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MEMORIA FUNCIONAL DA PROPOSTA DE MODIFICACION DA RE LACIÓN DE 
POSTOS DE TRABALLO DA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURA S E 
MOBILIDADE E DA AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS 
  
 
 
 
 
A modificación da vixente relación de postos de traballo da Consellería de 
Infraestruturas e Mobilidade ( DOG nº 97 , do 23 de maio de 2018) ten por 
obxecto dar cumprimento ao mandato contido na Lei 7/2014, do 26 de setembro, 
de arquivos e documentos de Galicia que establece no seu artigo 38 que en cada 
consellería existirá un arquivo central, á fronte do cal haberá unha persoa do 
corpo facultativo superior de arquivos, nos termos que estableza o plan previsto 
na disposición transitoria segunda e de acordo coas dispoñibilidades 
orzamentarias, trala correspondente modificación da relación de postos de 
traballo. 
 
Por outro lado, a Axencia Galega de Infraestruturas, configurada como unha  
axencia pública autonómica que se encadra dentro das entidades públicas 
instrumentais reguladas no título III da Lei 16/2010, do 17 de decembro, 
dependente da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, está a asumir, desde 
o ano 2017 coa publicación do Decreto 37/2017, do 6 de abril, polo que se 
establece a estrutura orgánica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda,  un 
elevado número de encomendas e encargos por parte das consellería e entidades 
públicas delas dependentes, en materia de obra civil e edificación, non só nos 
eidos sanitarios, sociais e educativos, senón tamén nos restantes ámbitos da 
Administración. 
 
Non obstante o anterior, a aceptación de novos encargos condiciónase a 
dispoñibilidade dos medios persoais con que conta a Axencia Galega de 
Infraestruturas para levar a cabo todas as actuacións precisas para o correcto e 
eficaz desenvolvemento das encomendas realizadas.  
 
 
Na actualidade a relación de encomendas que se están executar por parte da 
Axencia Galega de Infraestruturas é a que deseguido se relaciona:  
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OBXECTO ORGANO ENCOMENDANTE

Proxecto construtivo da adecuación para a intermodalidade do conxunto formado 

polas actuais termianis de autobús e ferroviaria de Pontevedra
Consellería de Infraestruturas e Vivenda

redacción do proxecto de construción dun novo edificio administrativo para a Xunta de 

Galicia, así como a modificación urbanística do Plan xeral de ordenación municipal de 
Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Santiago de Compostela Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Obra da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Ourense Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Actuacións precisas para realizar as intervencións necesarias no contorno dos Camiños 

de Santiago, en Santiago de Compostela
Axencia de Turismo de Galicia 

Ampliacion e reforma do Hospital da Costa en Burela Servido Galego de Saúde (SERGAS)

Obras de construción do novo centro de saúde de Gondomar Servido Galego de Saúde (SERGAS)

Obras de construción do novo centro de saúde de A Estrada Servido Galego de Saúde (SERGAS)

Obras de construción do novo centro de saúde de Milladoiro Servido Galego de Saúde (SERGAS)

Obras de construción do novo centro de saúde de Narón Servido Galego de Saúde (SERGAS)

Obras de construción do novo centro de saúde de Pereiro de Aguiar Servido Galego de Saúde (SERGAS)

Obras de construción do novo centro de saúde de Salceda de Caselas Servido Galego de Saúde (SERGAS)

Obras de construcción dun centro educativo no barrio de Novo Mesoiro na Coruña Consellería de Cultura, Educacion e Ordenación Universitaria

Obras de construción do novo centro de saúde de O Saviñao Servido Galego de Saúde (SERGAS)

Obras de construción da fase 1 do Complexo Hospitalario de Ferrol Servido Galego de Saúde (SERGAS)

Obras de urbanización da fase 1 do Complexo Hospitalario de Ferrol. Servido Galego de Saúde (SERGAS)

Obra da pasarela peonil da estación de Santiago de Compostela Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Expropiacions Ampliacion Hospital Montecelo Consellería de Infraestruturas e Vivenda

terminal de autobuses integrada na nova estación intermodal de Vigo Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Obras de construción do novo centro de saúde de Melide Servido Galego de Saúde (SERGAS)

