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1º DE MAIO: POLA REXENERACIÓN DEMOCRÁTICA DA REPRESENTACIÓN SINDICAL
Os cidadáns demandan novas opcións, fronte a un "bipartidismo sindical" que non lles
representa
Por outro modelo
subvencións

de

sindicatos

representativos,

transparentes,

profesionais

e

sen

Desde a Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF), celebramos o 1 de Maio como
xornada de recoñecemento aos traballadores e traballadoras deste país que cargaron inxustamente sobre
as súas costas os esforzos derivados da crise.
Os cidadáns pagaron unha peaxe desproporcionado, traducido en perda de condicións laborais,
empobrecemento, desemprego, perda de poder adquisitivo, e deterioro dos dereitos sociais.
A xestión e as decisións económicas non foron acertadas e os cidadáns así o expresaron recentemente nas
urnas, cunha composición do Parlamento que reflicte unha vontade de revisar as políticas e a necesidade
de acordo entre diferentes partidos.
O actual sistema sindical "bipartidista" tampouco resultou eficaz e pasa un dos peores
momentos debido á alta de adaptación ao sentir e as necesidades dos nosos cidadáns.
O movemento sindical sufriu múltiples cambios ao longo da historia, adecuándose ás necesidades sociais,
laborais e as circunstancias socioeconómicas de cada momento. En España, coa chegada da democracia
optouse por un modelo de relacións laborais e representación sindical que afianzaba ás dúas organizacións
de clase tradicionais nunha posición de privilexio. A sociedade española cambiou e este modelo xa non a
representa de xeito pleno.
A sociedade española, desde o punto de vista democrático, é maior de idade, plural e crítica coas súas
institucións. E a realidade sindical non reflicte a pluralidade, a variedade e a riqueza dos nosos
cidadáns. Os traballadores do noso país representan moito máis que os dous sindicatos de
sempre que monopolizan o diálogo social. Por iso, desde CSIF apostamos por un cambio de modelo
que dea resposta ás demandas e o pluralismo da sociedade española.
Os traballadores están cansados dun modelo sindical partidista, subvencionado, e desvinculado
dos problemas reais dos traballadores.
Os traballadores esixen un cambio na forma de facer sindicalismo neste país. Necesítanse outros criterios
para medir a representatividade. Non podemos quedar ancorados nunha Lei ancorada no pasado e
que potenciou claramente a dous sindicatos.
Falamos dunha lei que garante a presenza na mesas de negociación dos dous sindicatos de clase, aínda
que os traballadores retiráronlles explicitamente o seu apoio, como ocorre en ámbitos como a sanidade, a
educación ou a xustiza, en moitas comunidades autónomas.
A lexislación sindical actual establece unha coraza que impide crecer a outras opcións lexítimas
e deixa sen representación a moitos cidadáns.
A quen representan os sindicatos supostamente máis representativos?: en España hai case 17 millóns de
traballadores e traballadoras, dos cales tres millóns son autónomos, 4,3 millóns traballan en empresas
onde non se celebran eleccións sindicais e dos 10 millóns restantes que si teñen procesos electorais, un
33%, segundo datos oficiais, elixe outras opcións sindicais diferentes aos sindicatos de sempre.
Entón en nome de quen falan os sindicatos máis representativos? Quen representa ao resto de
traballadores? Alguén ten interese en escoitalos?
Ademais, segundo un estudo levado a cabo por CSIF, hai 80.000 delegados contabilizados en
empresas que xa non existen. Podemos soster por máis tempo este modelo?
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A Lei esixe como condición para participar no diálogo social obter o 10% de representatividade en todo o
territorio nacional, mentres que para formar parte dos Parlamentos Nacional ou Autonómicos esíxese o
5% ou nalgúns casos o 3%. E ese 10% habería que obtelo competindo cuns sindicatos de clase que
reciben subvencións multimillonarias coa errónea concepción de que representan ao 100 por cen dos
traballadores. Pode seguir utilizándose a suposta condición de máis representativo para excluír ao resto de
sindicatos de todos os foros? CSIF aposta por menos exclusións e máis participación.
CSIF seguirá traballando para rebaixar ese limiar de representatividade do 10 ao 5 por cento
favorecendo a participación doutros axentes sociais alternativos aos sindicatos de sempre e porque
os delegados sindicais computados sexan os que realmente desempeñan as súas funcións.
É hora doutro modelo de sindicatos máis acorde coa realidade española, uns sindicatos
independentes, non subvencionados e transparentes.
É HORA DO DIALOGO DE TODOS, É HORA DOUTRO MODELO DE SINDICATOS, É HORA DE
NEGOCIAR E CUMPRIR O ACORDADO, É HORA DE RECUPERAR As CONDICIÓNS LABORAIS
2. CSI-F PIDE A FEIJÓO QUE SIGA OS PASOS DE RAJOY E DEVOLVA TODO O DEBIDO AOS
EMPREGADOS PÚBLICOS

Fronte á Administración Xeral do Estado, en Galicia aínda estaría pendente de abonar parte das
pagas extras do 2013 a 2016.
Co anuncio do Ministerio de Hacienda esta mañá a CSI-F de que este mesmo mes os empregados públicos
dependentes da Administración Xeral do Estado cobrarán o 50% da paga extraordinaria de 2012 aínda
pendente de pagar, o Goberno central devolve a totalidade do debido aos seus traballadores.
Fronte a esta situación, en Galicia séguese xerando unha situación de agravio comparativo fronte aos
empregados públicos do Estado xa que a Xunta, unha vez que abone o 50% pendente da paga de 2012 en
dous prazos (abril e setembro), seguirá debendo parte das pagas extras do 2013, 2014, 2015 e 2016.
Esta parte pendente correspondente ao complemento autonómico supón o 40% do total de cada paga
extraordinaria.
Por iso, CSI-F reclama á Xunta de Galicia que poña fin a esta situación e deixe de minusvalorar aos
traballadores da administración galega, os primeiros en sufrir os recortes xa que, como o propio
presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, admitiu, e mesmo presume diso, foi pioneira en aplicar as
medidas de austeridade. A Central Sindical Independente e de Funcionarios lembra, ademais, que os
empregados públicos perderon nos últimos anos case un 30% do seu poder adquisitivo.
Santiago de Compostela, 19 de abril de 2016
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3. FACENDA DEVUELVE 450 EUROS DE MEDIA AL FUNCIONARIADO EN LA NÓMINA DE ESTE
MES - ARTÍCULO DE LA VOZ

Serafín lorenzo / La Voz de Galicia, 20/04/2016
Unos 100.000 trabajadores públicos que dependen de la Xunta percibirán este mes el equivalente
al 25 % de la paga extraordinaria de diciembre del 2012 que retiró el Gobierno de Rajoy. La
Consellería de Facenda ya tiene preparadas las nóminas que incorporan esa devolución, que según sus
cálculos supondrá unos 450 euros adicionales de media por empleado. Una vez más, el Ejecutivo
gallego hace coincidir la nueva porción del reintegro de la extra con el calendario electoral, ya que el
funcionariado a su servicio cobrará a dos meses vista de la probable repetición de las generales, el
próximo 26 de junio.

