
PLAN  PARA  O  REFORZO  DOS  RECURSOS  HUMANOS  NA  ÁREA  DA
SECRETARÍA  XERAL  DE  EMPREGO  DA  CONSELLERÍA  DE  ECONOMÍA,
EMPREGO  E  INDUSTRIA  COMO  CONSECUENCIA  DO  INCREMENTO
EXPONENCIAL  DE  ACTUACIÓNS  ORIXINADAS  POLA PANDERMIA CAUSADA
POLO COVID-19

Na actualidade e como consecuencia da crise sanitaria e económica orixinada pola
actual  pandemia,  a  Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria,  mediante  a
Secretaría  Xeral  de  Emprego  e  as  catro  xefaturas  territoriais,  ten  que  tramitar  un
elevado número de expedientes en materia de relacións laborais presentadas por un
alto número de empresas que atinxen a un crecente número de traballadores.

A casuística actual dos expedientes comprende fundamentalmente os ERTES forza
maior.  A  futuro  resulta  previsible  unha  nova  acumulación  de  ERTES  ETOP,
conciliacións  ante  o  SMAC  e  demais  procedementos  vinculados  previstos  na
normativa reguladora de relacións laborais.

A prestación  do  servizo  presupón  funcións  de  xestión  e  resolución  dos  referidos
expedientes, actuacións e procedementos de conciliación ante o SMAC e manexo a
grande escala de datos e aplicacións que axilicen a tramitación e comunicación de
decisións.

Logo  de  inxentes  esforzos  de  reordenación  do  persoal  propio  para  atender  a
avalancha inicial de necesidades, a Consellería de Economía, Emprego e Industria
non dispón na actualidade de persoal suficiente para atender a resolución dos novos
expedientes  que  se  prevén  e  para  poder  dar  nun  prazo  razoable  satisfacción  ás
lexitimas solicitudes dos particulares nunha situación tan delicada como a que lles
afecta.

En  consecuencia,  esta  consellería  precisa  coxunturalmente  o  reforzo  das  súas
plantillas  no  eido  das  relacións  laborais,  mediante  persoal  funcionario  desta
Administración, para poder dar unha lexítima resposta en prazo razoable as solicitudes
presentadas e ao crecente número delas que se prevén nos próximos meses.

A tales efectos dítase este plan.

Primeiro. Ámbito de aplicación.

O presente plan ten por obxecto regular o traslado voluntario ao sector prioritario das
relacións laborais, de persoal funcionario do conxunto do sector público autonómico
para que se reforcen a Secretaría Xeral de Emprego e as catro xefaturas territoriais, co
obxecto de facer fronte ao crecente número de expedientes de ERTES, conciliacións e
arbitraxes ante os SMACS e demais vinculados a estes, mediante a tramitación de
comisións de servizo en aplicación do artigo 100 da Lei do Emprego Público de Galicia
(LEPG). 

Segundo.  Alcance  do  reforzo  mediante  persoal  externo  ao  propio  centro
directivo.

O número requirido de efectivos de ámbitos externos ao centro directivo para o reforzo
da prestación do servizo é de 24 persoas. Con este persoal se complementarán os
efectivos actualmente existentes na relación de postos de traballo (6 efectivos), así
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como os efectivos reordenados dentro do ámbito da consellería (86 efectivos) que
sigan a prestar servizo de conformidade co disposto no apartado Oitavo.

A prestación do servizo por persoal externo ao propio centro directivo comprende tres
tipos  de  funcións,  a  desenvolver  tanto  para  as  xefaturas  territoriais  como  para  a
Secretaría Xeral de Emprego:

1) O total de tarefas e actuacións para a tramitación completa dos expedientes de
regulación  temporal  de  emprego  e  demais  comprendidos  no  sector  das
relacións laborais. Requírese un total de 13 persoas.

 
2) O total de tarefas e actuacións inherentes aos procedementos de conciliación e

arbitraxe dos SMACS. Requírese un total de 5 persoas.

3) A implementación e xestión a gran escala de bases de datos e aplicacións que
permitan a automatización e axilización de trámites e comunicacións derivados
dos anteriores procedementos. Requírese un total de 6 persoas.