Contratos de servizo accesorios ás obras da terminal de autobuses integrada na nova 

estación intermodal de Vigo 
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Contratos de servizo accesorios ás obras da terminal de autobuses integrada na nova 

estación intermodal de Santiago
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Contratos de servizo accesorios ás obras da terminal de autobuses integrada na nova 

estación intermodal de Ourense
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Contratos de servizo accesorios ás obras de construción da pasarela peonil da estación 

de Santiago 
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Obras de construción do novo centro de saúde de Bouzas (Vigo) Servido Galego de Saúde (SERGAS)

Obras de rehabilitación da parte do edificio administrativo da Rúa Gregorio Hernández 

destinado a sede da Fundación pública de urxencias sanitarias de Galicia 061
Servido Galego de Saúde (SERGAS)

Obras de fresado e reposición de viarios no Complexo Hospitalario Universitario da 

Coruña
Servido Galego de Saúde (SERGAS)

Asesoramento nos expedientes relativos a ampliación do centro mixto de 

investigación aerotransportada de Rozas (Lugo) 
Axencia Galega de Innovación

Supervisión do proxecto de construcción de varias estación de autobuses de Lugo Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Supervisión do proxecto de construcción da obra de mellora de eficiencia enerxética e 

rehabilitacion da estación de autobuses de Noia
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

ENCOMENDAS EN EXECUCIÓN
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Cómpre salientar que está solicitada a encomenda a esta Axencia das obras de 
execución da ampliación do Hospital de Montecelo, cun orzamento previsto de 
120 millóns de euros, para cuxa aceptación é precisa a dotación de mais medios 
persoais, pois doutro xeito, co persoal que actualmente dispón a Axencia non é 
posible acometer ditas obras sen menoscabar o seu normal funcionamento.  
 
Polo tanto, e dado o volume de obras de edificación que nestes momentos xa ten 
encomendas a AXI para a súa realización, así como aqueloutras que se vaian a 
encomendar, é preciso que, de xeito urxente e excepcional, se tramite unha 
modificación puntual da RPT para dotar á Axencia do persoal cualificado 
necesario para levar a cabo todas aquelas tarefas relacionadas coa licitación, 
xestión e execución das obras de edificación pendentes. 
 
Igualmente, procédese a unha reorganización de postos de traballo dependentes 
dos servicios provinciais da Axencia Galega de Infraestruturas na Coruña e Lugo 
có fin de acadar unha maior racionalidade e eficacia no desenvolvemento das 
tarefas encomendadas. 
 
 
 
 

1. MODIFICACIÓNS  QUE AFECTAN  Á RELACIÓN  DE POSTOS DE TRABALLO  
DA CONSELLERÍA  DE INFRAESTRUTURAS  E MOBILIDADE   

 
 

a. CREACIÓNS 
 
Tal e como xa se avanzou na introducción desta memoria  créase o seguinte 
posto dependente da Secretaría Xeral Técnica: 
 
 

CÓDIGO DO POSTO DENOMINACIÓN  UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 

NIVEL GRUPO

/SUBG 

CORPO ADM 

IV.C02.00.000.15770.015 
Técnico/a Superior 
de arquivo  

Secretaría xeral 
Técnica 

20 A1 Especial ( Esc facultativos, 
bibliotecas e museos 

AXG 

 

 
b. AMORTIZACIÓNS 

 
CÓDIGO DO POSTO DENOMINACIÓN  UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 
NIVEL GRUPO

/SUBG 
CORPO ADM 

IV.C02.00.000.15770.035 
Posto base Subgrupo 
C1 

Secretaría xeral 
Técnica 

14 C1 Xeral AXG 

IV.C02.00.000.15770.056 Subalterno/a 
Secretaría xeral 
Técnica 

10 AP Xeral AXG 

 
 
 
 

Para financiar a creación do posto de Técnico/a superior de arquivos amortízanse 
estes postos vacantes cuxa cobertura non resulta necesaria para o 
desenvolvemento das competencias da Consellería de Infraestruturas e 
Mobilidade 
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c. OUTRAS MODIFICACIÓNS 
 