El tramo de la paga que esos 100.000 empleados ingresarán la semana que viene será el cuarto de una
devolución que la Xunta ha troceado en cinco partes, y que, siguiendo el mismo criterio aplicado en
los abonos anteriores, planea completar en septiembre. En la nómina de ese mes, que será la última antes
de la fecha de las elecciones autonómicas, si no media adelanto, los funcionarios percibirán otros 450
euros de media por persona. Hasta ahora, han recuperado la mitad de la paga suprimida en el 2012.
Facenda les abonó un 12,5 % con la nómina de enero del 2015. Con la de mayo, reintegró otro 12,5 %,
coincidiendo entonces con la convocatoria de las elecciones municipales. El tercer pago, y último hasta la
fecha, tuvo lugar en noviembre pasado. Con la nómina de ese mes, los trabajadores al servicio de la
Administración autonómica recuperaron otro 25 % de la extraordinaria de diciembre del 2012. También
entonces ese ingreso llegó con sibilina puntualidad electoral, en plena precampaña de las generales del 20
de diciembre.
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Aunque en principio dependen de la Xunta las nóminas del personal que trabaja a su servicio (86.382,
según el último informe del Ministerio de Administraciones Públicas) y al de las tres universidades (7.718),
Facenda redondea la cifra de los que este mes recibirán esos 450 euros de media en el entorno de los
100.000. Los casi 6.000 trabajadores adicionales corresponden al personal docente de los
colegios concertados (al administrativo le pagan los propios centros) y a empleados ya jubilados o
que ahora están al servicio de otras administraciones, pero que dependían de la Xunta cuando se
les privó de cobrar esa extra de diciembre del 2012. El Ejecutivo de Feijoo sostiene que destinará 100
millones al reembolso de ese 50 % de la paga que adeuda a esos 100.000 trabajadores, a razón de 50
millones en la nómina de este mes y otro tanto en la de septiembre próximo. Son 8 millones más de los
92 con los que la Xunta barajaba dotar un fondo específico para ejecutar la devolución, previsto en la Lei
de Orzamentos de este ejercicio.
Extras recortadas desde el 2013
Pero los trabajadores de la Administración autonómica arrastran desde el 2013 una penalización
añadida, que no verán corregida hasta enero del año que viene, ya con un nuevo Gobierno en San
Caetano. Se trata del recorte que sufren en las extras, como consecuencia de la decisión del Ejecutivo
gallego de retirar el complemento específico de esas pagas. Esto implica una merma media del 4
% en la retribución anual de cada empleado, que alcanza el 6 en las escalas superiores y se queda en el 2
en las básicas. En este caso, la Xunta no tiene previsto devolver a sus trabajadores el importe que les
sigue retirando por esa vía, y que representa un agravio respecto al resto de empleados públicos, que
cobran las extras íntegras.
CSIF emplazó ayer a Feijoo a «seguir los pasos de Rajoy» y reintegrar «todo lo adeudado» al
funcionariado por esos recortes en las extras del 2013 al 2016.
El Estado también sincroniza sus pagos con el plazo electoral
Los 27.862 empleados que prestan sus servicios a la Administración del Estado en Galicia completarán
antes que el resto el cobro de la mitad de la extra de diciembre del 2012 que se les adeuda. El sindicato
CSIF reveló ayer el compromiso del Ministerio de Hacienda, del que depende la Dirección
General de la Función Pública, de hacer efectivo ese pago este mes. Aunque el departamento que
dirige en funciones Cristóbal Montoro precisó después a Efe que realizará el abono a lo largo de este mes
o en mayo, y aclaró también que no lo materializará en la nómina, sino a través de un ingreso al margen.
La salida a la luz de la noticia, que beneficia a 531.324 trabajadores del Estado en todo el país, ha sido
recibida con críticas por parte de las centrales sindicales y de los partidos de la oposición al Gobierno en
funciones. Unos y otros coinciden en objetar que se trata de una decisión electoralista, en la que ven la
campanada para el inicio de la precampaña de las nuevas generales, el 26 de junio. Lo cierto es que, al
igual que la Xunta, también el Ejecutivo central ha sincronizado la devolución de la extra que retiró en
diciembre del 2012 con el calendario electoral. Después de abonar un primer pago en enero del 2015,
equivalente al 25 % de esa paga extraordinaria, esperó a octubre para ingresar el segundo, otro 25 %
que los trabajadores al servicio del Estado cobraron cuando ya estaba lanzada la precampaña de las
generales del 20 de diciembre. Ahora, el anuncio de la próxima liquidación del 50 % pendiente vuelve a
caldear el ambiente preelectoral.
También resulta llamativa la diferencia en las estimaciones sobre el importe medio de ese reintegro.
Mientras la Xunta calcula que la devolución del 50 % de la extra supondrá un ingreso medio de 900 euros
por empleado (450 con la nómina de abril y otro tanto con la de septiembre), CSIF sostiene que, en el
caso del personal de la Administración del Estado, implicará unos 750 euros por trabajador.
Obviamente, las cantidades serán similares, pero el amplio abanico de categorías laborales distorsiona las
estimaciones del importe medio de las devoluciones. La Xunta ha ofrecido en el último año versiones
distintas del alcance del reintegro. Alega que, entre otros factores, depende del número de empleados ya
jubilados o en otras administraciones que reclaman el cobro de esa parte de la extra.

-7-

Do 18 ao 23 de abril
4. COMUNICADO CONXUNTO DE CCOO, CSIF E UGT: A CIG DENUNCIA A OPE 2016 PARA O
PERSOAL LABORAL

De prosperar dita denuncia as prazas ofertadas reduciranse á metade.
-

A CIG ven de interpor Conflito Colectivo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
denunciando o Acordo polo que se configura a OPE do 2016 para o persoal laboral da
Xunta de Galicia e denunciando aos sindicatos asinantes do mesmo (CC.OO, CSI•F e
UGT) así como á Xunta de Galicia. Acordo, polo que se duplica o número de
prazas de promoción interna e acceso libre para as categorías do SPDCIF e resto
de oferta de persoal laboral con respecto á proposta inicial da Xunta de Galicia.

-

Este acordo permite ofertar o seguinte número de prazas:

-

CATEGORÍAS

PLAZAS TURNO
LIBRE

PLAZAS P.
INTERNA

Conductor Autobomba

30

30

Vigilante

10

10

Emisorista

10

10

Peón

22

22

Peón-Conductor

22

22

Aux. Enfermeria

70

96

Camareir@/limpador@

76

76

Con esta demanda a CIG pretende reducir as prazas de oferta pública quedando da
seguinte maneira:
CATEGORÍAS

PLAZAS TURNO
LIBRE

PLAZAS P.
INTERNA

Conductor Autobomba

15

15

5

5

Vigilante
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Emisorista

5

5

Peón

11

11

Peón-Conductor

11

11

Aux. Enfermería

35

35

Camareir@/limpador@

38

38

O que a CIG pretende, coa súa denuncia ante o TSXG, é reducir á
metade á Oferta de Emprego Público. De saír adiante as súas
aspiracións, o persoal temporal virá reducida á metade ás súas
expectativas de consolidación de emprego, así como tamén as verán
reducidas todas aqueles que aspiren a unha praza pola quenda de acceso
libre. E a única razón para elo é meramente política: “Non chegar a
acordos cun goberno do PP”, con independencia de que ditos acordos
beneficien aos traballadores.

