organizativas.
Dirección Xeral de Promoción do Emprego
-

TRC050000015770024, Subalterno/a
TRC050000015770007, Posto Base Subgrupo A1
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-

TRC050000015770008, Posto Base Subgrupo A1
TRC050000015770013, Operador/a de Ordenador

Secretaría Xeral de Política Social
-

TRC030000015770017, Analista programador/a
TRC030000015770018, Analista programador/a

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
-

TRC090000015770010, Posto base subgrupo A1

Xefatura Territorial da Coruña
-

TRC991000015001077, Auxiliar Administrativo/a
TRC991000015001015, Posto Base Subgrupo A1
TRC991000015001024, Posto Base Subgrupo A2

Xefatura Territorial de Lugo
-

TRC991000027001060, Auxiliar Administrativo/a

Xefatura Territorial de Ourense
-

TRC991000032001029, Posto Base Subgrupo A1

Xefatura Territorial de Vigo
-

TRC991000036560032,
TRC991000036560033,
TRC991000036560081,
TRC991000036560082,
TRC991000036560585,
TRC991000036560586,
TRC991000036560587,

Posto Base Subgrupo A2
Posto Base Subgrupo A2
Auxiliar Administrativo/a
Auxiliar Administrativo/a
Auxiliar Administrativo/a
Auxiliar Administrativo/a
Auxiliar Administrativo/a

A amortización destes postos de traballo provoca o
despedimento dos empregados coa condición de persoal laboral
indefinido que os ocupan en execución de sentencia, que se levou a
cabo conforme ao artigo 22 da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano
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2011. Para estes efectos creáronse os correspondentes postos de
persoal funcionario na relación de postos de traballo, seguindo os
criterios determinados nos artigos 11.2 do Estatuto Básico do
Empregado Público e 27.2 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de función pública
de Galicia. Para a determinación dos postos de traballo afectados
tomouse como criterio o de incluír todos aqueles postos creados para
executar sentenzas firmes da orde social que non estiveran incluídos
en ningunha das consolidacións de emprego pendentes de levar a
cabo.
A amortización dos postos e consecuente extinción da relación
laboral dos empregados que os veñen ocupando débense a razóns
obxectivas fundadas en causas económicas e organizativas e con
amparo legal no artigo 52.c) e Disposición adicional vixésima do
Texto refundido do Estatuto dos Traballadores, aprobado por Real
decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo. Ademais, para os efectos
de acreditar as causas económicas e organizativas alegadas, tamén
se tivo en conta o disposto nos artigos 38, 39 e 40 do Real decreto
1483/2012, do 29 de outubro. A mencionada disposición vixésima
entende que concorren causas económicas cando se produza unha
situación de insuficiencia orzamentaria sobrevida e persistente para o
financiamento dos servizos públicos correspondentes e que concorren
causas organizativas cando se produzan cambios no ámbito dos
sistemas e métodos de traballo do persoal adscrito ao servizo público.
Respecto das causas económicas,
insuficiencia orzamentaria cando:

