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1. O 3 DE MARZO: "DÍA DO EMPREGADO PÚBLICO"

"AGORA RECUPEREMOS O NOSO"
CSIF pide ao Goberno eliminar todos os recortes, recuperar o poder adquisitivo
e as 35 horas semanais, mentres se prolonga o período de investidura

Reclamamos aos partidos que aspiran a Gobernar un compromiso renovado
para "dignificar a figura do empregado público"
As Administracións Públicas son a base sobre a que se sustentan os dereitos constitucionais, facilitan un
funcionamento adecuado da sociedade e proporcionan instrumentos e recursos que cohesionan e
fortalecen o tecido social, favorecendo unha convivencia máis xusta e coa garantía dunha seguridade
xurídica en todas as súas relacións.
Estes últimos anos soportamos o cuestionamento interesado dos servizos públicos. Unha sociedade sen
Administración Pública é unha sociedade desarticulada e sen capacidade de xestionar a
vontade dos seus cidadáns; a Administración Pública é imprescindible e debemos aspirar á mellor
posible. Non podemos vivir sen os servizos públicos.

A sociedade española afronta unha conxuntura social e política marcada por un novo período económico
no que se empeza a albiscar a saída da crise e unha incerteza pola falta de acordo entre as diferentes
formacións políticas para conformar unha maioría de Goberno.
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Desde o respecto ás negociacións políticas e a independencia
que caracteriza á nosa organización, CSIF reclama a todas as
formacións un compromiso renovado cos empregados
públicos que permita dignificar as súas condicións laborais e
participar da recuperación económica exercendo un papel
activo nun modelo renovado e eficiente das nosas
administracións públicas. Neste sentido, pedimos aos partidos
que inclúan no debate aspectos fundamentais como a
recuperación do poder adquisitivo, incluído a recuperación
da paga extra íntegra que se nos eliminou en 2012, a
eliminación dos recortes (como os descontos por baixa
médica) ou a aplicación da xornada de 35 horas.
Todas estas cuestións foron trasladadas ao Goberno en funcións para que as poña en práctica, mentres
perdure a falta de acordo entre os partidos que permita renovar o Executivo.
En CSI•F estamos convencidos de que necesitamos unha Administración Pública avanzada, eficiente, áxil e
que solucione os problemas dos cidadáns. Para logralo, é preciso que as administracións públicas
transfórmense, e para iso é necesario que haxa vontade política, visión de futuro e consenso.
Os obxectivos prioritarios de CSI•F son a creación de emprego público estable, e a recuperación e mellora
das condicións laborais, enormemente deterioradas nos últimos anos. Estamos comprometidos a traballar
permanentemente pola dignificación do emprego público e o recoñecemento da figura do empregado
público.
Rexeitamos frontalmente a privatización dos servizos públicos e esiximos que se delimiten os
servizos que han de ser públicos nun acordo vinculante, independentemente do partido que goberne.
Os empregados públicos habemos ter que padecer as decisións dos distintos Gobernos que se cebaron en
nós, atacando as nosas condicións laborais como non se coñeceu nunca durante o período democrático
constitucional malia iso, o esforzo colectivo dos mesmos aínda coa significativa diminución nos persoais
conseguiu que non se resinta o servizo público que se brinda ao cidadán.
Ao longo destes últimos cinco anos sufrimos unha redución das retribucións, que retrotrouxo os
salarios aos do 2007; temos que loitar por volver polo menos ás retribucións de 2010 respectando o
modelo existente nese momento, modelo que supuxo igualar as pagas extraordinarias ao salario mensual.
Produciuse tamén unha conxelación das ofertas de emprego
público que ha ter como consecuencia o endurecemento das
condicións laborais por efecto da redución dos persoais; aplicación dos
descontos salariais en situación de enfermidade facendo dobremente
dolorosa esta situación; desaparición da maioría dos días de libre
disposición conseguidos tras anos de negociación colectiva que aos
poucos imos recuperando.
Desde CSI.F de igual xeito queremos abandeirar a consecución da
Xornada laboral de 35 horas semanais. Non entendemos que en
diferentes Comunidades Autónomas estéanse dando pasos decididos
cara a esa consecución e non se realicen avances nas demais
Administracións.
Grazas á presión exercida e á reivindicación, co concurso e o apoio dos empregados públicos, faremos
reverter unha parte dos recortes. Con todo quédanos aínda un longo camiño para recuperar as condicións
e o poder adquisitivo previo á crise.
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"CARA A GALICIA DO 50-50. DEMOS O PASO
PARA A IGUALDADE DE XÉNERO"
CSI•F leva ao Goberno ante o Defensor do Pobo por perpetuar o rol patriarcal e discriminar
ás nais na súa pensión de xubilación, en función do número de fillos
CSI•F conmemora un ano máis o 8 de marzo, Día Internacional da Muller, nun contexto social e
político marcado pola incerteza ante a ausencia dunha maioría estable que permita conformar un goberno
e un cambio de ciclo incerto que aínda deixa fóra da suposta recuperación económica a amplas capas da
sociedade española e desde logo a moitas mulleres.
Con este manifesto "CARA A GALICIA DO 50-50", CSI•F sumase á iniciativa de ONU Mulleres. "Por un
Planeta 50-50 en 2030: Demos o paso para a igualdade de xénero", CSI•F reclama a todas as
formacións políticas un compromiso renovado coa igualdade de xénero e a loita contra a violencia
machista.
A sociedade española enviou unha mensaxe a través das urnas para que haxa negociación, diálogo e
cambios en diferentes ámbitos: a rexeneración democrática, a maneira de facer política, as medidas
económicas e tamén desde o noso punto de vista cara ás políticas de igualdade. CSI•F reclama que
estas políticas volvan ao centro da vida política.
Por iso, este ano, imos adoptar unha iniciativa, que ten unha forte carga simbólica: imos denunciar ao
Defensor do Pobo a nova prestación para complementar a pensión das mulleres, a partir do segundo fillo e
estamos a estudar medias xurídicas adicionais.
Esta medida, supostamente para fomentar a natalidade, perpetúa o rol tradicional de coidadora e nai que
outorgou a sociedade patriarcal á muller, excluíndoa como suxeito activo de dereitos. Pero é que ademais,
discrimina á inmensa maioría das traballadoras, tanto ás que deciden non ter fillos, como ás que só teñen
un.
Temos que insistir que as causas da baixa natalidade refírense a que a maternidade segue
penalizando ás mulleres no ámbito laboral, por iso temos que protexela e fomentar medidas de
conciliación e asunción de responsabilidades familiares compartidas entre mulleres e homes.
Se pretendemos facilitar a maternidade e a asunción
compartida de funcións, hai que establecer reformas e
establecer medidas como as que expón CSI•F e gaña ante
os tribunais. A semana pasada CSI•F gañou unha
sentenza ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo a
favor dunha empregada pública que se lle recoñece o
teletraballo no seu posto como medida para
conciliar.
Tamén este ano logramos unha sentenza pioneira pola que
se lle permite a un pai chegar unha hora tarde ao traballo,
recuperable, para poder levar ao seu fillo á gardería. Este é
o camiño.
CSI•F, sindicato máis representativo nas administracións públicas logrou en días pasados, que o Goberno,
aínda en funcións, recoñeza unha nova prestación ao conxunto de traballadoras con relación laboral
dependentes da Administración Xeral do Estado: O novo permiso de xestación (permiso retribuído
desde a semana 37 de embarazo e desde a semana 35 no caso de parto múltiple), un paso cara a adiante
cara á igualdade, cara ao fomento da conciliación e cara a unha sociedade en igualdade.
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Estas medidas xunto con outras como: establecer criterios homoxéneos de conciliación nas bases das
convocatorias dos concursos, a bolsa de horas para a conciliación, a flexibilidade horaria aplicable á
concesión de permisos por deber inescusable, a aplicación do teletraballo regulado, ou a garantía de que a
mobilidade para as empregadas vítimas de violencia de xénero non lles supoña diminución retributiva, son
mostras do compromiso que CSI•F ten cara á igualdade e do que fai gala e exerce ante todas as
Institucións e con todos os seus recursos. CSI•F reclama un Pacto de Estado e Social renovado na loita
contra a violencia de xénero.
Temos o deber de colaborar coas Institucións para eliminar dunha vez por todas, o acoso sexual, a
violencia contra as mulleres en todos os ámbitos, tamén no laboral, a supresión dos estereotipos sexistas
e a erradicación de trátaa e o tráfico de mulleres. Debemos garantir en primeiro lugar a seguridade ás
vítimas de violencia de xénero, pero tamén os seus dereitos laborais, a protección dos seus datos, que
non se reduza a súa retribución polo traslado, a súa carreira profesional, o seu dereito á conciliación e a
rápida adaptación a unha nova realidade.
Por iso neste especial día, onde aínda homes e mulleres non cobran o mesmo por realizar o mesmo
traballo, e onde aínda as mulleres non desempeñamos o 50% dos postos de responsabilidade, CSI•F
reclama líderes de altura, homes e mulleres de Estado comprometidos coa igualdade.
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3. LEMBRANDO A HISTORIA DO 8 DE MARZO