UGT, CCOO e CSIF sempre defenderemos os intereses dos traballadores que representamos
e loitaremos contra aqueles que pretenden romper a UNIDADE SINDICAL que se plasma na
PLATAFORMA EN DEFENSA DO SPDCIF e neste acordo que reduce a alta interinidade do
persoal laboral.
Así mesmo, desde CSI•F, UGT e CC.OO rexeitamos e consideramos reprobable que criterios políticos e
electoralistas se superpoñan aos intereses sindicais que son os únicos que deben prevalecer en calquera
organización que di defender aos traballadores.
As tres centrais sindicais asinantes do Acordo xa anunciamos que nos personaremos no Conflito Colectivo
interposto pola CIG para defender os intereses lexítimos do persoal laboral da Xunta de Galicia a consolidar o
seu emprego, así como os daqueles que aspiran a obter un posto de traballo na Administración.
Santiago de Compostela, 22 de abril de 2016.

CCOO

CSI•F

UGT

-9-

Do 18 ao 23 de abril
5. SPDCIF 2016:
AGUDEZA VISUAL

COMUNICACIÓN

PARA

A

REALIZACIÓN

DE

PROBAS

FÍSICAS

E

Durante os días 3 e 4 de maio de 2016, a Consellería do Medio Rural ten previsto realizar as probas
físicas e de agudeza visual aos integrantes das listas reguladas polo Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro,
polo que se modifica o Decreto 37/2006, do 2 de marzo.
As probas corresponden ás categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra
incendios forestais, de técnico superior de defensa contra incendios forestais, técnico forestal de defensa
contra incendios forestais, xefe de cuadrilla, condutor de motobomba, peón condutor e peón defensa
contra incendios forestais (proba física) e ás categorías de vixilante fixo e vixilante móbil (proba de
agudeza visual).


A data de realización das probas será determinada pola orde alfabética dos apelidos dos aspirantes
e será a seguinte para cada provincia:
DATAS

LETRAS PRIMEIRO APELIDO

3 de maio de 2016

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K

4 de maio de 2016

L-M-N-Ñ-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

-Os lugares de realización das probas, serán os seguintes:
A Coruña: Pavillón Polideportivo “Monte Alto”; rúa Alcalde San Jurjo, s/n. A Coruña.
Lugo: Pistas Deportivas “Gregorio Pérez Rivera (As Pedreiras)”; rúa Filarmónica Lucense, s/n.
Lugo.
Ourense: Pavillón Polideportivo da Comisaría de Policía. As Lagoas, s/n. Ourense
Pontevedra: Edificio Administrativo da Xunta de Galicia; avenida Fernández Ladreda, núm. 43.
Pontevedra.
-Os/as aspirantes poderán consultar a partir do día 20 de abril, o día e o lugar de realización das probas
na páxina web da Consellería do Medio Rural, http://mediorural.xunta.gal/. (NO APARTADO DE
AVISOS, FORESTAL).
-Os aspirantes realizarán as probas na provincia do domicilio indicado na súa solicitude de inscrición nas
listas. Os que teñan o domicilio fóra de Galicia poderán realizar as probas en calquera das provincias en
que pretendan traballar.
-Os aspirantes deberán acudir á realización da proba provistos
do DNI e dun certificado médico oficial ou informe sobre o
estado de saúde, asinado por un colexiado en exercicio no que
se faga constar que non presenta enfermidade ou
discapacidade que impida o correcto desenvolvemento dunha
proba de esforzo físico. O dito certificado haberá de ter unha
antigüidade máxima de 3 meses respecto da data de
realización da proba.
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6. NOTA INFORMATIVA DA REUNIÓN DA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DE FLEXIBILIDADE E
TELETRABALLO - 20 DE ABRIL

A directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, aportou ao comezo da xuntanza unha serie de
datos referido tanto á flexibilidade horaria como ao teletraballo;
FLEXIBILIDADE HORARIA:
Actualmente hai un total de 8.679 empregados públicos “flexibilizando”, o que supón un incremento de
248 traballadores con respecto aos datos do ano pasado. Destes 8.679, un total de 1.030 teñen concedida
a flexibilidade por causa do coidado de fillos menores de 12 anos ou dependentes e o resto, a flexibilidade
automática.
Segundo o lugar onde prestan servizos estes empregados públicos, o 61% deles correspondese co persoal
dos servizos periféricos e o 38,45 % son traballadores de servizos centrais.
No que se refire á desagregación dos datos por sexos, hai unha clara maioría feminina distribuída do
seguinte xeito:
Tipo de flexibilidade

Mull. %

Hom. %

AUTOMÁTICA

70

30

POR CONCILIACIÓN

89

10,53

TELETRABALLO:
Neste momento hai un total de 140 traballadores que prestan os seus servizos no réxime de teletraballo.
Por Consellerías a que máis concesión de teletraballo ten é a Presidencia da Xunta de Galicia, seguida
polas consellerías de Medio Rural e a Vicepresidencia.
Polo que se refire á tipoloxía de postos, estase ampliando a mesma e hai tanto traballadores dos servizos
de inspección, tradutores, ademais de letrados, persoal de sistemas da información e outros que
desenvolven tarefas que non pertencen a un corpo específico.
Polo que se refire á desagregación por sexos, o 69,63 % foron solicitadas e concedidas a homes e un
30,67% a mulleres.
A xuntanza, puxo de manifesto a presentación por parte da Xunta de Persoal Funcionario de servizos
centrais unha proposta para a mellora das medidas de flexibilidade e teletraballo, asumida como propia
por todos os sindicatos presentes na xuntanza, agás a CIG que tras votar a favor da presentación do dito
escrito na dita Xunta de Persoal, fixo constar na xuntanza que a Xunta de Persoal Funcionario de Servizos
Centrais non é competente para propoñer mellora algunha nas condicións de traballo de aqueles a quenes
representa.
En todo caso, aínda que dende a CSI•F entendemos que o ámbito negociador das condicións de
traballo de todo o persoal ao servizo da Xunta de Galicia debe ser o das organizacións sindicais
presentes na Mesa Xeral de Empregados Públicos, isto non impide en absoluto que dende
calquera xunta de persoal ou comité poidan propoñerse e achegar medidas que incidan
directamente nas condicións de traballo do persoal ao que representan, motivo polo que non
entendemos nin podemos compartir esta postura restritiva.
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As ampliación de medidas que se propuxeron foron as seguintes:
1. Ampliación do horario de referencia no exercicio do dereito da flexibilización da xornada laboral,
fundamentalmente permitindo ampliar este horario ás 20.00 horas en todos os centros e permitir a
mesma os venres pola tarde.
2. Redución do horario de presenza obrigatoria de 9.00 a 14.00.
3. Ampliar a xornada de verán para o persoal con fillos e fillas menores de 12 anos, discapacitados
ou dependentes a cargo.
Ademais disto, a CSI•F tamén propuxo durante a xuntanza a creación dunha comisión ou grupo
de traballo independente para abordar a revisión dos requisitos e condicións de concesión do
teletraballo, e para analizar as causas daquelas denegadas.
A esta petición o D.X. de Función Pública non a acepta, pois insiste en que calquera disfunción ou
problema que se produza na aplicación das solicitudes e/ou concesións de teletraballo poden ser
analizadas nesta mesma comisión de seguimento. CSI•F non obstante, tampouco comparte esta visión,
por ser o teletraballo a medida que está causando máis problemas e dificultades.
En todo caso, as peticións formuladas vanse a estudar e a intención e volver a convocar unha xuntanza a
próxima semana para pechar este tema.
Esperamos logo a resposta ás medidas propostas e a convocatoria dunha nova xuntanza.
Santiago de Compostela, 20 de abril de 2016