enténdese

que

existe

a) No exercicio anterior a administración pública na que se integra
o departamento, órgano, ente … presentara unha situación de
déficit orzamentario. A este respecto, a Comunidade Autónoma
de Galicia, administración pública onde se integra a Consellería
de Traballo e Benestar, presentou no exercicio de 2011 un
déficit do 1,61 % e coñécese que no 2012 presentará tamén un
déficit orzamentario aínda por cuantificar.
b) E que os créditos do centro directivo minoraran nun 5 % no
exercicio corrente ou nun 7 % nos dous exercicios anteriores,
téndose en conta para estes efectos tanto as minoracións
efectuados no orzamento inicial como, respecto do exercicio en
curso, as realizadas na fase de execución orzamentaria.
Respecto deste requisito cabe destacar que o orzamento inicial
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previsto para as axudas e subvencións para o fomento do
emprego a través dos programas de cooperación minorouse ao
logo do exercicio 2012 en 11.472.855 € e o programa para a
promoción do emprego autónomo, cunha dotación inicial de
21.462.209 €, minorouse en 18.150.000 €. A dirección xeral
publicara as respectivas ordes coa correspondente autorización
do gasto, con base aos créditos contidos na Lei 11/2011, do 26
de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
de Galicia para o ano 2012, de acordo coas previsión de fondos
finalistas facilitadas polo Servicio Público de Emprego Estatal.
Sen embargo, a aprobación da Lei de Orzamentos Xerais do
Estado para o ano 2012, estableceu un importante esforzo no
control do gasto para reducir o déficit público e conseguir a
estabilidade orzamentaria, que se materializou nunha
significativa redución das partidas destinadas ás políticas
activas de emprego, o que obrigou a realizar o correspondente
e necesario axuste nas diferentes partidas destinadas ao
financiamento destas medidas. Estes axustes acredítanse coas
correspondentes publicacións no DOG das oportunas ordes de
minoración dos créditos iniciais:
a. As ordes do 13 de xuño de 2012 modifica as do 28 e 29
de febreiro de 2012, polas que se establecen as bases
que regulan as axudas e subvencións para o fomento do
emprego a través dos programas de cooperación no
ámbito de colaboración, respectivamente, cos órganos e
organismos das administracións públicas distintas da
local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, así
como coas entidades locais.
b. A orde do 6 de agosto de 2012 modifica a Orde da
Consellería de Traballo e Benestar do 30 de decembro de
2011, pola que establece as bases reguladoras do
programa para a promoción do emprego autónomo.
Respecto das causas organizativas, o Decreto 227/2012, do 2
de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de
Galicia, e o 235/2012, do 5 de decembro, polo que se fixa a estrutura
orgánica básica das consellerías da Xunta de Galicia, ditáronse
dacordo cos criterios de eficacia, economía e austeridade. Estes
principios de actuación materializáronse na área de Traballo na
redistribución das vixentes competencias, por mor da supresión das
direccións xerais de Relacións Laborais, de Promoción do Emprego e
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de Formación e Colocación e creación das direccións xerais de
Traballo e Economía Social e de Emprego e Formación, o que supuxo,
nalgúns casos, a revisión das funcións dos distintos órganos. As
consecuencias desta distribución de competencias materializáronse
nas redistribucións do postos adscritos á extinta dirección xeral, tanto
nos servizos centrais como nas xefaturas territorias da consellería,
nas que esta redistribución implicou a amortización na estructura dos
servizos provinciais de promoción de emprego e a adscrición dos
postos que tiña asignados aos novos servizos derivados da estrutura
orgánica, en función da redistribución de competencias operada.