A idea de crear o Día da Muller xurdiu os primeiros anos do século XX, nos Estados Unidos e na Europa, no
contexto das loitas femininas por mellores condicións de vida e traballo, ben como polo dereito de voto.
Inspirada por ese espírito, a líder socialista alemá Clara Zebrino propuxo á Segunda Conferencia
Internacional de Mulleres Socialistas, en Copenhage, 1876, a institución do Día Internacional da Muller.
Posteriormente, en 8 de marzo de 1917 (23 de febreiro polo calendario juliano), as conmemoracións do
Día Internacional da Muller foron marcadas por manifestacións de traballadoras rusas por mellores
condicións de vida e traballo e contra a entrada da Rusia zarista na Primeira Guerra Mundial. As protestas
foron brutalmente reprimidas, precipitando o inicio da Revolución de 1917.
O Día Internacional da Muller é a data de 8 de marzo son
comumente asociados a dous traxes históricos que terían
dado orixe á conmemoración. O primeiro deles sería unha
manifestación
das
obreiras
do
sector
téxtil
novaiorquino ocorrida en 8 de marzo de 1857 (segundo
outras versións, en 1908), cando traballadoras ocuparon
unha fábrica, en protesta contra as malas condicións de
traballo. A manifestación sería reprimida con extrema
violencia. Segundo esa versión, as obreiras foron pechadas
dentro do predio, o cal foi, entón, incendiado. En
consecuencia, cerca de 130 mulleres morreron. O outro
acontecemento é o incendio dunha fábrica, ocorrido na
mesma data e na mesma cidade. Non existe consenso historiográfico en canto a esas duas traxedias, nin
sequera sobre as datas, o que xerou mitos sobre eses acontecementos. Algúns historiadores afirman que
o incendio de 1857 non ocorreu (polo menos, non naquela data), e defenden a idea de que o incendio
relacionado co Día Internacional da Muller fora na fábrica da Triangle Shirtwaist, en Nova York, o día 25 de
marzo de 1911 (ou sexa, un ano despois da proposta de creación do Día Internacional da Muller fora
presentada por Clara Zetkin, durante a II Conferencia Internacional de Mulleres Socialistas, en
Copenhague). A Triangle empregaba 600 traballadores, na súa maioría mulleres inmigrantes. Na traxedia
morreron 146 persoas, sendo 125 mulleres e 21 homes.
Na antiga Unión Soviética, durante o stalinismo, o Día Internacional da Muller tornouse elemento de
propaganda partidaria.
Nos países occidentais, o Día Internacional da Muller foi
conmemorado no inicio do século, ata a década de 1920.
Despois, a data foi esquecida por longo tempo e soamente
recuperada polo movemento feminista, xa na década de 1960.
Na actualidade, a celebración do Día Internacional da Muller
perdeu parcialmente o seu sentido orixinal, adquirindo un
carácter festivo e comercial. Nesa data, os empregadores, sen
pretender evocar o espírito das obreiras folguistas do 8 de
marzo de 1917, acostuman distribuír rosas vermellas ou
pequenos agasallos entre súas empregadas.
En 1975, foi designado pola ONU como o Ano Internacional da
Muller e, en decembro de 1977, o Día Internacional da Muller foi
adoptado polas Nacións Unidas, para lembrar as conquistas
sociais, políticas e económicas das mulleres.
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4. REUNIÓN CON FUNCIÓN PUBLICA SOBRE O RELATIVO AS INSTRUCIÓNS RELATIVAS AO
FUNCIONAMENTO DOS TRIBUNAIS, MODIFICACIÓN D37/2006, ESTATUTOS IGE & OUTROS
Na reunión mantida o pasado 2 de marzo, co D.X. de Función Pública tratáronse os seguintes temas:
1. INSTRUCIÓNS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO E ACTUACIÓN DOS TRIBUNAIS.
Por lo que respecta ás instrucións dos tribunais que xulguen os
diferentes procesos selectivos, era un tema que levábamos tempo
reclamando para a súa negociación xa que levaba moito tempo
aparcado, e xa podería aplicarse nos procesos selectivos que se
convocarán proximamente.
A D.X. de Función Pública manifesta a súa vontade de pechar este
tema con acordo nas próximas semanas. Polo que se refire a
cuestións concretas, hai varias que están dispostos a retirar do texto
no caso de que non se chegase a acordo ou punto común. Serían as
seguintes:
Coidadores e persoal colaborador: a D.X. de Función Pública non ve problema en que participen
como colaboradores nos diferentes exames dos procesos selectivos, persoal provinte dos diferentes
organismos do sector público autonómico, aínda que si consideran oportuno que se especifique que
teñan unha relación ou vinculación permanente coa administración. Polo tanto, poderíase
especificar que se trate de persoal da Administración Xeral da Xunta de Galicia o das súas
entidades instrumentais.
En referencia ao contido no artigo 72, letra d), en relación coa publicación no DOG da estimación
ou desestimación das reclamación que se formulen, a D.X. de Función Pública entende que sería
suficiente coa publicación na páxina web e a notificación ao interesado, e aforraríanse unha serie
de trámites burocráticos necesarios para a súa publicación no DOG.
Polo que respecta á xornada de formación para o persoal colaborador e para os membros
dos tribunais, a administración entende que aínda sendo necesaria esta formación e información
debería desvincularse no texto do departamento con funcións de formación do persoal, xa que
axilizaría a cuestión que poda levala a cabo e organizala directamente a D.X. con competencia en
materia de procesos selectivos.
En cando á comisión de seguimento e control á que se refire o artigo 74 do texto, entende que
na mesma estarían presentes unicamente aquelas organizacións sindicais que asinen o acordo.
Por parte da CSIF, entendemos que non habería problemas polos matices manifestados pola
Administración, xa que fomos os primeiros en manifestar a nosa vontade de sacar adiante esta
negociación con acordo, e polo tanto cunha clara vocación de consenso ao longo da negociación.
Entendemos, sen embargo, que estas instrucións deben dar lugar a un funcionamento dos tribunais de
selección con obxectividade e transparencia.
En todo caso, si nos parece que se debe dar cabida aos representantes dos traballadores nos tribunais de
selección para garantir a transparencia, e eliminar do funcionamento dos tribunais calquera viso de
arbitrariedade, sobre todo nos procesos selectivos de promoción interna.
En todo caso, esperaremos ás modificacións que comunicará a Administración este venres.
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2. MODIFICACIÓN DO DECRETO 37/2006, DO 2 DE MARZO, POLO QUE SE REGULA O
NOMEAMENTO DE PERSOAL INTERINO PARA O DESEMPEÑO CON CARÁCTER TRANSITORIO
DE PRAZAS RESERVADAS A FUNCIONARIOS E A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL
LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.
Neste punto a D.X. da Función Pública contestou de xeito conxunto as alegacións presentadas polas
organizacións sindicais:
a. Polo que se refire á solicitude de participación unicamente electrónica a D.X. de Función
Publica entende que é suficiente e un sistema máis áxil, e que a presentación electrónica se
enmarca dentro dunha modernización xeral dos procedementos administrativos e que ademais a
Administración proporcionará os medios que fagan posible este tipo de presentación para todos os
interesados.
b. Suspensión de chamamentos: xa se rebaixa dun período mínimo de suspensión de dous a un
mes e esta modificación se considera suficiente.
c. Penalización por renuncia: recordan que hai dúas únicas causas de penalización cales son a
incomparecencia e a renuncia a un posto, e que non se van a modificar. Ademais no caso de
penalización por renuncia ou incomparecencia xa está previsto que pasados 6 meses, se poida
renunciar a chamamentos de menos de media xornada de duración.
d. En canto á necesidade de solicitar a incorporación á lista unha vez cumprido o período de
penalización, entende que non é de recibo realizar ningunha incorporación automática pasado a
ano de penalización, xa que poderían darse o caso de que se incorporase á lista xente que estivera
traballando ou, por exemplo, falecida.
e. Estase tamén traballando en que os chamamentos deixen de ser presenciais, e que se fagan
unicamente pola D.X. de Función Pública.
f.

