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1. CSI-F ALCANZA UN ACORDO PARA A DEVOLUCIÓN ESTE ANO DO COMPLEMENTO 

ESPECÍFICO DA PAGA EXTRA DO 2013 E A RECUPERACIÓN DAS EXTRAS ÍNTEGRAS EN 2017 

A Central independente cre que este é un paso máis na recuperación de dereitos e critica á CIG 

por non asinar o acordo por cuestións partidistas. 

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSI-F) alcanzou esta mañá un acordo con Función 

Pública para que os empregados públicos cobren este mesmo ano o complemento específico da 

paga extraordinaria correspondente á prestación de servizos de xaneiro e febreiro de 2013, é 

dicir, a dos dous meses anteriores á entrada en vigor da lei da Xunta que anulaba este suplemento 

autonómico. Desde marzo de 2013 e durante 2014, 2015 e 2016, o Goberno deixou de pagar aos seus 

traballadores este complemento, que supón o 40% da paga extra. 

O acordo dá cumprimento ás resolucións do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia nos conflitos colectivos 

presentados polo persoal laboral tanto do V Convenio como das distintas entidades do Sector Público e 

evita miles de demandas individuais do persoal funcionario, estatuario e docente da Comunidade. 

No acordo, pechado na Comisión de Persoal extraordinaria, e ao que se sumaron CC.OO e UGT, a Xunta 

tamén se compromete a restituír o 100% do complemento específico en 2017 de maneira que 

os empregados públicos volverán desde ese ano a recibir a paga extraordinaria íntegra. 

CSI-F considera que este é un novo paso na reparación dos dereitos perdidos polos traballadores da 

Administración nos últimos anos, que se suma á recuperación da paga extraordinaria de 2012 e a parte 

dos días de libre disposición retirados. 

Máis reivindicacións de dereitos 

O sindicato seguirá exercendo todas as medidas ao seu alcance até recuperar os dereitos que os 

empregados públicos dispuñan en 2009. Así, tal e como recolle de maneira explícita o acordo, este non 

implica a renuncia ao resto de reivindicacións como é a restitución dos dereitos vulnerados no V Convenio, 

a recuperación dos días de libre disposición, o salario íntegro nas incapacidades temporais, o 

levantamento da suspensión de acordos, etc. 

Así mesmo, CSI-F respecta a decisión da organización sindical que non se sumou a esta mellora, a CIG, 

pero, como sindicato independente, criticamos duramente que queira utilizar aos empregados públicos de 

maneira partidista en guerras electorais. 

O acordo inclúe ao persoal laboral das entidades do Sector Público de Galicia así como á totalidade do 

persoal funcionario, estatutario e laboral do ámbito administrativo, sanitario, xustiza e do ensino, 

incluíndo ao persoal das universidades e tamén a aqueles traballadores do ensino concertado cuxas 

retribucións veñen determinadas por referencia ao persoal do ensino público. 

PREME AQUÍ PARA CONSULTAR O ACORDO 

https://heraldtoupeiras.files.wordpress.com/2016/06/acordo-adicional-art-12-3-da-lei-14_2006-prestacic3b3ns-servizo-1_01_ao_28_02_2013.pdf
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2. ÚLTIMAS INFORMACIÓNS NA WEB DO HERALD TOUPEIRAS 

 

 José F. Méndez: “Queda moi lexos aínda a 

recuperación de todos os dereitos dos 

empregados públicos”  

 

 A CIG fai caixa cos empregados públicos 

 

José Fco. Méndez, presidente de CSI-F: "Queda 

moi lexos aínda a recuperación de todos os 

dereitos dos empregados públicos" Entrevista en 

Radio Voz a José Francisco Méndez, presidente da 

CSI-F Galicia, pola firma do acordo coa Xunta para 

devolver a parte devengada do complemento 

específico da paga extra de 2013 froito das 

numerosas sentenzas xudiciais […] Ler máis desta 

entrada 

O sindicato non asina o acordo da devolución do 

complemento da paga extra de 2013 porque lle 

sae máis rendible a batalla xudicial tanto a nivel 

partidista con vistas aos próximos procesos 

electorais como a nivel económico. Os 

empregados públicos cobrarán este ano unha 

media de 180 euros polo complemento específico 

da paga extra […] Leer más de esta entrada 

CSI-F reclama condicións laborais dignas, reforzo 

de persoais e o recoñecemento de servizo público 

esencial aos profesionais do Medio Ambiente 

 A CIG obsesionada con reducir a metade as 

prazas ofertadas na OPE 2016  

 