7. NOTA INFORMATIVA DA COMISIÓN DE PERSOAL - 22 DE ABRIL

Na Comisión de Persoal celebrada o pasado venres 22 de abril, aprobouse o acordo polo que se constitúe
a Comisión de seguimento sobre a aplicación das instrucións sobre o réxime de vacacións,
permisos e licenzas, aprobadas por Resolución do 24 de febreiro de 2016, co voto a favor de todas as
organizacións sindicais.
A partir do próximo luns 28 de abril, convocaráse a primeira sesión da dita Comisión que terá como
finalidade fundamental garantir a aplicación homoxénea das ditas instrucións “para todo o persoal
incluído no seu ámbito de aplicación”.
A súa composición será a seguinte:
Presidente/a: A persoa titular da D.X. da Función Pública ou persoa na que delegue.
Secretario/a: Un/ha funcionario/a da D.X. da Función Pública, que asistirá as reunións con voz pero sen
voto.
Tres vogais de carácter permanente:
o

Un/unha funcionario/a da Consellería do Medio Rural.

o

Un/unha funcionario/a da Consellería de Política Social.

o

Un/unha funcionario/a da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Estes tres vogais de carácter permanente por parte da administración actuarán na Comisión con voz e
voto, e o dito carácter permanente ten a súa causa no feito de que se trata das consellerías con un maior
número de traballadores con traballo a quendas e nos que a aplicación das novas instrución está dando
mais problemas.
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En todo caso, se houbese algún tema específico que afecte ao persoal concreto doutra consellería,
nomearase, polo Presidente da Comisión, como vogal a un/unha funcionario/a a proposta da Consellería
afectada.
Por parte das organizacións sindicais, designarase un representante por cada unha das pertencentes
á Comisión de Persoal (CIG, CC.OO., CSIF e UXT) e asinantes do acordo . Logo da Comisión de persoal de
hoxe parece claro que as catro organizacións sindicais presentes na Comisión de Persoal formarán parte
da mesma, ao votar a favor do acordo polo que se constitúe a dita comisión.
Nesta mesma reunión o D.X. da Función Pública, informounos de que remitamos ata o luns ás 12 da
mañá as propostas de temas a tratar na primeira xuntanza, que será convocada a partir do mesmo
luns.
Dende a CSIF creemos que o texto do acordo polo que se constitúe esta Comisión e mellorable, pero en
todo caso, apoiaremos todos os instrumentos que nos permitan desenvolver tarefas de homoxeneización e
interpretación en favor dos dereitos dos traballadores.
Tamén lle fixemos saber ao D.X. da Función Pública que a Comisión debe poñerse en marcha canto antes,
xa que hai un tempo que detectamos graves problemas de aplicación do réxime de permisos e vacacións
nalgúns centros dependentes da Consellería de Política Social.
Ademais do acordo citado, na rolda de rogos e preguntas, recibimos información dos seguintes temas:
1. Primeiros exames das convocatorias de quenda libre: na primeira semana de maio
determinaranse as datas dos primeiros exames das oposicións pola quenda libre para contar con un
calendario para a realización dos mesmos.
2. Exames da convocatoria de promoción interna: unha vez fixada a data dos primeiros exames
da quenda de promoción interna, intentarase establecer, aínda que non sexa con exactitude, as
datas dos segundos exames da promoción interna, establecendo, polo tanto, máis que unha data
exacta que non serán ata unha data determinada.
3. Borrador da convocatoria de Veterinarios: a próxima semana ou a seguinte, se fará chegar ás
organizacións sindicais o borrador da convocatoria do acceso ao corpo facultativo superior, escala
de Veterinarios. O programa que rexerá este proceso selectivo xa foi obxecto de negociación e está
publicado dende o mes de marzo. Polo que respecta a este proceso selectivo, que será por
concurso-oposición, a fase de concurso de méritos seguirá as indicacións da xurisprudencia neste
tema e pode dicirse que será semellante ao establecido para a convocatoria de Biólogos do ano
2013.
4. En relación co persoal da escala de Veterinarios, se prevé a convocatoria da Comisión de
seguimento do acordo de veterinarios para o vindeiro mes de maio. O director confirmou que
no seo da comisión estase traballando nun decreto de funcións, do que non temos coñecemento
por non ter asinado o dito acordo. Polo dito, consideramos que calquera proxecto de ordenación
das funcións deste colectivo debe ser discutido na correspondente mesa de negociación con todas
as organizacións sindicais con representación na Mesa Xeral de negociación de Empregados
Públicos.
5. Titulación de Ciencias do Mar: hai un tempo formularamos a pregunta á D.X. de Función Pública
ao respecto de si os titulados en Ciencias do Mar (ou grao equivalente) poderían concorrer á
próxima convocatoria da escala de Ciencias, en concreto ás prazas da especialidade de Biólogos.
No proxecto da dita convocatoria non quedaba claro cales eran as titulacións que podían
presentarse ás diferentes especialidades, sobre todo no caso de Bioloxía e Ciencias do Mar. O
director infórmanos que para estas prazas da escala de Ciencias seguirán o mesmo criterio que
segue a Consellería de Educación nas convocatorias para persoal docente, e polo tanto, que
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aqueles que posúan a titulación de Ciencias de Mar poderán presentarse ás prazas da especialidade
de Bioloxía.
6. Concurso de traslados dos corpos xerais do persoal funcionario: aínda non hai previsión da
data na que se resolverá o concurso e polo tanto tampouco da toma de posesión, pero o Directo
Xeral da Función Pública confirma que se cumpriran os prazos máximos establecidos e se resolverá,
polo tanto, antes do verán.
7. Concurso de traslados no CIXTEC: dende a Administración o único que se responde é que non
está convocado polo que tampouco parece que haxa previsión de convocalo.
8. Servizo de alerta epidemiolóxica: estase traballando nunha solución ao grave problema do
servizo de alerta epidemiolóxica, pero aínda non hai unha solución definitiva para este problema.
Entendemos que a solución ás reclamacións lexítimas deste persoal debe ser atendida con absoluta
prioridade, dado que a pesar de que hai moitos anos que veñen reclamando un incremento de nivel
e a retribución das tarefas de condución, seguen atendendo as alertas con total profesionalidade
dándolle unha lección de responsabilidade á Administración.
9. RPT de AGADIC: polo que respecta á negociación da modificación da RPT de AGADIC o directos
informou de que non pode dar unha data exacta para levar este tema a Mesa Xeral, pero que se
prevé ao longo da próxima semana ou a seguinte, para levar a Mesa varias modificacións de RPTs
que están, segundo a Administración, xa negociadas.
10. Polo que respecta ao abono da paga adicional do ano 2013, o director xeral insiste en que
estanse a valorar as sentencias recaídas neste asunto. Dende a CSIF entendemos que pouco hai
que valorar, máis cando xa hai sentencias firmes recoñecendo o dereito dos empregados públicos
da Xunta de Galicia a percibir estas cantidades adebedadas pola administración. Non e cuestión,
por tanto, de valorar, senón de cumprir o establecido nas mesmas, o que comeza por orzamentar
as cantidades a percibir polo persoal afectado e establecer as datas para a súa percepción.
11. Oposicións de Gardacostas: segundo a D.X. da Función Pública, trátase dun tema que ten
preferencia e polo tanto o proxecto de esta convocatoria poderá ser remitido ás organizacións
sindicais ao longo da semana que ven.
12. Concurso de persoal laboral: segundo palabras textuais do Director Xeral da Función Pública é
un tema no que se está a traballar.
13. Proceso de integración de TURGALICIA: preguntado polo posible proceso de integración do
persoal de Turgalicia que xurdiu hai un mes, aproximadamente, deixando fora ao persoal da Escola
de Hostalaría pola complicación que supoñen as categorías do persoal docente deste centro, o
director contestou que se ratifica no compromiso de poñer en marcha este proceso de integración
no que tanto CCOO como a CIG parecen ter un especial interese. En todo caso, consultará coa
xerente de TURGALICIA este tema, antes de dar unha resposta concreta.
14. Seguindo cos procesos de integración, os de outras entidades e axencias como INGACAL ou
AGADER que hai un tempo parecían estar en axenda cunha certa prioridade, o director refire que
non se produciu aínda a adaptación dos estatutos das ditas entidades á LOFAXGA e que, polo tanto,
non se van a producir ata que a dita adaptación estea feita.
15. Categoría de Bombeiro Forestal para o persoal do servizo de defensa contra os incendios
forestais: o representante da CSIF esixiu a convocatoria da xuntanza pendente para tratar este
tema pedida no seu día polas catro organizacións sindicais. Asemade, esiximos que se nos
entregue un suposto informe encargado por Función Pública no cal, segundo o Director de Función
Pública, o recoñecemento da categoría “pode” supor un coste (ou non).
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8. NOTA INFORMATIVA DA MESA XERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS - 22 DE ABRIL

