ALEGACIÓNS PRESENTADAS POLA CIG Á PROPSTA DE
MODIFICACIÓN DE RPT DA CONSELLARÍA DE PRESIDENCIA, AAPP
E XUSTIZA. 21/01/2011.

Estamos conformes coa creación de postos de traballo, pero nunca a costa de eliminar postos
necesarios, e en todo caso en contra de que se amorticen postos para a posterior privatización dos
servizos públicos. Mais ben ao contrario, demandamos a ampliación de horas de contrato para o
persoal de limpeza.
Non temos inconvinietes a que se incrementen as retribucións de todo un colectivo, pero non de postos
de traballo moi concretos e con titular. Se a Administración considera que polas súas funcións, certos
postos deben ver incrementadas as suas retribucións, queremos que se cren postos vacantes e así
poidan optar a eles o conxunto dos empregados que cumpran as condicións.
Estamos en contra, xa non so da recualificación a libre designación das xefaturas de servizo, senón
moito mais de seccións, negociados, areas técnicas, etc.
Esiximos a non apertura de postos a outras administracións sen un criterio previo de reciprocidade.
Non podemos aceptar que se argumente traballo a quendas para aplicar un acordo retributivo como o
de ISGAS cando non o contempla dito acordo.
Nos parece unha tomadura de pelo os incrementos retributivos de dous traballadores relacionados co
parque móbil e con accións políticas e de interferencias sindicais, pois, dunha banda somos
coñecedores das relacións persoais e afinidades que median, doutra banda sabemos que hai mais
persoal cualificado para avaliar avarías, estamos certos de que se trata de premios por servizos
prestados e así o denunciaremos publicamente.
Consideramos innecesaria a creación das xefaturas de área técnica de emerxencias, LD, pois as súas
funcións son asumíbeis polas xefaturas de seccións técnicas de protección civil.
Deben acoutar o corpo/escala, indicando nese caso as escalas concreta.
Queremos que os requisitos de titulación se eliminen cando sexa posíbel, e en todo caso pasen a ser
mérito, coa conseguinte apertura dos postos afectados aos grupos correctos (ex. seccións que sexan
A1-A2-C1).

http://autonomica.cigadmon.org