O 5 de xuño celebramos o evento anual 

establecido pola Asemblea Xeral de Nacións 

Unidas o 15 de decembro de 1972. A Central 

Sindical Independente e de Funcionarios (CSI-F) 

súmase á celebración deste día como unha mostra 

máis do noso compromiso coa responsabilidade 

social e a sustentabilidade do planeta. Ler máis 

desta entrada 

Informámosvos que o pasado 2 xuño, tivo lugar a 

celebración do xuízo do Conflito Colectivo 

10/2016, en relación á impugnación por parte da 

CIG do Acordo entre a Administración e as 

organización sindicais CSI•F ,CC.OO e UGT e 

sobre o incremento de prazas para a OPE 2016 na 

promoción interna. A CIG segue erre que […] Ler 

máis desta entrada 

 Alegacións da CSI-F á proposta de modificación da 

RPT da Consellería de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio  

 

 CSI-F alcanza un compromiso para a devolución 

este ano do complemento específico da paga extra 

do 2013 e a recuperación das extras íntegras 

en 2017  

 

As relacións de postos de traballo constitúen o 

instrumento técnico a partir do que a 

Administración ordena o persoal ao seu servizo e 

racionaliza as estruturas administrativas, de 

acordo coa súa propia organización e estrutura, e 

coas súas necesidades. A proposta de 

modificación da RPT da nova CMAOT, supón, ao 

noso entender, a oportunidade de […] 

Ler máis deesta entrada 

A central independente cre que este é un paso 

máis na recuperación de dereitos e critica á CIG 

por non asinar o acordo por cuestións partidistas. 

A Central Sindical Independente e de Funcionarios 

(CSI-F) alcanzou esta mañá un acordo con 

Función Pública para que os empregados públicos 

cobren este mesmo ano o complemento específico 

da […] 

Ler máis desta entrada 

http://heraldtoupeiras.es/2016/06/06/jose-f-mendez-queda-moi-lexos-ainda-a-recuperacion-de-todos-os-dereitos-dos-empregados-publicos/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/06/jose-f-mendez-queda-moi-lexos-ainda-a-recuperacion-de-todos-os-dereitos-dos-empregados-publicos/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/06/jose-f-mendez-queda-moi-lexos-ainda-a-recuperacion-de-todos-os-dereitos-dos-empregados-publicos/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/06/a-cig-fai-caixa-cos-empregados-publicos/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/06/jose-f-mendez-queda-moi-lexos-ainda-a-recuperacion-de-todos-os-dereitos-dos-empregados-publicos/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/06/jose-f-mendez-queda-moi-lexos-ainda-a-recuperacion-de-todos-os-dereitos-dos-empregados-publicos/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/06/a-cig-fai-caixa-cos-empregados-publicos/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/04/csi-f-reclama-condicions-laborais-dignas-reforzo-de-persoais-e-o-reconecemento-de-servizo-publico-esencial-aos-profesionais-do-medio-ambiente/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/04/csi-f-reclama-condicions-laborais-dignas-reforzo-de-persoais-e-o-reconecemento-de-servizo-publico-esencial-aos-profesionais-do-medio-ambiente/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/04/csi-f-reclama-condicions-laborais-dignas-reforzo-de-persoais-e-o-reconecemento-de-servizo-publico-esencial-aos-profesionais-do-medio-ambiente/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/03/a-cig-obsesionada-con-reducir-a-metade-as-prazas-ofertadas-na-ope-2016/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/03/a-cig-obsesionada-con-reducir-a-metade-as-prazas-ofertadas-na-ope-2016/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/04/csi-f-reclama-condicions-laborais-dignas-reforzo-de-persoais-e-o-reconecemento-de-servizo-publico-esencial-aos-profesionais-do-medio-ambiente/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/04/csi-f-reclama-condicions-laborais-dignas-reforzo-de-persoais-e-o-reconecemento-de-servizo-publico-esencial-aos-profesionais-do-medio-ambiente/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/03/a-cig-obsesionada-con-reducir-a-metade-as-prazas-ofertadas-na-ope-2016/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/03/a-cig-obsesionada-con-reducir-a-metade-as-prazas-ofertadas-na-ope-2016/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/03/alegacions-da-csi-f-a-proposta-de-modificacion-da-rpt-da-conselleria-de-medio-ambiente-e-ordenacion-do-territorio/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/03/alegacions-da-csi-f-a-proposta-de-modificacion-da-rpt-da-conselleria-de-medio-ambiente-e-ordenacion-do-territorio/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/03/alegacions-da-csi-f-a-proposta-de-modificacion-da-rpt-da-conselleria-de-medio-ambiente-e-ordenacion-do-territorio/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/02/csi-f-alcanza-un-compromiso-para-a-devolucion-este-ano-do-complemento-especifico-da-paga-extra-do-2013-e-a-recuperacion-das-extras-integras-en-2017/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/02/csi-f-alcanza-un-compromiso-para-a-devolucion-este-ano-do-complemento-especifico-da-paga-extra-do-2013-e-a-recuperacion-das-extras-integras-en-2017/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/02/csi-f-alcanza-un-compromiso-para-a-devolucion-este-ano-do-complemento-especifico-da-paga-extra-do-2013-e-a-recuperacion-das-extras-integras-en-2017/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/02/csi-f-alcanza-un-compromiso-para-a-devolucion-este-ano-do-complemento-especifico-da-paga-extra-do-2013-e-a-recuperacion-das-extras-integras-en-2017/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/03/alegacions-da-csi-f-a-proposta-de-modificacion-da-rpt-da-conselleria-de-medio-ambiente-e-ordenacion-do-territorio/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/02/csi-f-alcanza-un-compromiso-para-a-devolucion-este-ano-do-complemento-especifico-da-paga-extra-do-2013-e-a-recuperacion-das-extras-integras-en-2017/
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Datas do primeiro exercicio de acceso libre aos 