Suprímese na columna de formación específica do posto 
IV.C02.00.000.15770.054 “Subalterno/a” o código 954: Tarefas de condución 
ademais das propias do postos de traballo, có obxecto de facilitar a súa cobertura 
por parte de persoal con discapacidade 
 
 
 

2. MODIFICACIÓNS  QUE AFECTAN  Á RELACIÓN  DE POSTOS DE TRABALLO  
DA AXENCIA  GALEGA  DE INFRAESTRUTUTAS   

 
 
 

a. CREACIÓNS NOS SERVIZOS CENTRAIS DA AXI 
 
 

CÓDIGO DO POSTO DENOMINACIÓN  UNIDADE 
ADMINISTRATIVA 

NIVEL GRUPO
/SUBG 

CORPO ADM 

IV.A10.00.000.15770.012 
Enxeñeiro/a 
funcións facultativas  

Axencia Galega de 
Infraestruturas 

26 A1 Especial ( Esc Enxeñeiros 
de Camiños, Canles e 
Portos 

AXG 

IV.A10.00.000.15770.024 Arquitecto/a 
funcións facultativas  

Axencia Galega de 
Infraestruturas 

26 A1 Especial ( Esc Arquitectos) AXG 

IV.A10.00.000.15770.027 Arquitecto/a 
funcións facultativas  

Axencia Galega de 
Infraestruturas 

26 A1 Especial ( Esc Arquitectos) AXG 

IV.A10.00.000.15770.039 Arquitecto/a 
técnico/a funcións 
facultativas  

Axencia Galega de 
Infraestruturas 

22 A2 Especial ( Esc Arquitectos 
técnicos) 

AXG 

IV.A10.00.001.15770.138 
Xefatura Sección 
Contratación II 

Área de 
Contratación e 
Administración 

25 A1-A2-
C1 

Xeral AXG 

IV.A10.00.001.15770.144 
Xefatura Negociado 
III 

Área de 
Contratación e 
Administración 

18 A2-C1-
C2 

Xeral AXG 

 
 
A creación destes postos finánciase con créditos habilitados pola Consellería de 
Facenda 
 
 
 

b. CREACIÓNS NOS SERVIZOS PROVINCIAIS DA AXI 
 
 

CÓDIGO DO POSTO DENOMINACIÓN  UNIDADE 
ADMINISTRATIVA 

NIVEL GRUPO
/SUBG 

CORPO ADM 

IV.A19.00.000.15001.031 
Xefatura Negociado 
de delineación II  

Servizo provincial 
da AXI na Coruña 

18 C1 Especial ( Esc. Ténica de 
delineantes) 

AXG 

IV.A19.00.000.15001.058 
Xefatura Negociado 
Administrativo VI 

Servizo provincial 
da AXI na Coruña 

18 A2-C1-
C2 

Xeral AXG 

IV.A19.00.000.27001.024 
 Xefatura de Grupo 

Servizo provincial 
da AXI en Lugo 

14 C1-C2 Xeral AXG 

IV.A19.00.000.27001.056 Xefatura Negociado 
Administrativo III 

Servizo provincial 
da AXI en Lugo 

18 A2 Especial (Esc Arquitectos 
técnicos) 

AXG 

IV.A19.00.000.27001.058 Xefatura Negociado 
Administrativo IV 

Servizo provincial 
da AXI en Lugo 

18 A2-C1-
C2 

Xeral AXG 
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En relación coa creación do posto IV.A19.00.000.15001.031 “Xefatura Negociado 
de delineación II” e ata que, segundo o previsto na disposición final 2ª da Lei 
2/2015, do 29 de abril, non se desenvolva, mediante normas regulamentarias, a 
estrutura administrativa, as funcións dos postos de traballo e as condicións de 
acceso para a  escala técnica de delineantes, do corpo de técnicos de carácter 
facultativo, mantéñense as mesmas características que as xa existentes para os 
mesmos postos xa existente na actual relación de postos de traballo "  
 