Na Mesa Xeral de Empregados Públicos celebrada o pasado venres discutíronse os seguintes temas
segundo o previsto na orde do día:
1. Protocolo para a prevención, a detección, a actuación e a resolución de situacións de
acoso laboral e outras discriminacións no traballo na Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia.
Dende a CSIF entendemos que o documento que será obxecto de aprobación e froito dun intenso
proceso negociador que foi propiciado por parte dos responsables da Vicepresidencia e Consellaría
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, dende o subdirector de servizos transversais,
ata o vicesecretario xeral da consellería e a mesma secretaria xeral técnica, que se implicaron
neste proceso. Dende logo a importancia do tema merecía este esforzo polas dúas partes
implicadas no proceso de negociación.
Durante o desenvolvemento desta xuntanza, estableceuse a posibilidade de crear unha comisión de
seguimento deste acordo, que realice unha labor de interpretación e reformulación daquelas
cuestións que podan xurdir no proceso de aplicación do dito protocolo.
2. Proxecto de decreto polo que se modifica o 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.
Durante a xuntanza somos informados dunha modificación que non está no texto presentado para
Mesa Xeral no artigo 18 do decreto 37/2006, referido á “Penalización”. Neste artigo 18, apartado
1º, letra c) establécese a seguinte modificación sobre o texto proposto, resaltada en cor verde:
“c) A renuncia a unha praza reservada a persoal laboral con xornada igual o inferior á metade
xornada ordinaria ou dunha praza de carácter descontinuo cun período de actividade igual
inferior a seis meses ao ano, unha vez transcorridos seis meses dende a formalización
contrato. Establécese un prazo obrigatorio de preaviso ao servizo de persoal correspondente
vinte días naturais (...)”

