
 

 

 

 

      

 

    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda, ao través dos seus membros 

Yolanda Díaz Pérez e Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate 

no Pleno, relativa a pretensión da Xunta de destruír 130 postos de traballo na 

consellaría de medio rural e mar. 

 

Exposición de motivos  

 

A Xunta, incansable na súa política austericida e congruente coa súa particular visión 

da recuperación económica vén de achegar  ás organizacións sindicais a 

documentación funcional e económica da nova RPT (relación de postos de traballo) da 

consellaría de medio rural, que se cobra outra peza notable: a destrución doutros 130 

postos de traballo na función pública, 80 de persoal funcionario e 50 de persoal 

laboral. Colleita “consecuente” cos orzamentos da recuperación e que aparella unha 

nova secuencia de destrución de emprego público nunha consellaría que aínda hai 

pouco tempo acometera outra razzia contra esta modalidade de emprego. 

Cada modificación da RPT que realiza a consellaría sáldase coa amortización de postos 

de traballo as máis das veces tan necesarios como económicos, porque logo as tarefas 

téñense que realizar por encomendas de xestión, privatizacións, bolseiros e demais 

expedientes contra a administración pública e o interese xeral que practican os 

gobernos de dereitas do PP. 

A amortización de 33 postos de traballo de persoal laboral na primavera do 2013, que 

logo en  xullo dese ano na RPT  cobrouse 150 postos de traballo, para en troques ter 

que crear 75 prazas por teren feito mal as cousas – léase contra o interese xeral -  e 

continuar a aumentar os postos de libre designación. A xenealoxía de destrución de 



 

 

emprego público só ten un obxectivo economicista:  como recolle a xustificación 

funcional e económica da propia Xunta, 

“Tras a aprobación da RPT desta consellería en 2013, quedaba pendente a 

amortización de postos por valor de 3.209.565,74 euros...” 

A destrución contemplada nesta ultima proposta lévase por diante postos de traballo 

en emerxencias, caso dos lumes forestais, onde caen 30 empregos. Porén decídese 

contratar un helicoptero e a brigada correspondente por valor de 9 millóns de euros. 

Destrúese emprego público para privatizar tarefas propias da administración pública.  

AGE leva tempo denunciando a intención do goberno da Xunta de Galicia de 

desmantelar progresivamente os servizos públicos de asesoramento, formación e 

investigación agrarias, deixando sistematicamente sen cubrir as prazas vacantes. 

Ditos servizos, que son fundamentais para o desenvolvemento dun sector agrario 

avanzado , creador de emprego e riqueza, son afectados tamén pola amortización das 

130 prazas. 

O seu desmantelamento é un paso máis cara o desartellamento do noso rural, que 

mostra unha dramática situación de abandono e envellecemento. 

 

Polo antedito, o grupo parlamentar da AGE formula a seguinte proposición non de lei 

para o seu debate no Pleno: 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a retirar a proposta de destrución de 130 

postos de traballo públicos na consellaría de medio rural. 

- O Parlamento Galego insta ao goberno da Xunta a reforzar as plantillas dos 

servizos públicos de asesoramento agrario, investigación e formación agrarias. 

En Compostela, a 30 de xaneiro do 2015. 

 

Asdo. Antón Sánchez García 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 
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