Terceiro. Requisitos das persoas funcionarias.

Atendendo  ás  funcións  en  que  se  concreta  o  servizo  prioritario,  as  persoas
funcionarias deben reunir os seguintes perfís:

1) Para as funcións de tramitación dos expedientes de regulación temporal de
emprego  e  demais  comprendidos  no  sector  das  relacións  laborais:
funcionarios de carreira dos subgrupos A1/A2, ou funcionarios de carreira
dos  subgrupos  C1/C2.  Respecto  destes  últimos  subgrupos  valorarase
especialmente a posesión da titulación de licenciatura ou grado das ramas
xurídica, sociolaboral, económica ou similares. 

2) Para as funcións de conciliación e arbitraxe: funcionarios dos subgrupos
A1/A2 con necesaria titulación de licenciatura ou grado en Dereito.

3) Para  as  funcións  de  implementación  e  xestión  de  bases  de  datos  e
aplicacións: funcionarios do subgrupo C1, escala de técnicos auxiliares de
informática,  ou  funcionarios  de  carreira  dos  subgrupos  C1/C2  con
competencias tecnolóxicas avanzadas adecuadas ás funcións.

Tamén deberán cumprir o resto de prescricións legais aplicables aos procedementos
administrativos, en especial os relativos á abstención prevista no artigo 22 do Real
decreto 231/2008, do 15 de febreiro, e no resto do ordenamento xurídico, para cuxos
efectos  deberán  subscribir  unha  declaración  de  non  estar  incursos  en  causa  de
abstención.

Cuarto. Procedemento 

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publicitará durante un prazo máximo
de 5 días o anuncio destas comisións de servizos en base ao artigo 100 da LEPG,
para que calquera persoa que reúna os requisitos poida presentar a súa solicitude.
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Aos efectos de selección, terán preferencia os candidatos que os centros directivos da
consellería solicitante xulguen máis idóneos, consonte criterios de grupo,  titulación,
formación  e  experiencia,  e  atendida  a  natureza  dos  procedementos  e  funcións  a
desenvolver. 

A autorización da comisión requirirá resolución da Dirección Xeral da Función Pública,
previo informe motivado e proposta da Secretaría Xeral  Técnica da Consellería de
Economía,  Emprego  e  Industria.  A Secretaría,  para  emitir  a  dita  proposta,  deberá
contar co informe favorable do centro directivo no que a persoa solicitante estea a
prestar os seus servizos.

O total de órganos intervintes axilizarán ao máximo á tramitación para procurar unha
pronta resolución das comisións.

Quinto. Condicións da prestación e duración da comisión.

O persoal funcionario pasará a prestar servizo para as xefaturas territoriais ou para a
Secretaría Xeral de Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria, na
situación de comisión de servizos, ao amparo do artigo 100 da LEPG.

Para  non  alterar  o  réxime de  medidas  adoptadas  para  a  prevención  da  saúde,  a
prestación ordinaria do servizo realizarase xeralmente en réxime de teletraballo.

Constitúen excepcións á modalidade de teletraballo:

a) A  asistencia  a  audiencias  e  comparecencias,  no  caso  das  funcións  de
conciliación e arbitraxe. 

b) As eventuais  sesións de formación e reunións de coordinación de natureza
presencial.

c) A esixencia de presencia requirida de forma xustificada polo centro directivo de
dependencia por calesquera actuacións ou necesidades puntuais.

A duración da comisión de servizos ou adscrición temporal será de 6 meses, podendo
prorrogarse no caso de manterse a situación xustificativa da autorización inicial.

Na  elección  de  períodos  de  vacacións  e  permisos  terá  preferencia  o  persoal  da
consellería que estivo realizando estas funcións durante a actual pandemia. A estes
efectos organizaranse réximes de turnos mediante os que se garanta a continuidade e
a ininterrumpibilidade na prestación do servizo.

Como contrapartida, os prazos máximos de desfrute dos ditos períodos de vacacións e
permisos ampliaranse canto sexa necesario para conciliar a prestación do servizo co
debido dereito ao descanso, sen que neste caso resulte esixible o seu desfrute parcial
na época estival.