III. Modificación de postos de traballo.
III.1. Modificacións derivadas da estrutura orgánica.
Secretaría xeral técnica
a) Consecuencias da amortización da Subdirección Xeral
de Apoio Técnico Xurídico:
a. O Servizo Técnico Xurídico pasa a depender, con
todos
os
seus
postos
asociados,
da
Vicesecretaría Xeral.
b. O Servizo de Reclamacións e Recursos pasa a
depender, con todos os seus postos asociados,
da Subdirección Xeral de Persoal.
b) O actual Servizo de Investimentos e Xestión
Contractual pasa da Vicesecretaría Xeral a depender,
con todos os seus efectivos, da Subdirección Xeral de
Contratación coa denominación de Servizo de
Contratación Administrativa.
Dirección Xeral de Traballo e Economía Social
a) Neste centro directivo intégrase a Subdirección Xeral
de Apoio á Contratación, aos Emprendedores e ao
Traballo Autónomo, agora coa denominación de
Fomento da Contratación e do Traballo Autónomo.
b) Pasan a depender deste centro directivo os postos
base da extinta Dirección Xeral de Promoción do
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Emprego que estaban adscritos á mencionada
subdirección, en concreto:
a. TR.C03.00.000.15770.003, Posto base subgrupo
A1.
b. TR.C03.00.000.15770.004, Posto base subgrupo
A1.
c. TR.C03.00.000.15770.007, Posto base subgrupo
A2.
d. TR.C03.00.000.15770.010, Posto base subgrupo
C1.
e. TR.C03.00.000.15770.020, Posto base subgrupo
C2.
f. TR.C03.00.000.15770.022, Posto base subgrupo
C2.
g. TR.C03.00.000.15770.023, Posto base subgrupo
C2.
c) Ademais, prodúcense os seguintes cambios de
denominacións nos servizos asociados á mencionada
subdirección:
a. O servizo de apoio á contratación por conta allea
convértese
no
servizo
de
fomento
da
contratación por conta allea.
b. O servizo de emprededores e integración laboral
de
persoas
con
discapacidade
pasa
a
denominarse servizo de integración laboral de
persoas con discapacidade e empresas de
inserción.
c. O servizo de autónomos e inserción laboral
chamarase servizo de traballadores autónomos e
de apoio a persoas emprendedoras.
Dirección Xeral de Emprego e Formación
a) Intégranse, procedentes da extinta Dirección Xeral de
Promoción do Emprego, os servizos dependentes da
desaparecida Subdirección Xeral de Escolas Obradoiro
e Programas de Cooperación.
b) Pasan a depender deste centro directivo os postos
base da extinta Dirección Xeral de Promoción do
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Emprego que estaban adscritos á mencionada
subdirección, en concreto:
a. TR.C04.00.000.15770.031, Posto base subgrupo
C2
b. TR.C04.00.000.15770.040,
Servizo
de
verificación de fondos.
c. TR.C04.00.000.15770.042, Sección Técnica do
FSE.
d. TR.C04.00.001.15770.002, Secretario/a do/a
subdirector/a xeral.
c) Prodúcese o seguinte cambio de denominación: o
Servizo de Escolas Obradoiro pasa a denominarse
Servizo de Programas Mixtos.
Secretaría Xeral de Política Social
a) A Subdirección Xeral da Dependencia pasa a chamarse
S.X. da Dependencia e Valoración da Discapacidade e
a xefatura de servizo dela dependente (Servizo de
Atención á Dependencia) denominarase Servizo de
Coordinación de Procesos.
b) A S.X. de Coordinación de Equipamentos e Servizos
para Persoas Maiores e con Discapacidade pasa a
chamarse S.X. de Recursos Residencias e de Atención
Diurna e os servizos a ela asociados:
a. Servizo de Recursos Comúns e Atención ao
Alzheimer
b. Servizo de Recursos Especializados para a
Discapacidade.
c) A S.X. de Promoción da Autonomía Persoal pasa a
denominarse S.X. de Promoción da Autonomía Persoal
e Prevención da Dependencia, pasando os servizos
dela dependentes a denominarse:
a. Servizo de Promoción da Autonomía Persoal e da
Accesibilidade.
b. Servizo de Prevención da Dependencia.
d) Pasan a depender deste centro directivo o posto con
código PR.701.00.004.15770.012, denominado Xefe
Sección,
proveniente
da
Secretaría
Xeral
de
Emigración en virtude do acordó asinado para o efecto
entre as partes e que estaba asociado ás competencias
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que se traspasan a esta consellería en materia de
inmigración.
Dirección Xeral de Familia e Inclusión
a) Neste novo centro directivo intégrase, procedente da
S.X. de Política Social, a Subdirección Xeral de Familia
e Menores, con todos os seus servizos e postos
asociados.
b) Tamén se integra a S.X. de Inclusión Social e
Cooperación coas Corporacións Locais, que pasa a
denominarse S.X. de Inclusión, Inmigración e Acción
Social, pasando os servizos dela dependentes a
chamarse:
a. Servizo de Familia e Conciliación
b. Servizo de Inclusión e Acción Social
c. Servizo de Coordinación de Servizos Sociais
Comunitarios
c) Neste centro directivo tamén se integran todos os
postos bases que dependían da S.X. de Política Social
e que estaban adscritos ás anteriores subdireccións. En
concreto:
a. TR.C03.00.000.15770.005, Posto base subgrupo
A1
b. TR.C03.00.000.15770.006, Posto base subgrupo
A1
c. TR.C03.00.000.15770.007, Posto base subgrupo
A1
d. TR.C03.00.000.15770.008, Posto base subgrupo
A1
e. TR.C03.00.000.15770.009, Posto base subgrupo
A1
f. TR.C03.00.000.15770.020, Posto base subgrupo
A2
g. TR.C03.00.000.15770.023, Posto base subgrupo
C1
h. TR.C03.00.000.15770.026, Posto base subgrupo
C2
i. TR.C03.00.000.15770.027, Posto base subgrupo
C2
j. TR.C03.00.000.15770.028, Posto base subgrupo
C2
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k. TR.C03.00.000.15770.029, Posto
C2
l. TR.C03.00.000.15770.031, Posto
C2
m. m.TR.C03.00.000.15770.032,
subgrupo C2
n. TR.C03.00.000.15770.033, Posto
C2
o. TR.C03.00.000.15770.046, Posto
C2
p. TR.C03.00.000.15770.048, Posto
C2
q. TR.C03.00.000.15770.050, Posto
C2