Polo que se refire á aplicación deste decreto de lista aos entes do sector público autonómico,
a D.X. de Función Pública informa de unicamente hai xa 4 entidades que contan con listas propias
para esta finalidade, e que, de feito, xa se están a aplicar as previsións deste decreto aos ditos
chamamentos.

g. Novas titulacións: nas listas que xa se abriron recentemente detectouse o problema coas novas
titulacións que impediron a inscribirse nas mesmas a persoas con titulacións obtidas segundo a
nova ordenación das mesmas. A administración contesta que efectivamente haberá que solucionar
este problema, e que a mellor opción pode ser establecer unha referencia xenérica ás titulación
vixentes en cada momento segundo a normativa vixente.
Todos estes temas serán obxecto, a lo menos, dunha reunión máis para tratalos.
3. PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE APROBA O ESTATUTO DO ORGANISMO AUTÓNOMO
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA.
Con respecto ao estatuto do Instituto Galego de Estatística, non houbo ningunha modificación por parte da
Administración que presentou para esta reunión o mesmo documento que no mes de decembro do ano
pasado para a negociación. Dende a CSI•F, presentamos alegación escritas a este texto no seu momento,
que esperamos que sexan consideradas e incorporadas ao texto dos estatutos do IGE, e que
fundamentalmente tratan de clarexar o feito de que o persoal do IGE debe ser persoal laboral e/ou
funcionario da Xunta de Galicia, e polo tanto, sometido á aplicación de todas as disposicións aplicables a
este persoal e á negociación colectiva cos sindicatos presentes na mesa xeral de negociación dos
empregados públicos.
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4. PROXECTOS DE ORDE DE CONVOCATORIA DE DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS.
Ao respecto dos proxectos de orde de convocatoria dos procesos selectivos da escala de ciencias
(especialidades de Química e Bioloxía), da escala de enxeñeiros (especialidade en Enxeñaría Industrial),
de enxeñeiros técnicos (especialidade de Enxeñaría Técnica Industrial), da escala de Estatísticos e da
escala de Letrados, entrouse unicamente nunha discusión moi xeneral e relativa a determinados aspectos
comúns a todas estas convocatorias, xa que a Administración comprometeuse a realizar unha nova
reunión ao respecto destes proxectos de orde. En todo caso, do falado ao respecto queremos destacar o
seguinte:
a. Dende a CSI•F reclamamos que os procesos selectivos estean sempre baseados en normas de
dereito positivo e en exames tipo test que son os máis obxectivos á hora de efectuar unha
valoración, e polo tanto, ao noso entender, os que máis benefician aos opositores. Nos casos de
que os exames se baseen en temas, entendemos que deben especificarse aquelas normas de
dereito positivo que sexa necesario ter en consideración para a preparación dos mesmos,
aportando así maior seguridade aos opositores, e que as ditas normas deben ser aquelas
publicadas e en vigor no momento en que se produza a convocatoria do proceso selectivo. Adiar ao
momento de nomeamento do tribunal a determinación da lexislación que será obxecto de exame, e
incluír aquela publicada aínda cando non estea vixente, nos parece que prexudica notablemente a
todos os que preparan os ditos procesos selectivos.
b. O sistema normal de selección debe ser o de CONCURSO-OPOSICIÓN, e non a oposición como se
recolle nestas convocatorias, e máis aínda cando nas convocatorias se recollen prazas destinadas a
promoción interna. Neste caso, ademais, entendemos que debería eximirse aos traballadores que
opten pola quenda de promoción interna polo menos dun dos exercicios da fase de oposición.
c. Tamén solicitamos unha redefinición dos tempos que se dan para a realización dos diferentes
exercicios, nomeadamente dos exames tipo test, nos que entendemos que ao tratarse de exames
para o ingreso nos subgrupos A1 e A2, requiren un maior tempo para ler, comprender e contestar
ás diferentes preguntas.
d. Polo que respecta aos temarios, a parte común dos temarios recollidos nos proxectos de orde de
convocatoria da escala de ciencias (especialidades de Química e Bioloxía), da escala de enxeñeiros
(especialidade en Enxeñaría Industrial) e de enxeñeiros técnicos (especialidade de Enxeñaría
Técnica Industrial), a propia D.X. de Función Pública comprometeuse a coordinar a elaboración
desta parte do temario que será común para todas as escalas de administración especial, e o
mesmo temario común que rexerá o proceso selectivo da escala de Veterinarios. Polo que respecta
ás partes específicas, se deu traslados ás correspondentes consellerías para que respondan ás
alegacións presentadas.
e. Máis en concreto e en referencia á convocatoria da escala de ciencias (Bioloxía e Química) e
enxeñeiros industriais, formulamos varias cuestións:
Polo que se refire ás titulacións, solicitamos da D.X. de Función Pública unha especificación na
convocatoria do proceso selectivo de cales son as titulacións de grao equivalentes ás correspondentes
licenciaturas (por exemplo, as equivalentes á Licenciatura en Química). O D.X. de función pública
contestou que é imposible, debido á grande profusión de titulacións que existen na rama de ciencias, e
mesmo noutras, facer unha concreción maior a este respecto.
En todo caso, preguntamos
concretamente polas titulacións que constan noutras especialidades da mesma escala, como sería a
titulación en Ciencias do Mar para a correspondente especialidade, e a posibilidade de concorrer aos
exames doutras especialidades dentro desta escala. A resposta non semella sinxela, e se nos dará
nunha próxima reunión.
Polo que se refire nesta mesma convocatoria á prazas convocadas para a quenda de promoción interna
da escala de enxeñeiros, especialidade de Enxeñeiros Técnicos Industriais, e logo da consulta por
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integrantes deste colectivo, o D.X. manifestou a posibilidade de comprometer unha serie de prazas
para unha promoción interna separada para esta escala na OPE do próximo ano.
Ademais destes temas o director xeral de Función Pública informou que ao longo deste mes abrira un
proceso de negociación e reflexión conxunta coas organización sindicais que posibilite o deseño dos
criterios que permitan poñer en marcha o CONCURSO DE TRASLADOS PERMANENTE. Está en estudio
dentro da correspondente unidade de informática os cambios e adaptación que neste sentido serían
necesarios para poñer en marcha o concurso aberto permanente, tanto para funcionarios (corpos xerais e
administración especial) como para o persoal laboral. Segundo nos informa, neste proceso hai diferentes
criterios de valoración que poderían ser empregados para a valoración dos correspondentes médicos, que
dificultan o deseño informático, e que haberá que tomar unha decisión ao respecto de cales deles deben
manterse ou cales non, de xeito que se poda implantar un sistema de mobilidade áxil.
5. INFORMACION SOBRE MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA FACILITADA POLO DIRECTOR XERAL
DE FUNCIÓN PÚBLICA EN REUNIÓN DO DÍA 4 DE MARZO DE 2016
1. CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSOAL LABORAL:
Segundo Informa o Director Xeral de Función Pública, esta mesma semana e ao longo do mes de marzo
haberá reunións coas OO.SS. para establecer os criterios xerais de baremación que se introducirán no
programa informático.
Unha vez establecidos os criterios de baremacion a aplicar no programa informático comezarase a
traballar en primeiro lugar polos grupos IV e V.
Polo que respecta ao concurso aberto e permanente, compromiso dado no seu día polo conselleiro de
Facenda, neste concurso non se poderá implantar, dado que supón unha grande complexidade técnica.
Haberá que esperar para a súa implantación. Pola contra o programa informático contemplará xa o cambio
de categoría.
Contrariamente ao criterio mantida ata o de agora pola DXFP, o
concurso de traslados dos grupos IV e V poderá levarse a cabo sen
esperar a que remate o proceso de reclasificación das categorías do
V Convenio Colectivo. Reclasificación na que tamén se seguirá
traballando paralelamente ao desenvolvemento do concurso de
traslados.
2. CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSOAL FUNCIONARIO:
Contrariamente ao afirmado anteriormente polo DXFP, agora si
parece que os problemas técnicos no programa informático suporán
un retraso na publicación da lista provisional de valoración de
méritos.
3. PROMOCIÓN INTERNA DO PERSOAL FUNCIONARIO:
En breves días a DXFP publicará os temarios que estaban
pendentes de actualizar. Con respecto as datas dos primeiros exercicios, a estimación é que comecen a
finais do mes de maio de 2016.
4. DECRETO DE ADAPTACIÓN DO CIXTEC Á LOFAXGA:
Segundo indica o DXFP, despois de transcorridos máis de cinco anos da entrada en vigor da Lofaxga, a
dirección do CIXTEC segue sen proceder a adaptar os seus estatutos e normas de funcionamento ao
disposto na Lofaxga para os entes instrumentais do sector público autonómico nin hai previsión de facelo.
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6. NOTA INFORMATIVA DO COMITÉ INTERCENTROS DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE
GALICIA - PLENO ORDINARIO, 1 DE MARZO DE 2016

