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En aplicación do previsto no artigo 43.2 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de
organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico
de Galicia, esta Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio emite o preceptivo informe
de legalidade relativo ó Proxecto de orde pola que se regula o procedemento de
integración como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal laboral fixo da
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia procedente do suprimido Centro
Informático para a Xestión Tributaria, Económico-financeira e Contable.
En virtude do Decreto 9/2021, do 21 de xaneiro, suprimiuse o Centro Informático para
a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC) e modificáronse os
estatutos da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia co obxecto de
asumir as funcións do centro suprimido. A disposición adicional terceira da
mencionada norma contén as seguintes disposicións que determinan as medidas
aplicables aos empregados do organismo que se suprime:
“2. Así mesmo, o persoal laboral fixo da Xunta de Galicia que viñese prestando
servizos nos postos do Cixtec no momento da súa supresión adscribirase á Amtega e
pasará a desenvolver os seus servizos como persoal laboral, na mesma situación en
que se atopase, cos mesmos dereitos e obrigas que tivese nese momento.
3. A Amtega subrogarase, co mesmo réxime e condicións, nos contratos do persoal
laboral fixo do Cixtec desde o momento da entrada en vigor do decreto, sen prexuízo,
de ser o caso, do procedemento de integración de persoal previsto no título II do
Decreto 129/2012, do 31 de maio, polo que se regula o réxime aplicable ao persoal
das entidades instrumentais integrantes do sector público autonómico de Galicia que
sexan obxecto de creación, adaptación ou extinción”.
En cumprimento desta previsión, mediante escrito da Secretaria Xeral Técnica e do
Patrimonio da Consellería de Facenda e Administración Pública solicitouse, de
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conformidade co artigo 8.2 do Decreto 129/2012, do 31 de maio, o inicio do
procedemento de integración como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal
adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia procedente do
suprimido Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e
Contable. Na súa virtude, procede aprobar a orde que ten por finalidade regular o
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mencionado procedemento de integración, que se desenvolverá de acordo cos
principios de voluntariedade e de homologación e homoxeneidade das relacións de
emprego no ámbito do sector público autonómico.

A competencia para aprobar o proxecto de orde examinado correspóndelle ao
conselleiro de Facenda e Administración Pública, de acordo co artigo 34.6 da Lei
1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia. Por
razón da materia, a Dirección Xeral da Función Pública foi a competente para a
elaboración da norma.
A orde contén nove artigos e dúas disposicións derradeiras, a primeira sobre a
normativa aplicable e a segunda sobre a entrada en vigor, o día seguinte da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.
Esta regulación é adecuada para acadar a súa finalidade e resultan cumpridos os
trámites necesarios para a súa aprobación, segundo o establecido nos artigos 40 e
seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
Desde o informe do Servizo Técnico-Xurídico da fase inicial, na elaboración da
disposición de referencia cumpríronse os seguintes trámites:
1.- Resolución de aprobación inicial do proxecto normativo.
2.- Publicación no Portal de transparencia e Goberno aberto, na páxina web da Xunta
de Galicia. Non se presentaron suxestións por esta canle.
3.- Informe da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa.
4.- Informe tecnolóxico funcional da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma
Administrativa e da Amtega.
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5.- Informe económico-financeiro da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.
6.- Informe da Asesoría Xurídica.
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En consecuencia e de acordo co exposto, esta Secretaría Xeral Técnica e do
Patrimonio informa favorablemente o proxecto de orde de referencia, por estimar que
queda garantida a súa legalidade.
Santiago de Compostela, na data da súa sinatura dixital
O secretario xeral técnico e do Patrimonio
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