base subgrupo
base subgrupo
Posto

base

base subgrupo
base subgrupo
base subgrupo
base subgrupo

d) Pasan a depender deste centro directivo o posto con
código PR.701.00.004.15770.012, denominado Xefe
Sección,
proveniente
da
Secretaría
Xeral
de
Emigración en virtude do acordó asinado para o efecto
entre as partes e que estaba asociado ás competencias
que se traspasan a esta consellería en materia de
inmigración.
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
a) A S.X. de Programas pasa a denominarse do Instituto
da Xuventude de Galicia, pasando a denominarse os
servizos dela dependente da seguinte forma:
a. Servizo de Programas para a Xuventude
b. Servizo de Participación Xuvenil e Escola Galega
de Xuventude
Xefaturas Territoriais
a) Cambios de denominación:
a. Os servizos de Relacións Laborais pasan a
denominarse de Traballo e Economía Social
b. Os servizos de Formación e Colocación pasan a
ser de Emprego e Formación
c. Os
servizos
de
Prestacións
e
Inclusión
denominaranse de Prestacións, Inclusión e
Inmigración
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b) Os postos dependentes dos amortizados servizos de
Promoción do Emprego pasan a depender, en función
do reparto das competencias operado no decreto de
estructura, ben dos servizos de Traballo e Economía
Social ou ben dos de Emprego e Formación.
c) Asócianse
aos
novos
servizos
provinciais
de
Coordinación de Centros os seguintes postos, que
pasan a depender directamente deles:
a. Xefatura
Territorial
da
Coruña:
TRC991000015001717
b. Xefatura
Territorial
de
Lugo:
TRC991000027001101, Xefe de Negociado.
c. Xefatura
Territorial
de
Ourense:
TRC991000032001094, Xefe de Negociado.
d. Xefatura
Territorial
de
Vigo:
TRC991000036560114, Xefe de Negociado.
III.2. Outras modificacións de postos de traballo.
III.2.1. Dirección Xeral de Emprego e Formación
III.2.1.1.Proponse abrir o Servizo de Verificación de Fondos a
corpos de Administración Xeral, Especial e Docente. A proposta
xustifícase polas tarefas asignadas ao centro directivo en
relación coas función de planificación, coordinación, verificación
e control dos programas de emprego e de formación para o
emprego xestionados pola unidade. O persoal encargado destas
función ten que levar a cabo as tarefas de revisión da
documentación xustificativa das subvencións concedidas, coa
finalidade de comprobar que foron aplicadas correctamente aos
fins para os que se concederon. Para o axeitado
desenvolvemento destas función é necesaria a formación en
materia de contabilidade, así como en materia laboral e de
seguridade social do persoal encargado da súa realización, para
que poidan comprobar a documentación xustificativa de cada
expediente.
Co fin de comprobar que as axudas e subvencións nestes
programas cumpren con todos os requisitos establecidos pola
normativa é necesario, ademais, a realización de visitas in situ
ás entidades destinatarias das axudas concedidas, co fin de
verificar sobre o terreo que as subvencións foron destinadas á
finalidade para a que se concederon. Para esto cómpre realizar
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as funcións de formación do persoal encargado de realizar estas
visitas, para que sexan capaces de comprobar a contabilidade
das entidades que se visitan e a correcta aplicación dos gastos.
Require, por tanto, especial relevancia a formación do persoal
encargado de realizar as funcións de verificación e control dos
programas de axudas e subvencións, así como as de
planificación e coordinación das actuacións a realizar.
III.2.1.2.Proponse incluír como mérito na casilla de formación
específica a experiencia na xestión da formación profesional
para o emprego ao posto con código TRC070000115770012,
Xefe de Sección de Centros Integrados. Xustifícase esta
modificación pola especificidade das tarefas que ten que
desenvolver, que van desde participación na proramación e
xestión da impartición da formación, hasta a participación nos
procedementos
de
recoñecemento
e
avaliazión
das
competencias profesionais, que se coordinan directamente
desde esta sección.
III.2.1.3.Proponse
que
o
posto
con
código
TRC07009011577010, Técnico de orientación e inserción, que
depende actualmente do Centro de Novas Tecnoloxías, pase a
depender directamente da dirección xeral, a través da
Subdirección Xeral de Formación para o Emprego, por
considerar necesario centralizar as funcións e estender o seu