1-APROBACIÓN SE PROCEDE DA ACTAS Nº 11/2015.
Queda aprobada por unanimidade a referida acta. Nesta acta figura o acordo por unanimidade deste
órgano para iniciar as actuacións de reclamación contra a Xunta por incumprimento do artigo 46.5 do
vixente Convenio Colectivo coa presentación da reclamación administrativa previa á vía xudicial laboral.
Tamén se acordou que no suposto de silencio
administrativo ou de non estimarse a referida
reclamación se procederá á presentación da demanda
ordinaria diante do órgano xudicial correspondente.
Do mesmo xeito, tamén se acorda achegar este
procedemento aos restantes comités de empresa para
que poidan proceder de xeito análogo no seu ámbito
respectivo.
Así, as actuacións correspondentes á actuación do Comité
Intercentros neste eido serán desenvoltas polos servizos
xurídicos da CSI•F. No obstante, o resto dos Comités de
Empresa deben acordar no seu ámbito o procedemento e
o reparto de tal actuación.
Dito todo isto, é importante recordar que os comités de
empresa que presentasen a referida reclamación administrativa previa, dispoñen dos seguintes prazos:
- No caso de recibir contestación denegatoria da referida reclamación: 2 meses dende a denegación.
- No caso de non recibir contestación: Disponse dun prazo de 3 meses dende a presentación da
reclamación.
2-XUNTANZA CON FUNCIÓN PÚBLICA. PRESENTADA PETICIÓN O 28/01/2016.
Dado o tempo transcorrido dende que se solicitou unha reunión con Función Pública, e á vista de que non
procede a facilitar a dita xuntanza, acórdase facer unha derradeira solicitude e no caso de seguir
denegando esta petición, proceder a convocatoria dos medidos para facer unha denuncia pública da falla
de respecto por parte de Función Pública cara este órgano de representación de todo o persoal laboral da
Xunta de Galicia.
3-XUNTANZA COMISIÓN PARITARIA.
As OO.SS membros da comisión paritaria informan que van a solicitar a convocatoria da referida comisión
co obxecto de tratar diversos asuntos pendentes, como por exemplo, as diversas solicitudes de reingreso
entre outras.
4.- ESCRITOS ENVIADOS E RECIBIDOS.
Procédese ao estudo e análise das diversas resolucións de superior categoría e adscricións temporais
facilitadas pola Administración.
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7. INFORMACIÓN DA REUNIÓN MANTIDA RESPECTO DA MODIFICACIÓN DA RPT DO PERSOAL
DE CENTROS EDUCATIVOS - 1 DE MARZO
Nunha segunda reunión mantida o 1 de marzo
con responsables da Consellería de Educación,
comunicáronse os seguintes cambios con respecto á proposta orixinal:
- Retírase a amortización de 8 postos de auxiliar administrativo ocupados neste momento por persoal
funcionario interino, coas seguintes peculiaridades:
a. No CPI de Catoira mantense o posto que se amortizaba e que está cuberto por un interino,
porque se considera un postos necesario debido á configuración do centro dividido en varios
edificios.
Nome do centro Localidade
Código do posto
Denominación Nivel
CPI de Progreso