Sexto. Organización do traballo.

O reparto de expedientes entre o persoal funcionario realizarase polo centro directivo
correspondente de acordo con criterios obxectivos.
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Con carácter previo ao inicio da prestación do servizo, realizaranse unha ou varias
sesións  de  formación  por  videoconferencia,  que  contarán  coa  participación  e  as
indicacións do persoal experto e responsable do centro directivo de dependencia. 

En todo momento o persoal que pase a prestar servizos en comisión contará co apoio
do persoal técnico especializado na tramitación deste tipo de expedientes.

Sétimo. Retribucións.

O persoal funcionario continuará percibindo as súas retribucións da consellería ou ente
de onde proveña.

Con cargo á Consellería de Economía, Emprego e Industria,  o persoal empregado
para  a  tramitación  dos  citados  expedientes,  percibirá  un  complemento  de
produtividade pola iniciativa e esforzo inherentes ao cambio nas funcións habituais,
cando  se  cumpran,  en  todo  caso,  os  obxectivos  cuantitativos  e  cualitativos  de
referencia que reflicten os anteriores conceptos.

O dito complemento poderá alcanzar os 250 euros mensuais por persoa e atenderá ao
cumprimento dos seguintes obxectivos: a atención áxil da totalidade de expedientes, a
atención dos expedientes con criterios de calidade e uniformidade, e a continuidade e
ininterrumpibilidade na resposta. 

Por  outra  parte,  o  incumprimento  dos  obxectivos  mínimos  fixados  de  calidade  e
cantidade,  habilitará  ao  centro  directivo  para  a  revogación  da  comisión  e  para  a
selección dun novo candidato dentro do límite máximo de efectivos autorizado polas
direccións xerais de orzamentos e de función pública.

Corresponderá  aos  centros  directivos  da  consellería  certificar  o  cumprimento  de
obxectivos,  tanto  aos  efectos  de  cumprimento  dos  mínimos  para  a  prestación  do
servizo, como aos efectos de percepción das ditas compensacións.

Oitavo.  Réxime do persoal  da Consellería de Economía,  Emprego e  Industria
dedicado á prestación do servizo prioritario de relacións laborais.

O persoal da Consellería de Economía, Emprego e Industria que, logo do proceso de
reordenación  interna  efectuado  no  ámbito  desta  consellería,  estivera  dedicado  á
resolución dos expedientes comprendidos dentro do servizo prioritario, seguirá de ser
o  caso a  desenvolver  estas  funcións,  debendo  tramitarse a  oportuna  comisión  de
servizo. 

Tanto o anterior persoal como o persoal de estrutura dedicado á prestación do servizo
prioritario das relacións laborais percibirá un complemento de produtividade pola plena
e  especial  dedicación  e  polas  funcións  de  coordinación  e  formación  respecto  do
persoal que se incorpora ás tarefas, cando se cumpran, en todo caso, os obxectivos
cuantitativos  e  cualitativos  de  referencia,  nos  termos  do  establecido  no  apartado
sétimo.
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Corresponderá aos centros directivos certificar a especial dedicación e coordinación
do dito persoal, para os efectos de percepción das ditas compensacións.

Respecto  deste  persoal  a  prestación  ordinaria  do  servizo  realizarase  segundo  a
modalidade que teña recoñecida, sen prexuízo de que paulatinamente se lle facilite a
alternancia do traballo presencial coa modalidade de traballo, cando sexa compatible
coa adecuada prestación do servizo.

Noveno. Comisión de seguimento

Constituirase  unha  Comisión  de  seguimento,  presidida  pola  secretaria  xeral  de
Emprego  ou pola persoa funcionaria pública na que esta delegue, e integrada polos
representantes  de  cada  unha  das  organizacións  sindicais  que  ratifiquen  este
documento  e  por  igual  número  de  membros  da  Administración,  elixidos  entre  a
Consellería de Economía, Emprego e Industria,  a Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia,  Administracións  Públicas  e  Xustiza  e  a  Consellería  de Facenda.  Esta
comisión terá como obxectivo realizar  o seguimento e asegurar  o cumprimento do
obxecto do plan. 
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