labora os demais centros de formación dependentes
funcionalmente do centro directivo.
III.2.1.4.Proponse que as seccións dependentes do Servizo de
Programas
de
Cooperación:
sección
de
coordinación
administrativa e sección seguimento, pasen a denominarse
Xefaturas de Sección I e II, respectivamente, por estar
realizando ambos postos as funcións de coordinación e de
seguimento simultaneamente.
III.2.1.5.Proponse pechar a provisión do posto denominado
Auxiliar administrativo/a, con código TRC070000015770023, a
funcionarios da administración xeral da Xunta de Galicia, por
non existir razón para que este posto estea aberto a persoal
doutras administración.
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III.2.1.6.Proponse incluír a observación “Xornada de tarde” ao
posto denominado Xefatura de Sección de Infraestructuras
Informáticas, con código TRC070090115770011, do Centro de
Novas Tecnoloxías. Cómpre que este posto preste servizos
nesta xornada debido a que a meirante parte da formación que
se imparte neste centro celébrase na xornada de tarde e na
actualidade hai postos de carácter administrativo que prestan
servizos nesta xornada, pero non de carácter técnico.
III.3. Xefatura Territorial de Ourense
III.3.1. Proponse pasar o posto TRC992000032001020,
denominado ordenanza, do Centro Integrado de Formación
Profesional Sta. María Europa á propia Xefatura Territorial,
eliminándolle a observación que retribúe a especial dedicación
pola de B12 e incluíndo, en consecuencia, na casilla de
formación específica o requisito indispensable de posuír o carné
de conducir B1, dado que se necesita habitualmente persoal
que realice tarefas de conducción debido ás diferentes sedes da
xefatura
territorial
como
da
dispersión
dos
centros
dependentes. Polos mesmos motivos, tamén se propón engadir
ao posto TRC991000032001070, denominado subalterno/a, a
observación “Tarefas de conducción ademais das propias do
posto de traballo” e a formación específica permiso de conducir
B como requisito indispensable.
IV. Creación de postos de traballo.
IV.1. Creacións derivadas do decreto de estructura orgánica:
IV.1.1. Secretaría Xeral Técnica
IV.1.1.1.Servizo de Coordinación Administrativa, nivel 28 e
provisión mediante o sistema de libre designación e adscrición
indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CCAA, co
que deberá ter incluído a formación específica 640. As súas
función serán:
a) A tramitación das actuacións necesarias respecto das
fundacións de interese galego sobre as que a consellería
exerza o protectorado e as funcións como sección do
Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego.
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b) A coordinación dos requirimentos e peticións
formulados á consellería polos órganos xudiciais, o
Defensor do Pobo, o Valedor do Pobo, os/as cidadáns e
outros órganos e institucións.
c) A tramitación dos actos administrativos referidos a
administración, conservación e colaboración na protección
e defensa dos bens e dereitos adscritas á consellería agás
os atribuídos a outros órganos. d) O estudo, coordinación
e revisión da proposta de resolución dos expedientes de
responsabilidade patrimonial, cuxa resolución corresponda
ao/á conselleiro/a nas materias competencia da
consellería.
IV.1.2. Dirección Xeral de Emprego e Formación
IV.1.3. Subdirección Xeral de Emprego, nivel 30 e provisión
mediante o sistema de libre designación e adscrición indistinta a
funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CCAA, co que deberá
ter incluído a formación específica 640. As súas función serán
as de levar a cabo as funcións de programación, coordinación,
execución, seguimento, propostas e avaliación, control e, se é o
caso, a xestión dos programas mixtos de formación e emprego,
dos de promoción do emprego no ámbito local, así como as
funcións de intermediación no mercado de traballo e, en
concreto, as relativas á inserción e rexistro das persoas
demandantes de emprego e das ofertas de traballo, rexistro de
contratos, autorización de axencias de colocación e Rede Eures
(European Employment Services). e daqueloutros programas de
cooperación competencia da dirección xeral. Así mesmo,
corresponderalle a xestión dos programas de orientación laboral
e os de apoio e asistencia na busca de emprego.
IV.1.4. Servizo de Prospección e Estudos, nivel 28 e provisión
mediante o sistema de libre designación e adscrición indistinta a
funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CCAA, co que deberá
ter incluído a formación específica 640. As súas funcións serán:
a)A xestión técnica e coordinación do sistema de
información propio da comunidade autónoma e a súa
integración co sistema nacional de emprego.
b)A elaboración de estatísticas, análises e informe sobre
os datos extraídos do devandito sistema e o
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funcionamento do emprego e o mercado laboral en
Galicia.
c)A xestión
e
coordinación
dos programas de
intermediación laboral.
IV.2. Secretaría Xeral de Política Social
IV.2.1. Subdirección Xeral de Planificación e Innovación, nivel
30 e e provisión mediante o sistema de libre designación e
adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado
e CCAA e administración local co que deberá ter incluído a
formación específica 640. As súas funcións serán:
a.A planificación e a elaboración das propostas
normativas en desenvolvemento da Lei 13/2008, do 3 de
decembro, de servizos sociais de Galicia, de cara a
reordenación
competencial
das
administracións
competentes en coordinación cos demais departamentos
con competencias na materia.
b.O desenvolvemento de sistemas de avaliación de
tecnoloxías e programas de servizos sociais.
c. A planificación, coordinación, execución e seguimento
das competencias e funcións da Secretaría Xeral de
Política Social nas materias de innovación tecnolóxica e
investigación e innovación na xestión dos programas e
servizos sociais, especialmente orientados á promoción
da autonomía persoal e mellora da calidade de vida das
persoas maiores, persoas con discapacidade e persoas en
situación de dependencia, así como a iniciativa da
proposta normativa nesta materia.
d. A coordinación das iniciativas de I + D + i no ámbito
das TIC sociais
e realizará a supervisión da/s
plataforma/s tecnolóxica/s que dean soporte a estas
actividades dentro do sistema de servizos sociais, en
coordinación coas unidades competentes na materia.
e.No ámbito das funcións atribuídas a esta unidade
atópanse
a
planificación
estratéxica,
o
deseño,
adquisición,
implantación,
formación,
soporte,
normalización e mantemento dos sistemas de información
de servizos sociais e a plataforma e servizos TIC que os
sustentan.
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f. É a unidade encargada do impulso e da coordinación
dos demais órganos de dirección na implementación de
programas, medidas e accións de mellora da calidade da
xestión e dos programas e servizos da Secretaría Xeral de
Política Social.
IV.2.2. Servizo de Innovación Social, nivel 28 e provisión
mediante o sistema de libre designación e adscrición indistinta a
funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CCAA, co que deberá
ter incluído a formación específica 640. As súas funcións serán:
a. A coordinación do desenvolvemento de sistemas de
avaliación de tecnoloxías e programas de servizos sociais.
b. A elaboración da planificación, coordinación, execución
e seguimento das competencias e funcións da Secretaría
Xeral de Política Social nas materias de innovación
tecnolóxica e investigación e innovación na xestión dos
programas e servizos sociais.
c. O impulso e a xestión das iniciativas de I + D + i no
ámbito das TIC sociais e a supervisión da/s plataforma/s
tecnolóxica/s
que dean soporte a estas actividades
dentro do sistema de servizos sociais, en coordinación
coas unidades competentes na materia.
d.A xestión e captación dos fondos necesarios para a
implementación de programas e iniciativas de I + D+ i no
ámbito dos programas e servizos sociais, e con
particularidade a xestión e planificación
de
fondos
europeos, así como doutras entidades, a través da
presentación dos respectivos programas e proxectos en
coordinación cos demais órganos directivos competentes
na materia.
IV.3. Dirección Xeral de Familia e Inclusión
IV.3.1. Subdirección Xeral de Servizos Sociais e Xestión
Económica, nivel 30 e provisión mediante o sistema de libre
designación e adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de
Galicia, Estado e CCAA, co que deberá ter incluído a formación
específica 640. As súas funcións serán o asesoramento técnico
e seguimento dos programas, centros e servizos sociais de
actuación comunitaria, sen prexuízo das que lle correspondan
ao órgano responsable da autorización e inspección de servizos
sociais da consellería, e a coordinación do funcionamento dos