Catoira

ED.C99.40.101.36100.004 Subalterno/a

10

b. No IES Xesús Taboada Chivite (Verín) , cambiase a praza de subalterno/a que se vai a amortizar
para manter a que se amortizaba e que estaba ocupada por un interino, xa que a persoa que ocupa
o outro posto xubílase dentro de pouco.
c. As outras seis prazas que estaban para a súa amortización tamén se manteñen aínda que é
vontade da administración que non sexan ofrecidas no próximo concurso de traslados e por tanto
que non sexan cubertas definitivamente. Estas prazas son as seguintes:
Nome do centro

Localidade

Código do posto

Denominación Nivel

IES de Melide

Melide

IES Plurilingüe Fontexería

Muros

ED.C99.40.301.15450.002 Auxiliar
14
Administrativo/a
ED.C99.40.301.15520.001
14

IES Terra de Xallas

Santa Comba

ED.C99.40.301.15760.001

14

IES de Terra Cha José Trapero Castro de Rei

ED.C99.40.301.27100.003 Subalterno/a

10

IES Río Cabe

ED.C99.40.301.27300.008 Subalterno/a

10

ED.C99.305.36001.005

10

Monforte

IES Gonzalo Torrente Ballester Pontevedra

Subalterno/a

-

Con respecto a outras peticións concretas, no CEIP de Castrillón Coiro de Cangas, crease unha
nova praza de auxiliar administrativa en aplicación da ratio de 350 alumnos matriculados e
servicios adicionais, xa que os datos cos que contaba a Administración non eran correctos, e a
realidade e que este centro conta con 353 alumnos matriculados no último curso.

-

Tamén se mantén o auxiliar administrativo no IES “Escolas Proval” de Nigrán.

-

Aténdese tamén a unha petición individual de unha traballadora do IES República de Uruguai de
Vigo, que solicitaba que o cambio de adscripción do seu posto fora cara ao CEIP García Barbón e
non ao CEIP de Frian.

O resto das modificacións que foran propostas pola administración mantéñense sen modificacións e tamén
o prazo que se deu na reunión inicial de que se poñan en marcha xa o mes de MAIO.
Dende a CSI•F queremos significar que non se atendeu a ningunha das nosas peticións e que
creemos que o rateo de alumnos matriculados nun centro non pode ser a único criterio para
dotar de persoal tanto a centros de ensino secundario como de educación infantil e primaria, e
mesmo a outros centros que imparten ensinanzas especializadas, como é o caso dos
conservatorios, que pola ampla extensión do horario no que permanecen abertos e tamén polas
tarefas administrativas ás que ten que atender, se atopan cunha infradotación de persoal
baseada no rateo de alumnos matriculados.
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8. CURSOS NA EGAP PARA PERSOAL AO SERVIZO DA ADMINISTRACIÓN DA C.A. DE GALICIA E
PARA O PERSOAL DOS ENTES INSTRUMENTAIS E INSTITUCIÓNS PÚBLICAS AUTONÓMICAS DE
GALICIA
EGAP - DOG, 1 DE MARZO
Resolución do 18 de febreiro de 2016 pola que se convocan as actividades de formación para o
persoal que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico
de Galicia e institucións públicas autonómicas.
DESTINATARIOS
Empregados/as públicos/as que presten servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público
autonómico de Galicia enunciadas na liña a) do artigo 45 da Lofaxga e institucións públicas autonómicas
que non poidan acceder ás convocatorias de formación continua e se encontren en situación de servizo
activo, permiso por maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun fillo ou dun
familiar e que reúnan os requisitos establecidos na presente convocatoria. Será preciso achegar á EGAP un
certificado no que se indique o tipo de persoal, a situación administrativa e a antigüidade na
Administración do solicitante.
PRAZO
10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG. O prazo de matrícula
estará aberto ata as 14 horas do venres 11 de marzo en http://egap.xunta.es/matricula
ACTIVIDADES
-

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas
Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios
Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades
Portal de idiomas
Plan formativo ofimático de Galicia

EGAP - DOG, 4 DE MARZO
Resolución do 1 de marzo de 2016 pola que se convocan as actividades de
formación continua en materia de idiomas para o persoal ao servizo da Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia.
DESTINATARIOS
As/os EE.PP. destinados na A.C.A. de Galicia que se encontran en situación de servizo activo, permiso por
maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun fillo ou dun familiar e que reúnan
os requisitos establecidos na presente convocatoria para cada un dos casos do anexo II. Está exceptuado
o persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o persoal do Servizo
Galego de Saúde, non entendendo por tal os empregados públicos da escala de saúde pública e
Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal
sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia
PRAZO
10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.
ACTIVIDADES
-

Lingua alemá A1, A2, B2
Conversa en inglés
Inglés elemental A2, B2. Lingua inglesa A1, A2, B1, B2, C1, C2
Lingua francesa A1, A2, B1, B2, A1.II, B1.II, B1-atención ao público (intermedio)
Lingua portuguesa A1, A2, B1, B2
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9. OUTRAS NOVAS: OFERTAS DE EMPREGO, FORMACIÓN, INSTRUCCIÓNS FUNCIÓN PÚBLICA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA - BOE, 4 MARZO
Convocatoria de un proceso selectivo, laboral fijo, mediante el sistema de
concurso-oposición del jefe de unidad económico-financiera.
El plazo es de 20 días naturales a partir publicación convocatoria BOE.
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE - DOG, 2 DE MARZO
Anuncio polo que se convoca proceso selectivo para a contratación de persoal
temporal polo sistema de concurso e mediante contrato de duración
determinada, de persoal científico-técnico con cargo a un proxecto de
I+D+i. As bases da convocatoria están dispoñibles na páxina web
www.ceteca.net
O prazo é de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da
publicación deste anuncio.
GUÍA DE CURSOS DO PLAN DE FORMACIÓN DO PERSOAL DO SISTEMA
PÚBLICO DE SAÚDE DE GALICIA PARA O ANO 2016
O período de inscrición está aberto dende o 1 de febreiro de 2016 ata un
mes antes do inicio de cada actividade formativa.
VIC. E CONS. DE PRESIDENCIA, AA.PP E XUSTIZA - DOG, 4 MARZO
Orde do 3 de marzo de 2016 pola que se aproba o modelo normalizado de
solicitude de acceso á información pública da Administración xeral e das
entidades integrantes do sector público autonómico de Galicia.

INSTRUCCIÓNS:

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 4 DE MARZO
Resolución do 24 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública,
pola que se ditan INSTRUCIÓNS SOBRE O RÉXIME DE VACACIÓNS,
PERMISOS E LICENZAS.

VACACIÓNS,

AMBITO DE APLIACIÓN:

PERMISOS E

Persoal funcionario e ao persoal laboral suxeito ao V Convenio colectivo
único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, que presta os seus servizos
na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e nas entidades
públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na
letra a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro.