 

 
c. AMORTIZACIÓNS 

 
 
Os postos a crear nos servizos provinciais da AXI fináncianse con cargo ás 
dotacións económicas de seguintes postos vacantes cuxa cobertura non resulta 
necesaria para o desenvolvemento das competencias da Axencia Galega de 
Infraestruturas 
 

CÓDIGO DO POSTO DENOMINACIÓN  UNIDADE 
ADMINISTRATIVA 

NIVEL GRUPO
/SUBG 

CORPO ADM 

IV.A19.00.000.15001.038 
Posto base subgrupo 
C2 

Servizo provincial 
da AXI na Coruña 

12 C2 Xeral AXG 

IV.A19.00.000.15001.040 
Posto base subgrupo 
C2 

Servizo provincial 
da AXI na Coruña 

12 C2 Xeral AXG 

IV.A19.00.000.27001.027 Posto base subgrupo 
C2 

Servizo provincial 
da AXI en Lugo 

12 C2 Xeral AXG 

IV.A19.00.000.27001.125 
Oficial 1ª condutor/a 

Servizo provincial 
da AXI en Lugo 

63 III   

IV.A19.00.000.27001.163 
Legoeiro 

Servizo provincial 
da AXI en Lugo 

31 IV   

IV.A19.00.000.27001.164 
Legoeiro 

Servizo provincial 
da AXI en Lugo 

31 IV   

 
Salientar que os postos de persoal laboral dependentes do Servizo Provincial da 
AXI en Lugo, cuxa amortización se propón, non están afectados polo Acordo entre 
a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais Comisións Obreiras de Galicia, 
Unión Xeral de Traballadores de Galicia, Confederación Intersindical Galega e 
Central Sindical Independente de Funcionarios de Galicia, sobre o persoal laboral 
da Axencia Galega de Infraestruturas (DOG nº 235, do 11 de decembro) 
 
 

d. OUTRAS MODIFICACIÓNS 
 
 
Nesta modificación da relación de postos de traballo propónse a apertura das 
xefaturas dos servizos provinciais da Axencia Galega de Infraestruturas a 
funcionarios do Estado, Comunidades Autónoma e Administración Local,( A12) 
coa finalizade de facilitar a cobertura dos postos por parte de persoal das escalas 
de Enxeñeiros/as Superiores (Especialidade Enxeñeiros/as de camiños, canais e 
portos ) e Enxeñeiros/as técnicos/as ( Especialidade enxeñaría técnica de obras 
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públicas) como consecuencia do actual déficit de persoal funcionario da Xunta de 
Galicia pertencente a estas escalas.  
 
O Decreto 34/2015, de 5 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego 
público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral de la 
Administración de la Comunidade Autónoma de Galicia para o año 2015, 
establecía unha oferta no Corpo facultativo superior de la Xunta (subrupo A1) na  
Escala de enxeñeiros de camiños, canais e portos de 8 prazas e na Escala de 
enxeñeiros técnicos de obras públicas de 3 prazas. 
 
Por outro lado, o Decreto 124/2017, de 30 de novembro, polo que se aproba a 
oferta de emprego público correspondente ás prazas de persoal funcionario e 
laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 
2017, amplía a oferta do ano 2015 incorporando 1 praza para a Escala de 
enxeñeiros de camiños, canais e portos, e 2 prazas na Escala de enxeñeiros 
técnicos de obras públicas. 
 
 
A esta data, os procesos selectivos para o ingreso no corpo facultativo superior da 
Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de 
Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de 
camiños, canais e portos e no corpo facultativo de grao medio da Administración 
especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo 
A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade enxeñaría técnica de obras 
públicas, convocados pola Orde do 1 de marzo de 2018, atópanse na fase de 
aprobación definitiva de admitidos e excluídos aos procesos sen que estea 
sinalada data para a iniciación da realización das probas.  
 
 
 
Santiago de Compostela,  
 
A Subdirectora X. de Persoal e Xestión Económica 
 
Laura Basoa Pérez 
 

CONFORME  
 
O Secretario Xeral Técnico 

 
 

Joaquín Macho Canales 
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