da
ou
do
de

A Administración considera que esta mellora na redacción acércase ás posicións manifestadas polas
organizacións sindicais nas súas alegacións, e que ten efectos beneficiosos tanto para a
Administración como para os traballadores.
Para a CSIF respecto a esta modificación do artigo 18, habería que aclarar o cómputo dos servizos
prestados con anterioridade á entrada en vigor desta modificación, para completar eses seis meses
aos que se refire o artigo mencionado. A CSIF considera que os tempos de servizos prestados con
anterioridade a entrada en vigor da presente modificación deben terse en conta ós efectos da
renuncia sen penalización. O director xeral da Función Pública, entende que este é un tema de
importancia e que haberá que valorar se é necesario introducir unha disposición transitoria que
aclare estas situacións, porque pode dar problemas interpretativos, polo menos, nun primeiro
momento.
Reiterámonos nas alegacións xa presentadas á modificación deste decreto segundo o acordado na
Comisión Central de Listas, aínda que sería ao noso entender necesaria unha negociación máis
ampla.
Polo que se refire a outras modificacións introducidas, estamos de acordo en suprimir las
comisiones provinciais que, de feito, non se chegaron a constituír, pero tamén de que deben
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solucionarse os problemas que se producen nalgunhas provincias nas que hai unha importante falta
de transparencia nos chamamentos. Tamén solicitamos que cando se fan os chamamentos e se
publican na páxina web de Función Pública, debería incluírse máis información como o código do
posto na RPT, o tipo de xornada, centro de destino, etc, información que evitaría problemas e que
ten a súa transcendencia á hora de solicitar a inclusión nunha lista.
Polo que se refire ao artigo 15 (suspensión de chamamentos), solicitamos a eliminación da
expresión “por unha soa vez”.
En canto á situación nas listas regulada no artigo 17, propoñemos eliminar a referencia aos 4
meses a pasar ao final da lista unha vez traballados os 360 días que, teoricamente, dan dereito á
percepción da prestación por desemprego. O texto fala de que se pasará ao final da lista cando se
xenere dereito á prestación por desemprego, pero cando se teñen en conta períodos descontinuos,
sucede que se pasa ao final da lista e non se ten dereito ao desemprego. En todo caso, parécenos
que a única forma de garantir que se teña dereito a prestación e que se traballe o período dun ano
de forma continua. Pensamos neste caso que esta era a intención orixinal do decreto que se
desvirtúa por unha interpretación errónea.
O Director Xeral da Función Pública confirma que antes da Comisión de persoal haberá unha nova
xuntanza, antes da que valorarán a posibilidade de incorporar algunha das peticións formuladas na
xuntanza de hoxe. Entende que demasiadas excepcións ás penalizacións farían imposible á
Administración cubrir as vacantes curtas e tamén necesarias, e que deben pensar dende unha
perspectiva máis global, tendo en conta tanto aos traballadores que prestan servizos temporais
derivados dos chamamentos, como en aqueles que pretenden acceder á prestación de servizos na
Administración aínda que sexa de forma temporal.
3. Escrito de adhesión da CUT ao “Acordo de dereitos sindicais no ámbito da Administración
da Xunta de Galicia de 08 de febreiro de 2013”
A Administración nos informa de que segundo o artigo 2º de referido acordo, todas as
organizacións sindicais que obtivesen máis dun 2% nas eleccións a delegados de persoal, comités
de empresa e xuntas de persoal no ámbito sectorial correspondente, aínda cando non foran
asinantes do mesmo. Polo tanto, producirase a adhesión da CUT ao citado acordo.
9. NOTA INFORMATIVA DO PLENO ORDINARIO DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
DA CONSELLERÍA DO MAR (CSSLM) CELEBRADO CON DATA 13/04/2016
Achégase un breve resumo do tratado no pleno ordinario do Comité de Seguridade e Saúde Laboral da
Consellería do Mar (CSSLM) celebrado con data 13/04/2016.
Punto fora da orde do día: ao comezo da xuntanza se fixo unha breve presentación dos membros do
Comité ao haber cambios dende o último celebrado e se aprobou por unanimidade o nomeamento do novo
secretario do comité.
A continuación se pasaron a tratar os seguintes temas:
1.- Lectura e aprobación da acta anterior.
Aprobouse a acta anterior de data de 17/03/2015, coas matizacións propostas polo Presidente do CSSLM.
2.- Avaliacións de riscos e Plans de Acción realizadas durante o ano 2015:
- Aula Extensión Pesqueira en Burela.
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- Escola de Formación Profesional Marítimo Pesqueira en Bueu. Retírase da orde do día por ser un centro
dependente da Consellería de Economía, Emprego e Industria.
- Confraría de Pescadores de Celeiro.
- Tarefas de campo Inspector/ Subinspector do Servizo de Gardacostas-Xefatura Territorial Lugo.
Se da conta das actuacións correctoras que se levaron acabo dos plans de acción relativas a aula de
extensión pesqueira en Burela, da Confraría de Pescadores de Celeiro e das Tarefas de campo Inspector/
Subinspector do Servizo de Gardacostas- Xefatura Territorial Lugo.
3.- Queixas revisións médicas.
Se da conta por parte dun delegado do Comité das queixas recibidas por temas relativos ao
recoñecemento médico realizado en Pontevedra. Por parte do Presidente do Comité se lle traslada ao
representante do servizo de prevención da necesidade que en vindeiras xuntanzas estén presentes os
Técnicos de MUGATRA para trasladarlle estas queixas e tratar de darlle solución.
4.- Manual Biólogos.
Por parte do representante do servizo de Prevención de Riscos Laborais (SPRL) da Xunta de Galicia se
informa que quedou pendente dende o último pleno ordinario do Comité de Seguridade e Saúde Laboral
da Consellería do Mar (CSSLM) celebrado con data 17/03/2015 de marcar moitos mostraxes para avaliar.
Se indica por parte do Presidente do Comité que a próxima semana chamará ao coordinador dos biólogos
para que designe aos biólogos para facer as mostraxes que faltan.
5.- Medición químicos CIMA.
Se informa que nas medicións de químicos do CIMA deu como resultado concentracións altas de
cloroformo. Se puxo unha campá para minimizar a exposición.
Por parte do representante do servizo de Prevención de Riscos Laborais (SPRL) da Xunta de Galicia se
informa que se ten previsto facer novas medicións tanto no CIMA como no Centro de Cultivos Mariños de
Ribadeo de forma periódica para controlar as medicións.
6.- Programación Preventiva para o ano 2016 (centros a avaliar no ano 2016 e outras actuacións)
Por parte do representante do servizo de Prevención de Riscos Laborais (SPRL) da Xunta de Galicia se da
conta do programa da actividade preventiva para o ano 2016.
- Avaliación de riscos: Centro de traballo, enderezo e localidade
Dependencias da Consellería do Mar (Veterinarios Inspección Pesqueira, Servizo de Gardacostas,
Biólogos da UTPB. (*) Esta visita foi realizada o día 22/01/2016 Avda. Do Porto, nº 5-1º 15006 A
Coruña
Confraría de Pescadores de Aguiño Porto, 5- 15965 Ribeira-Aguiño
Confraría de Pescadores de Ares Avda. Saavedra Meneses, 26-15624 Ares
Confraría de Pescadores do Barqueiro Cruz, s/n-15337 O Barqueiro-Mañón
Confraría de Pescadores de Cabo de Cruz Porto, s/n-15939 Cabo de Cruz
Confraría de Pescadores de Caión Pza. Eduardo Vila Fano-15105 Caión-Laracha
Confraría de Pescadores de Cedeira Camiño de Arealonga, 1-15350 Cedeira
Confraría de Pescadores de Corme Zona Portuaria, s/n-15114 Corme
Confraría de Pescadores de Fisterra Paseo da Ribeira, s/n- 15155 Fisterra
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Confraría de Pescadores de Laxe Paseo Portuario, 6-1º-15117 Laxe
Confraría de Pescadores de Lira Portocubelo-Lira-15292 Lira-Carnota
Confraría de Pescadores de Malpica Eduardo Vila Fano, s/n-15113 Malpica
Confraría de Pescadores de Miño Porto, s/n-15630 Miño
Confraría de Pescadores de Muros Porta da Vila, 16- 15250 Muros
Confraría de Pescadores de Muxía A Marina, s/n-15124 Muxía
Confraría de Pescadores de Noia Avda. República Argentina, 21 Noia
Confraría de Pescadores de Pontedeume Avda. Saavedra Meneses, s/n-15600 Pontedeume
Confraría de Pescadores de Porto do Son Peirao, s/n-15970 Porto do Son
Confraría de Pescadores de Portosín Peirao, s/n-15999 Portosín
Confraría de Pescadores de Rianxo Peirao, s/n-15920 Rianxo
Confraría de Pescadores de Ribeira Avda. do Malecón, 22-15960 Ribeira
Centro de Investigacións Mariñas-CIMA R/ Pedras de Corón, s/n-36620 Vilanova de Arousa
- Avaliación das condicións ambientais nos laboratorios. Revisións das avaliacións de axentes
químicos nos seguintes centros de traballo: Centro de traballo, enderezo e localidade
Centro de Investigacións Mariñas-CIMA R/ Pedras de Corón, s/n-36620 Vilanova de Arousa
Centro de Cultivos Mariños Peirao de Porcillán-27700 Ribadeo
- Implantación das medidas de emerxencia: Centro de traballo, enderezo e localidade
Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro de Vigo R/ Beira do Mar, 5-36202 Vigo
En canto á formación está feita a dos mostradores do CIMA e IGAFA, estando pendente a dos mostradores
do INTECMAR.
7.- Avaliación dos botes de rescate das embarcacións Irmáns García Nodal e Sebastián O Campo.
Se informa que aínda está pendente dende o último pleno ordinario do Comité de Seguridade e Saúde
Laboral da Consellería do Mar (CSSLM) celebrado con data 17/03/2015 de facer estas avaliacións de risco.
Por parte do representante do SPRL da Xunta de Galicia se indica que estas avaliacións están realizadas e
están enviadas por correo electrónico. Por parte do Presidente do Comité se afirma que non lle consta que
se foran enviadas, que comprobará se efectivamente lle foron remitidas, pero en calquera caso pide que
lle sexan enviadas de novo.
8.- Avaliación de Riscos de Posturas e exposición a temperaturas extremas e condicións meteorolóxicas
adversas.
Hai queixas polas temperaturas extremas nas embarcacións da base de Gardacostas de Vilaxoán.
9.- Rogos e preguntas.
Se indicou que o parque móbil das xefaturas territoriais conta con vehículos con moito anos e quilómetros,
que podería diminuír a seguridade dos traballadores que os empregan, polo que se precisan renovar. Por
parte do Presidente do Comité se indica que se podería tratar este tema nunha xuntanza do Consello de
Dirección da consellería.
Santiago de Compostela, a 20 de abril de 2016.
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10. NOVAS DE PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA

ORDE do 12 de abril de 2016 pola que se convocan para a elección de destino definitivo os/as aspirantes
que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia,
subgrupo A1, escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de arquivos,
convocado pola Orde do 9 de maio de 2014.
ORDE do 12 de abril de 2016 pola que se convocan para a elección de destino definitivo os/as aspirantes
que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia,
subgrupo A2, escala de enxeñeiros/as técnicos/as de minas, convocado pola Orde do 9 de maio de
2014.
ORDE do 13 de abril de 2016 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo para
o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.
ORDE do 13 de abril de 2016 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo para
o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1,
escala superior de finanzas.

11. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA

CONCELLO DE BANDE - BOP OURENSE, 20 DE ABRIL
Convocatoria para presentación de solicitudes para formar parte da bolsa de contratación para servizo de
axuda no fogar e atención a dependentes.
O prazo de presentación de solicitudes é de sete días naturais seguintes ao da publicación deste anuncio
de convocatoria no BOP.
CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS - BOP OURENSE, 21 DE ABRIL
Bases e convocatoria do proceso de selección para a contratación laboral temporal de dous/dúas
auxiliares de Policía Local.
REQUISITOS ACADÉMICOS
Estar en posesión da titulación esixible para o acceso como funcionario/a do grupo C2
Estar en posesión do curso básico esixido para auxiliares de Policía Local, organizado pola Academia
Galega de Seguridade Pública ou, no suposto de non o ter, o compromiso de realizalo se se sae
seleccionado/a para o posto de traballo.
PRAZO
Cinco días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria e das bases no BOP.
CONCELLO DE BUEU - BOPPO, 19 DE ABRIL
Convocatoria de contratación laboral temporal de 6 auxiliares de policía local.
O prazo de presentación de instancias para participar no proceso selectivo é de 5 días hábiles a contar
desde o día seguinte á publicación deste anuncio no BOP.
CONCELLO DE ENTRIMO - BOP OURENSE, 22 DE ABRIL
Convocatoria para a contratación laboral dun (1) chófer de máquina rozadora.
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O prazo de presentación de instancias é de cinco días naturais, contados dende o
publicación deste anuncio no BOP.

seguinte á

CONCELLO DA MEZQUITA - BOP PONTEVEDRA, 19 DE ABRIL
Convocatoria para a provisión dunha praza de persoal laboral temporal coa categoría de auxiliar de
axuda no fogar.
O prazo de presentación de solicitudes é de cinco días hábiles, contados dende o día seguinte ao da
publicación deste anuncio no BOP.
CONCELLO DA MEZQUITA - BOP PONTEVEDRA, 19 DE ABRIL
Convocatoria para a contratación laboral dun (1) chofer de tractor con rozadora.
O prazo para a presentación de solicitudes é de 5 días naturais, contados a partir do seguinte ao da
publicación deste anuncio no BOP.
CONCELLO DE MOAÑA - BOPPO, 19 DE ABRIL
Contratación laboral temporal de auxiliares de policía mediante o sistema de oposición libre.
O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais a contar dende o seguinte ao da publicación
do anuncio no BOP.
CONCELLO DE MONDARIZ-BALNEARIO - BOPPO, 21 DE ABRIL
convocatoria para a contratación laboral temporal dun técnico de turismo.
Prazo de 10 días naturais, a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no BOP, para presentar as
solicitudes.
CONCELLO DE PARADELA - BOP LUGO, 23 DE ABRIL
Convocatoria para á selección de persoal laboral para ocupar con carácter temporal, unha (1) praza de
Informador/a turístico.
O prazo de presentación será de 10 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación do
anuncio da convocatoria no BOE.
CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN - BOP LUGO, 23 DE ABRIL
Bases e a convocatoria correspondente ao proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de emprego
de auxiliar de axuda do no fogar.
O prazo dos 20 días naturais a partir do seguinte a aquel no que apareza o anuncio da convocatoria no
BOP.
CONCELLO DE POIO - BOE, 21 ABRIL
Resolución de 11 de abril de 2016, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.






Una plaza de Encargado General, perteneciente a la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales y clase de Encargados de Personal de Oficios, mediante el
sistema de oposición, en turno libre.
Una plaza de Oficial 1.ª Fontanero, perteneciente a la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales y clase de Oficiales de Personal de Oficios, mediante el sistema
de oposición, en turno libre.
Una plaza de Encargado de Almacén perteneciente a la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales clase Personal de Oficios, mediante el sistema de concursooposición, en turno de promoción interna.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al
de publicación de este anuncio en el BOE.
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CONCELLO DE REDONDELA - DOG, 21 DE ABRIL
Anuncio da oferta de emprego público de 2016.
A) Funcionarios de carreira.
DENOMINACIÓN

ESCALA

SUBESCALA

Delineante

Administración especial

Técnica

Administrativo

Administración xeral

Administrativa

Auxiliar administrativo

Administración xeral

Administrativa

Policía Medio Ambiente

Policía local

Básica

CATEG.

VAC. GRUPO
1

C1

Administrativo

2

C1

Auxiliar

1

C2

Policía

1

C1

CONCELLO DE SARRIA - BOP LUGO, 20 DE ABRIL
Bases para as convocatorias para o acceso ás bolsas de emprego para a Residencia de maiores "Nosa Sra.
do Carme" dos seguintes postos: enfermeiras, auxiliar de xeriatría e de cociñeira,
O prazo de presentación das solicitudes é de 5 días seguintes á publicación do anuncio da presente
convocatoria no BOP.
PADROADO MUNICIPAL MONTE SANTA TEGRA - BOPPO, 22 DE ABRIL
Bases e contratación laboral temporal por obra o servicio dunha praza de guía turístico (grupo B) para o
Padroado Monte Santa Trega.
REQUISITOS TITULACIÓN
Ciclo formativo de grado superior de formación profesional ou equivalente ou homologado previamente
pola autoridade competente na materia,
grado ou diplomatura universitaria ou equivalente ou
homologado previamente pola autoridade competente na materia, máster oficial universitario, licenciatura
ou equivalente ou homologado previamente pola autoridade competente na materia, gran diploma de
xestión e dirección de empresas hoteleiras, diploma de xestión de empresas hoteleiras e diploma superior
en xestión hoteleira.
Contar coa habilitación de guía turístico expedida pola Axencia de Turismo de Galicia.
PRAZO
10 días naturais a contar dende a publicación deste anuncio no BOP.
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA - BOPPO, 19 DE ABRIL
Convocatoria de provisión dun posto de profesor colaborador con destino á Escola Universitaria de
Enfermería.
REQUISITOS DOS CANDIDATOS
Estar en posesión da titulación de doutor e ter a condición de funcionario público en praza pertencente ó
grupo A.
PRAZO
Dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no BOP.