LICENZAS
INSTRUCCIÓNS:
POSTOS

LIBRE
DESIGNACIÓN
NIVEL 28 OU <

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 4 DE MARZO
Resolución do 25 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública,
pola que se ditan INSTRUCIÓNS para a tramitación de relacións de postos
de traballo e a determinación dos criterios de excepcionalidade e funcións que
definen as características que motivan a especial responsabilidade ou
cualificación profesional DOS POSTOS DE TRABALLO DE LIBRE
DESIGNACIÓN, DE NIVEL 28 OU INFERIOR, da Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia.
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10. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
CONCELLO AGOLADA - BOP PONTEVEDRA - 29 FEBREIRO
Bases oposición libre praza auxiliar administrativo servizo social de base subgrupo c2.
TITULACIÓN
Graduado en educación secundaria obrigatoria o equivalente, e certificado que acredite o grao de
perfeccionamento do idioma Galego ou CELGA 3.
PLAZO
20 días naturais seguintes ao da publicación do anuncio da convocatoria no DOG.,
CONCELLO DE CAMBADOS - BOE, 29 DE FEBRERO
Resolución de 11 de febrero de 2016, referente a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Policía
Local; Subgrupo: C1; escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, mediante
concurso-oposición.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOE.
CONCELLO COTOBADE - BOP PONTEVEDRA - 29 FEBREIRO
Bases xerais para a configuración dunha lista de reserva para a selección de prazas da escala de
administración especial subescala de servizos especiais persoal de oficios agrupacións profesionais
operario servizos múltiples.
TITULACIÓN
Estar en posesión do certificado de escolaridade e estar en posesión do permiso de condución “C” e CAP
(Certificado de aptitude profesional).
PRAZO
Dez días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación das Bases de selección no BOP.
CONCELLO COTOBADE - BOP PONTEVEDRA - 29 FEBREIRO
Bases xerais para a configuración dunha lista de reserva para a selección de prazas da escala de
administración xeral subescala auxiliar subgrupo “c2” auxiliar administrativo.
TITULACIÓN
Estar en posesión do título de graduado escolar, formación profesional de primeiro grao, ou equivalente
PRAZO
Dez días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación das Bases de selección no BOP.
CONCELLO DA FONSAGRADA - BOP DE LUGO, 5 DE MARZO
Convocatoria para a selección con carácter temporal de dous peóns de limpeza viaria e servizos múltiples
mediante o sistema selectivo de concurso de méritos e proba escrita.
O prazo de presentación das solicitudes é de sete días hábiles contados a partir do seguinte á publicación
deste anuncio no BOP.
CONCELLO MARIN - BOP PONTEVEDRA - 29 FEBREIRO
Bases convocatoria proceso selectivo para a cobertura interina dunha (1) praza de técnico de admón.
xeral-adxunto intervención.
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TITULACIÓN
Licenciado en Dereito, Ciencias Políticas, Económicas ou Empresariais, Intendente Mercantil ou Actuario.
PRAZO
Cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación desta resolución no BOP.
CONCELLO NIGRÁN - BOP PONTEVEDRA - 2 DE MARZO
Aprobación convocatoria e bases proceso selectivo dunha praza de oficial da (1) policía local polo
procedemento de concurso-oposición por promoción interna, do subgrupo C1, da escala básica de
administración especial, subescala de servizos especiais.
REQUISITOS DA TITULACIÓN
Bacharelato, técnico superior de formación profesional ou equivalente.
PRAZO
Vinte días naturais, a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOE.
CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS - BOP OURENSE, 3 DE MARZO
Bases para a selección de persoal laboral temporal dos seguintes postos:
- Tres peóns de xardinería para o servizo de mantemento de parques e xardíns
- Un peón de xardinería para o servizo de mantemento de rutas de sendeirismo
- Dous peóns de construción para o servizo de mantemento de vías públicas e infraestruturas
municipais
- Un albanel oficial 2ª de construción para o servizo de mantemento de vías públicas e
infraestruturas municipais
REQUISITOS TITULACIÓN
Estar en posesión do título/formación requirido para optar aos postos ofertados
CONCELLO DE SAN CRISTOVO DE CEA - BOP OURENSE, 4 DE MARZO
Bases que rexerán a creación dun proceso selectivo de prazas relativas a auxiliar do servizo de axuda
no fogar.
O prazo de presentación de solicitudes é de cinco días naturais seguintes ao da publicación deste
anuncio de convocatoria no BOP.
CONCELLO DO VICEDO - BOP DE LUGO, 3 DE MARZO
Oferta de emprego público 2016
1 praza de operario de servizos múltiples, persoal funcionario, grupo E (AA.PP)
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA - BOP PONTEVEDRA, 24 FEBREIRO
Bases convocatoria para cubrir interinamente unha praza de traballador social vacante no cadro de
persoal funcionario mediante o sistema de oposición libre.
TITULACIÓN
título de diplomado ou grao en Traballo Social ou equivalente
PRAZO
20 días naturais, contados a partir do día seguinte ó da publicación da convocatoria no BOPPO
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11. GUÍA DE PRIMEIROS AUXILIOS: PREVENCIÓN E ACTUACIÓN EN ACCIDENTE DE TRÁFICO

Evitar ou minimizar as lesións tras un accidente de tráfico é o obxectivo dos sistemas de seguridade do
automóbil que, tanto o condutor, como o resto dos ocupantes, deben utilizar responsablemente, así como
cumprir os preceptos legais que popularmente se coñecen como Código da Circulación. Sobre a
seguridade normativa poderá estar permanentemente actualizado si se consulta a web da Dirección Xeral
de Trafico www.dgt.es
RECOMENDACIÓNS XERAIS PARA A CONDUCIÓN:











Non conduza baixo os efectos do alcohol.
Non se distraia utilizando o móbil (enviando msm, wass, internet) e
consultando o GPS. Este é o maior motivo de sinistralidade.
En caso de tomar medicamentos, lea detidamente o prospecto ou siga
as instrucións do seu médico. Algúns medicamentos provocan soño ou
lentitude de reflexos.
Si ten soño, baixe os portelos do vehículo. Non trate de seguir, aínda
que lle quede pouco traxecto, si o soño é intenso.
Evite comer copiosamente.
Leve roupa cómoda.
Non abuse da calefacción, xa que lle provocará soño.
Realice paradas cada 2 horas ou 100 Km.
Evite demasiado ruído no interior do automóbil (radio, nenos berrando)
que distraerán ao condutor.

Con respecto á seguridade con nenos:




Utilice os sistemas de retención infantil adecuados para a súa idade, peso e tamaño.
Non permita que os nenos saian dos coches a través das portas que dean á calzada.
Bloquee a apertura de portas do vehículo desde dentro.

Circulando en turismos, furgonetas, camións e autobuses
O cinto de seguridade e o repousacabezas son elementos deseñados para protexer o noso corpo, pero
requiren dunha correcta colocación para que cumpran ben a súa función:
1) Coloque o asento case en ángulo recto.
2) Desprace o repousacabezas ata que a parte superior quede á altura
dos ollos e a unha distancia da cabeza inferior a 4 centímetros (ver
figura).
3) Confirme que todos os ocupantes levan posto o cinto de seguridade
de forma correcta. Este debe colocarse entre o pescozo e o ombreiro e
unha vez enganchado debe agarrarse a correa torácica na parte máis
próxima
ao
anclaxe
e
tirar
firmemente
cara
ao
ombreiro do brazo contrario. Deste xeito a banda da cadeira quedará
ben tensada.
Os sistemas de retención infantil cumpren a mesma función cos máis pequenos. Desde os
recentemente nacidos ata os 12 anos de idade ou 36 kg de peso, é obrigatorio o seu uso para que os
nenos viaxen en coche e deberá empregarse o dispositivo adecuado segundo a idade/peso do neno,
conforme á seguinte táboa:
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Grupos

Peso (en kg)

Idade orientativa

Grupo 0

Dende o nacemento ata os 10 kg.

0-12 meses

Grupo 0+

Dende o nacemento ata os 13 kg.

0-18 meses

Grupo 1

De 9 a 18 kg.

8 meses - 4 anos

Grupo 2

De 15 a 25 kg.