Páxina 22 de 25

CONSELLARÍA DE TRABALLO E BENESTAR.
PROPOSTA DA CONSELLARÍA DE MODIFICACIÓN
DA RPT. 14/02/2013

órganos colexiados de asesoramento e participación en materia
de servizos sociais. Asemade, corresponderalle a coordinación
da Rede Galega de Centros Sociocomunitarios, así como coas
entidades locais para o desenvolvemento dos programas
sociais, en colaboración con outros órganos da consellería.
Tamén se encargará da coordinación e xestión dos
procedementos de disposición de recursos de natureza
económica competencia da Dirección Xeral de Familia e
Inclusión, sen prexuízo das que lle correspondan á Secretaria
Xeral Técnica, concretamente:
a)Elaboración do anteproxecto de orzamento e a memoria
de funcionamento da Dirección Xeral.
b) A coordinación da xestión económica e da contratación
administrativa competencia da Dirección Xeral, sen
prexuízo da que lle corresponda á Secretaria Xeral
Técnica.
IV.3.2. Servizo de Xestión Económica e Programas, nivel 28 e
provisión mediante o sistema de libre designación e adscrición
indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CCAA, co
que deberá ter incluído a formación específica 640. As súas
funcións serán:
a)A xestión económica e de contratación administrativa
para os programas e actividades xestionados pola
Dirección Xeral, sen prexuízo do control e coordinación
que lle corresponda á Secretaría Xeral Técnica.
b)O apoio a subdirección na planificación do orzamento e
na elaboración da memoria de funcionamento da
Dirección Xeral.
c)Coordinación da xestión económica dos centros propios
competencia da Dirección Xeral sen prexuízo das
correspondentes a outros órganos da Consellería.
d)Xestión, control e xustificación dos diferentes fondos
finalistas estatais e europeos e elaboración das propostas
necesarias para a tramitación de expedientes de
modificación.
e)Xestión económica, control e coordinación dos restantes
programas e actividades xestionados pola Dirección Xeral.
f) Todos aqueles asuntos ou materias que pola súa
natureza análoga lle sexan encomendados.
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IV.3.3. Servizo de Inmigración, nivel 28 e provisión mediante o
sistema de libre designación e adscrición indistinta a
funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CCAA, co que deberá
ter incluído a formación específica 640. As súas funcións serán:
a)A elaboración, seguimento e avaliación dos Plans e
Programas relacionados coa Inmigración.
b)Execución de accións dirixidas á integración social dos
inmigrantes.
c) Formación, información e asesoramento ás persoas
inmigrantes.
d)A xestión administrativa e xustificación das axudas e
subvencións que en favor das persoas inmigrantes se
establezan pola Dirección Xeral de Familia e Inclusión ou
colaboración na xestión doutras axudas a favor destes
colectivos que se establezan por outros departamentos
administrativos.
e)Coordinación dos puntos de información ás persoas
inmigrantes das diferentes administracións e entidades
colaboradoras.
f) Todos aqueles asuntos ou materias que pola súa
natureza análoga lle sexan encomendados.
IV.4. Xefaturas Territoriais
IV.4.1. Servizos Provinciais de Coordinación de Centros, de
nivel 28 e provisión mediante o sistema de libre designación e
adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado
e CCAA, co que deberá ter incluído a formación específica 640.
As súas funcións serán:
a)Xestión das liquidacións dos gastos e dos ingresos,
devengados pola participación do usuario no custo dos
servizos contratados para a atención a persoas
dependentes, persoas maiores e con discapacidade, así
como a supervisión das liquidacións nos centros públicos,
particularmente nos centros independentes de gasto.
b)A coordinación e supervisión, a nivel provincial, dos
equipamentos e servizos dependentes da Secretaría Xeral
de Política Social (sen prexuízo da que lle corresponda á
Secretaría Xeral Técnica ).
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c)O estudo das necesidades vinculadas ao funcionamento
do centro, dentro da súa provincia.
d)A elaboración dos informes e propostas que sexan
requiridas en relación aos equipamentos e servizos do seu
ámbito territorial polas unidades de coordinación da
Secretaría Xeral de Política Social.
i. A tramitación dos actos administrativos referidos a
administración, conservación e colaboración na
protección e defensa dos bens e dereitos adscritas á
consellería agás os atribuídos a outros órganos
ii. Preparar a proposta de resolución dos expedientes
de responsabilidade patrimonial, cuxa resolución
corresponda ao/á conselleiro/a nas materias
competencia da consellería.
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