12. RECORDATORIO: DEDUCCIÓN DA CUOTA SINDICAL NA DECLARACIÓN DA RENDA 2015
Moita xente non é consciente de que as cotas que pagan por pertencer a un sindicato ou a un colexio
profesional pódense desgravar na declaración da renda. Este descoñecemento fai que, no caso de que
Facenda non inclúa estas cotas no borrador, o contribuínte non se dea conta diso.
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Do 18 ao 23 de abril
Se eres afiliado ao nosos sindicato, lembra que podes deducir ou desgravar a túa cota sindical de CSI•F
na declaración da Renda 2015.
Todos os nosos afiliados poden deducir a cota de afiliación sindical na declaración anual da renda, como
así o estipula a lei do IRPF. Simplemente tés que indicar a cantidade satisfeita no cadro 012 da
declaración. Para saber o importe total da cota devengado durante o ano 2015 deberás poñerche en
contacto coa sede provincial do sindicato.
Non é necesario dispoñer do certificado de cotas pagas no momento de facer a declaración; é suficiente
con indicar o importe anual. No caso de que teñades que presentalo na Axencia Tributaria podedes
contactar coas vosas respectivas Unións Provinciais e farémosvos chegar un Certificado Oficial.

13. CONVOCATORIA PRAZAS NAS ESCOLAS INFANTÍS PARA FILLOS/AS DO PERSOAL DA
XUNTA
AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS - DOG, 20 DE ABRIL
Resolución do 12 de abril de 2016 pola que se convoca o
procedemento de adxudicación de prazas para fillas e fillos do
persoal da Xunta de Galicia nas escolas infantís para o curso
2016/17.
A presente resolución ten por obxecto convocar o procedemento de
adxudicación de prazas, para fillos e fillas do persoal da Xunta de
Galicia dos servizos centrais e das xefaturas territoriais de
Pontevedra e Vigo, na escola infantil de Vite de Santiago de
Compostela, na escola infantil do Edificio Administrativo de
Pontevedra e na escola infantil A Estrela do Complexo Administrativo
de Vigo, respectivamente, para o curso 2016/17.
REQUISITOS PARA SER ADXUDICATARIO/A
Serán requisitos imprescindibles para ser adxudicatario ou adxudicataria de praza nas escolas infantís 0-3
obxecto desta resolución:
a) Ser filla ou fillo do persoal dos servizos centrais da Xunta de Galicia ou do persoal dos servizos
periféricos que presten servizo que xa escolarizaran outro fillo ou filla en anos anteriores no mesmo
centro ou en calquera outro centro da Axencia Galega de Servizos Sociais.
PRAZO
O prazo de presentación de solicitudes, tanto de renovación de praza como de novo ingreso, será de 15
días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG
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14. OUTRAS NOVAS: OFERTAS, OEP ENSINO, CURSOS INAP

MENÚS SAUDABLES RICOS EN VIDA - XENTECONVIDA.SERGAS.ES
AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO - DOG, 18 DE ABRIL
Anuncio de convocatoria de persoal laboral temporal.
1. Praza de responsable de infraestruturas-concurso de méritos.
O prazo de para presentar solicitudes é de 10 (dez) días hábiles contados a partir do día seguinte ao
da publicación deste anuncio.
MINISTERIO DE HACIENDA Y AA.PP - BOE, 18 ABRIL
Resolución de 13 de abril de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convoca curso de inglés en la modalidad on line dirigido a los empleados públicos de la
Administración General del Estado.
DESTINATARIOS
Podrán participar en el curso los empleados públicos de la Administración General del Estado y de sus
organismos públicos de los subgrupos A1, A2, C1, C2 y E, y el personal laboral equivalente, que sean
seleccionados por sus unidades de formación. El número de plazas por cubrir será de 11.425.
PLAZO
15 días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el BOE.
MINISTERIO DE HACIENDA Y AA.PP - BOE, 21 ABRIL
Resolución de 18 de abril de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convoca el curso de Administración y gestión de las herramientas del Portal de la
transparencia, incluido en el Plan de Formación de Entidades Locales para el año 2016.
REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES.
Podrá solicitar la asistencia al curso convocado el personal designado por las entidades locales como
responsables técnicos del Portal de la Transparencia y que, por tanto, vayan a ejercer como
administradores y gestores de aquel.
PLAZO
Finaliza el día 23 de mayo de 2016.
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U. - DOG, 19 DE ABRIL
ORDE do 4 de abril de 2016 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao
corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de
profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de
novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino
secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de
Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais contados a partir do seguinte ao
da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
CSIF AMPLÍA SU MAYORÍA ABSOLUTA EN LAS ELECCIONES SINDICALES EN LA UNED
CSIF ha vuelto a ganar las elecciones sindicales en la Junta de Personal Docente e Investigador (PDI)
Funcionario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) celebradas ayer, ampliando la
mayoría que obtuvo en los anteriores comicios, celebrados en 2010.
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15. THE WEEKLY PRESS

27.900 funcionarios del Estado en Galicia cobrarán este mes el 50% de la extra de 2012 LA OPINIÓN
El Ejecutivo reembolsará este mes a los funcionarios la mitad de la extra de 2012 FARO DE VIGO
Los funcionarios del Estado recuperarán en abril el 50 % de la extra LA REGIÓN
«En Galicia están sin cubrir unas 400 plazas de policías nacionales» LA VOZ DE GALICIA
Las urbes sin presupuesto aprobado pagarán más tarde la extra del 2012 LA VOZ DE GALICIA
Bomberos exigen la vuelta a la gestión pública FARO DE VIGO
Los alcaldes sellarán un acuerdo con la Xunta para financiar los centros de día y las guardería LA VOZ DE
GALICIA
La Xunta recibe 137 millones para políticas de empleo, un 17 % más LA VOZ DE GALICIA
Médicos interinos y enfermeros piden puntuar más la experiencia en la contratación LA VOZ DE GALICIA
Éstas son las empresas españolas que te echan de la oficina a las 18.00 EL MUNDO
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)

16. CAMPAÑA NACIONAL PREVENTIVA DA CSI•F “SÚMATE AOS BENEFICIOS DE CIRCULAR CON
CONCIENCIA E ATENCIÓN”
CSI•F sumouse ao plan mundial da ONU para o Decenio de Acción para a Seguridade Viaria 2011-2020, a
Carta Europea da Seguridade Viaria, aos obxectivos da Estratexia Nacional de Seguridade e Saúde no
Traballo 2015-2020 e tamén participa na campaña de “Ponle Freno de A3 TV -2020 Cero Víctimas-”.
Asemade, dada a elevada sinistralidade laboral derivada dos accidentes in itinere e dos desprazamentos
dos traballadores e traballadoras durante a súa xornada laboral, dende a CSI•F estanse programando a
nivel nacional unha serie de medidas para promover a seguridade viaria laboral nos diferentes sectores da
Administración Pública co obxectivo de reducir a sinistralidade laboral derivadas dos accidentes de tráfico
nos desprazamentos e nos accidentes in itínere.
Por tal motivo, remitímosvos nos arquivos anexos un dípticos e cartel divulgativos respecto desta
campaña por se fose do voso interese.
Do mesmo xeito, agradeceríamos a máxima publicidade desta iniciativa a través da súa difusión entre os
traballadores e traballadoras así como nos diversos centros de traballo. Moitas gracias.
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