3 a 6 anos

Grupo 3

De 22 a 36 kg.

5 a 12 anos

Que NON facer:
Levar no cinto pinzas, protectores ou dobleces que impidan o seu movemento normal ou poidan
bloquealo.
Utilizar coxíns, almofadas, etc, que non permitan ter unha posición correcta sobre o asento, xa
que eliminarán a eficacia do cinto de seguridade.
Os nenos non deben de levar posta a roupa de abrigo na cadeira xa que en caso de choque ou
frenazo brusco a roupa se comprime e fai que os nenos se deslicen do asento
Transportar nenos sen o sistema de retención infantil adecuado ou co cinto de seguridade para
adultos directamente sobre o asento.
Circulando en motocicletas e ciclomotores
Que facer:
Utilice luvas, cazadora con reforzos, pantalón longo e calzado alto
que cubra todo o pé e suxeite o nocello. Tamén no verán.
Utilice sempre o casco homologado e posto na cabeza. Axustar
ben ao queixo.
Que NON facer:
Utilizar pezas lixeiras porque non protexen o corpo.
Expoñer cabeza, mans, brazos, pernas e pés directamente.
Levar o casco en brazos. As lesións que provoca nas caídas son moi complicadas.
Levar bolsos ou mochilas ás costas, poderían desviar o punto de gravidade e provocar caídas
inesperadas.
En caso de accidente siga as seguintes regras básicas:
1º PROTEXER
1) Deteña o seu vehículo na beiravía coa luz de curto alcance e ambos intermitentes conectados á
vez.
2) Póñase o chaleco reflector.
3) Observe desde o retrovisor si houbese algún perigo antes de descender do vehículo.
4) Coloque os triángulos de urxencia onde se vexan ben polos outros condutores que se
aproximen (especial atención coas curvas pechadas e os cambios de rasante):
a) En estradas con dobre sentido de circulación: un diante do automóbil accidentado e
outro detrás, a 50 metros do mesmo.
b) En calzadas de sentido único (autopistas ou autovías) ou con máis de 3 carrís, coloque
un triángulo detrás do vehículo a 50 metros do obstáculo e o outro a 100 metros.
c) En casos de pouca visibilidade, aumente a distancia (antes do inicio da curva ou do
cambio de rasante).
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5) Valore os riscos da contorna.
6) Non fume e preste atención a derrámelos de combustible.
7) Apague as luces dos vehículos accidentados e desconecte o contacto quitando as chaves e poña
o freo de man. Teña especial coidado cos airbags que non se activaron, poderían activarse e
golpearlle
2º AVISAR


Chame ao 112. Informe do tipo de accidente, número de feridos, localización exacta, posibles
riscos (derrames, incendios).

3º SOCORRER


Realice unha estimación inicial de gravidade das vítimas (ver capítulo Recoñecemento da
vítima) e proceda a prestar a asistencia básica.



Cubra á vítima con roupa si fai frío mentres espera aos servizos de urxencias.

Que NON facer:
Deambular pola calzada. Colóquese na beiravía, ou detrás do quitamedos si o houbera, para evitar
ser atropelado.
Introducirse no vehículo sinistrado si está envorcado ou pouco estable.
Abandonar á vítima.

12. A PENSIÓN DE XUBILACIÓN XA PODE SOLICITARSE VÍA INTERNET

A partir do 7 de marzo poderanse tramitar tamén de xeito
electrónico as prestacións por maternidade
O Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) ditou unha
resolución pola que permite aos cidadáns tramitar e solicitar de
xeito electrónico diversas prestacións do sistema.
En concreto, desde fai uns días, está habilitada a posibilidade de
tramitar a pensión de xubilación e as prestacións de viuvedade e
orfandade a través de Internet, mentres que a partir do 7 de
marzo poderanse solicitar tamén as prestacións por
maternidade e paternidade por esta vía.
Segundo a resolución do INSS, publicada este martes no Boletín Oficial do Estado (BOE), a tramitación
electrónica destas prestacións só será posible cando o procedemento non esixa a achega física de
documentos por parte do solicitante.
Para presentar as solicitudes, os cidadáns deberán acceder ao portal 'A túa Seguridade Social', accesible
desde a sé electrónica da Seguridade Social. Posteriormente deberán identificarse mediante DNI
electrónico, certificado electrónico ou a través de Cl@ve permanente. O sistema Cl@ve permite
aos cidadáns identificarse ante a Administración mediante claves concertadas (usuario e contrasinal), sen
ter que recordar claves diferentes para acceder aos distintos servizos.
Así mesmo, os interesados en solicitar calquera das prestacións mencionadas poderán empregar os
sistemas de identificación electrónica propios do portal 'A túa Seguridade Social'. Para acceder a este
servizo é necesario dispoñer dun usuario activo e unha contrasinal en vigor e para activar o
usuario e xerar a contrasinal deberá dispoñer dun código de activación que se obtén de forma presencial
en calquera oficina da Seguridade Social.
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XUBILACIÓN
Logo da posta en marcha do simulador sobre o cálculo da pensión de xubilación, a Seguridade Social
permite desde principios de febreiro solicitar esta prestación desde 'A túa Seguridade Social', utilizando
primeiro o simulador ou de xeito directo.
Para iso, o solicitante deberá completar a información que se lle require, achegar a documentación e
asinar a solicitude utilizando o certificado dixital si accedeu ao portal con el ou a firma centralizada
(Cl@vefirma) si entrou ao portal mediante contrasinal Cl@ve.
VIUDEDADE E ORFANDADE
Desde fai apenas uns días, os cidadáns tamén poden solicitar as súas pensións de viudedade e orfandade
e o auxilio por defunción, sen necesidade de acudir a ningunha oficina, a través do portal 'A túa
Seguridade Social'.
Para iso, o solicitante deberá teclear a información sobre a persoa falecida, sobre a relación que lle unía
con ela e, si é necesario, sobre os fillos. O sistema indicaralle a documentación que ten que
aportar, o que poderá facer tamén electrónicamente.
E AGORA MATERNIDAD E PATERNIDAD
E trala pensión de xubilación e as prestacións de viudedade e orfandade, a partir do 7 de marzo tamén se
poderán solicitar por esta vía as prestacións de maternidade e paternidade, segundo a resolución do INSS
publicada hoxe.
Para poder tramitar electrónicamente a prestación por maternidade será necesario que esta sexa
biolóxica, que o goce do período de descanso iníciese o día do parto ou ao día seguinte, que a beneficiaria
estea incluída nese momento no Réxime Xeral, no de Autónomos ou no do Carbón e que reúna o período
mínimo de cotización esixido para ter dereito á prestación, entre outros requisitos.

13. PARA SER PADRE, NADA COMO COREA

La OCDE aboga por reforzar los permisos de paternidad para luchar contra la discriminación
laboral de las mujeres
Gabriel Lemos La Voz, 03 de marzo de 2016
Si el permiso de maternidad pagado es ya un derecho conquistado en
casi todos los países desarrollados (excepto en Estados Unidos, donde
esta baja sigue sin retribuirse, una situación solo comparable a la de
Papúa Nueva Guinea), lo de la paternidad es otro cantar. Aunque 23 de
los 34 miembros de la OCDE, el club de los estados más industrializados
del mundo, han regulado ya un permiso remunerado de disfrute
exclusivo de los padres, apenas uno de cada cinco hombres con derecho
a él lo reclaman. Se limitan a tomarse unos pocos días libres cuando
nace el bebé. Solo en los países nórdicos, y en Portugal, las tasas superan el 40 %. Claro que hay
otros, como Polonia, la República Checa y también Australia, donde la proporción es de apenas el 2 %.
¿Y por qué es importante que los hombres puedan disfrutar de un permiso equiparable al de maternidad?
En primer lugar, explica el organismo, están las razones obvias de la corresponsabilidad, de involucrarse
en el cuidado de los niños y aprender tareas básicas como bañarlos o darles de comer. Pero más allá de la
intendencia familiar, la OCDE destaca que reforzar los permisos de paternidad es, antes que nada, un
potente instrumento para luchar contra la discriminación laboral de las mujeres, por paradójico que pueda
parecer.
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Y es que, explica en su informe, si los padres tienen permisos similares a los de las madres, las empresas
tendrán menos reparos en contratar mujeres en edad de tener hijos. Y también en promocionarlas.
Hasta un año
El organismo admite que, además de por los usos y
costumbres propios del lugar, en muchos países los
padres optan por ceder sus días de permiso a sus
parejas por una simple cuestión económica. Si las
mujeres ganan, de media, un 15 % menos, a la
familia, si tiene que elegir, le sale más rentable
prescindir del sueldo de ella.
Para evitar esto, cada vez son más los países en los
que se ha regulado un permiso de paternidad no
transferible, del que solo pueden disfrutar los
hombres. Las diferencias siguen siendo apreciables. Si
la media de la OCDE está en las ocho semanas,
España está entre los países más cicateros, con solo
14 días, ya que la ley que en el 2009 aprobó duplicar
la duración del permiso sigue en suspenso por la crisis.
Nada que ver con lo que sucede en Japón o en Corea
del Sur, donde los trabajadores que son padres
pueden disfrutar de un año de baja retribuida. Pueden,
pero no quieren, como demuestra que solo el 5 % de
los coreanos con derecho a él se tomaron el permiso el
año pasado.
Una empresa británica dará días libres a sus trabajadoras cuando tengan la regla
Un permiso por menstruación. Suena a broma, pero está a punto de hacerse realidad en una empresa
británica. La firma en cuestión se llama Coexist, se dedica a la gestión de un centro cívico y social en
Bristol y su plantilla es mayoritariamente femenina: 24 mujeres por solo 7 hombres. A la cabeza, otra
señora, Bex Baxter, que defiende que permitir a las empleadas que se vayan antes a casa o que no
acudan a trabajar si se encuentran indispuestas cuando tienen la regla no solo mejorará el bienestar de
sus compañeras sin estigmatizarlas, sino que también redundará en un ambiente laboral más creativo y
más productivo.
«He trabajado con muchas mujeres a lo largo de los años y he visto cómo se retuercen por el dolor que
les causa el período, pero que entienden que no tienen derecho a irse a casa porque no están enfermas»,
explica Baxter, que cree que existe la interpretación errónea de que tomarse días libres hace más
improductivo a un empleado, cuando en realidad «sincroniza su trabajo con los ciclos naturales de su
cuerpo». En el caso de las mujeres, argumenta, «cuando tienen el período están como hibernando,
necesitan recogerse y alimentar su cuerpo, dedicarse a ellas mismas». Sin embargo, tras este período de
cuidado, justifica, «pueden ser tres veces más productivas de lo normal».
Con respecto a España, lamentablemente el Gobierno vuelve a retrasar la ampliación del Permiso
de Paternidad. A través de la disposición final undécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, nuevamente se aplaza la ampliación a CUATRO
SEMANAS del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida prevista en la Ley
9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de
nacimiento, adopción o acogida. Este nuevo retraso implica que dicha ampliación entrará en vigor a partir
del 1 de enero de 2017, y no cuando estaba previsto el 1 de enero de 2016.
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14. THE WEEKLY PRESS

Los funcionarios de la Xunta de Galicia ya pueden pedir ayudas a la conciliación EL CONFIDENCIAL
DIGITAL
El TSXG ordena a la Xunta que considere como indefinidos discontinuos a más de cuatrocientos brigadistas
LA VOZ DE GALICIA
CSIF advierte de que la Administración arrastra un déficit de 26.800 empleos por la falta de
oposiciones EL ECONOMISTA
La debilidad laboral eleva en 600.000 euros al día el agujero de la Seguridad Social en Galicia LA OPINIÓN
Rescatar el plan de pensiones no impedirá cobrar el paro LA OPINIÓN
Contas peinará las empresas de la Xunta, diputaciones y concellos para detectar posibles "enchufes"
FARO DE VIGO
Departamento Comunicación CSI-F Galicia
Rúa do Valiño, 65, baixo
15707 Santiago
Teléfono: 981 575 140
Nos puede seguir en Facebook (Herald Toupeiras) y Twitter (@HeraldToupeiras)
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15. MELIA HOTELS INTERNATIONAL: ACUERDO DE COLABORACIÓN 2016 - CSI-F
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Ajustadas a las publicadas en el BOE y con altísima disponibilidad de habitaciones. Estas cuantías basadas
principalmente en habitaciones dobles para uso individual (1 persona) o individual. Las Dietas sólo las
podremos utilizar para sus viajes de trabajo o "comisión de servicio".
Especial atención a la opción de habitación DOBLE (compartiendo con otro compañero) y
sus ventajas de servicios incluidos en las dietas (desde desayunos a medias pensiones
sin pagar ningún extra)
HOTELES INTERNATIONALES: En aquellos hoteles que no se aplica la "dieta" reflejada en
el BOE, los precios que estamos ofreciendo son los de Tarifa Embajada Española en ese
país, por lo que las condiciones y precios son excepcionales.
* GOVERNMENT PROGRAM valor añadido de un mínimo del 10% de descuento sobre la mejor tarifa
disponible. Este descuento es aplicable para todos los hoteles de Meliá Hotels Internationals en el Mundo,
tanto para hoteles urbanos como vacacionales. Este programa podrá ser aplicado tanto para sus viajes de
trabajo (si es más ventajoso que las dietas) como para sus viajes de ocio con la familia/amigos.
* BOLETINES DE OFERTAS descuentos y tarifas todavía más especiales (superiores al Government
Program) que les remitimos cada 4 meses y ya le hicimos llegar hace un par de semanas. Este programa
podrá ser aplicado para sus viajes de ocio con la familia/amigos.
Para efectuar consultas de disponibilidad y precios, así como para realizar reservas hay diferentes vías:
* INTERNET

http://es.melia.com/buscar/busqueda-avanzada.htm?CodigoEmpresa=00226632GQK

* EQUIPO DE RESERVAS especialista en atención para Organismos Oficiales. Con sus teléfonos
exclusivos
902 103 986 &
91 714 84 09 (un Equipo de mínimo 8 personas – De Lunes a Viernes –
08:30 a 23:00 horas) , se trata de un Equipo con pleno conocimiento y control de este segmento. Esto
nos aporta una gran ventaja y, sobre todo, agilidad de gestión para el cliente. Código de Cliente en este
canal à 226632
* AGENCIA DE VIAJES - Podrán cerrar su reserva a través de su agencia de viajes habitual, utilizando
los teléfonos del Equipo antes indicado para que en todo momento les respeten las condiciones y tarifas
acordadas para su colectivo.
CSI·F Acuerdo Dietas 2016-2017
CSI·F - 2016 Government Program by Meliá Hotels International
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