Corpos Xerais 
 

 A Xunta destruirá 48 postos de traballo, a maioría 

da Consellería de Facenda 

 

Na Comisión de Persoal acaba de informarse que, 

a espera da confirmación definitiva na web de 

Función Pública, estas son as datas do exame 

(primeiro exercicio) de acceso libre aos Corpos 

Xerais: Subgrupo A1:  8 de xullo, venres, pola 

tarde. Subgrupo A2: 9 de xullo, sábado, pola 

tarde. Subgrupo C1: 9 de xullo, sábado, pola 

mañá. Subgrupo C2: 15 de xullo, venres, pola 

tarde. Ler máis desta entrada 

  

CSI-F considera un despropósito que a 

Administración venda que crea emprego coa OPE 

cando o que fai en moitos casos é compensar 

postos que amortiza. O 28% das Xefaturas de 

Servizo de Facenda  séguense cubrindo polo 

sistema de Libre Designación, incumprindo a 

promesa do propio conselleiro. A Central Sindical 

Independente e de Funcionarios (CSI-F) denuncia 

a destrución […] Ler máis desta entrada 

 

3. NOTA INFORMATIVA DA MESA XERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS (30 DE MAIO) E DA 

COMISIÓN DE PERSOAL (2 DE XUÑO)  

Nas xuntanzas mantidas o pasado 30 de maio co obxecto de celebrar Mesa Xeral de Negociación de 

Empregados Públicos e o 1 de xuño da Comisión de Persoal, tratáronse os seguintes puntos: 

1. PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA RPT DA CONSELLERÍA DE FACENDA. 

 Xefaturas de Servizo provistas polo sistema de Libre Designación: Dun total de 82 Xefaturas de 

Servizo, Facenda mantén a cobertura por libre designación de 23, o que supón un 28% do total. Para 

CSI•F isto supón un quebranto do compromiso do propio conselleiro de Facenda así como un 

incumprimento da propia Lei de Emprego Público de Galicia que establece que só "excepcionalmente" 

se cubrirán por LD as Xefaturas de Servizo. O 28% non é unha excepción. 

 Xefaturas de Servizo provistas polo sistema de Concurso Específico: Consideramos que na RPT 

debería figurar a modalidade escollida (entrevista, memoria, etc) e a data máxima na que se levará 

cabo a convocatoria, e comezar a poñer en marcha as novas provisións por este sistema, toda vez que 

entendemos que non precisa de desenvolvemento regulamentario para a súa efectividade. 

 Incremento de nivel para os postos de interventor territorial: CSI•F tampouco comparte que, 

mentres se lle nega a determinados colectivos subidas de niveis para romper agravios comparativos 

con outros colectivos da mesma categoría que fan as mesmas funcións 

(caso dos Farmacéuticos Inspectores de Saúde Pública, por exemplo) por 

alegar Facenda limitacións orzamentarias, sexa a propia Facenda a que 

non poña esas limitacións para subir o nivel aos seus Interventores 

Territoriais, incrementándolles o seu complemento específico do nivel 28 

ao 30. 

Na Comisión de Persoal de Persoal do día 1 de xuño de 2016 o 

sentido do voto foi o seguinte: 

CIG: En contra, CC.OO: En contra, CSI•F: En contra e UGT: En contra 

2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA RPT DOS ÓRGANOS SUPERIORES DA PRESIDENCIA. Dende 

a CSI•F destacamos os seguintes aspectos desta modificación: 

http://heraldtoupeiras.es/2016/06/01/datas-do-primeiro-exercicio-de-acceso-libre-aos-corpos-xerais/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/01/datas-do-primeiro-exercicio-de-acceso-libre-aos-corpos-xerais/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/01/a-xunta-destruira-48-postos-de-traballo-a-maioria-da-conselleria-de-facenda/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/01/a-xunta-destruira-48-postos-de-traballo-a-maioria-da-conselleria-de-facenda/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/01/datas-do-primeiro-exercicio-de-acceso-libre-aos-corpos-xerais/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/01/a-xunta-destruira-48-postos-de-traballo-a-maioria-da-conselleria-de-facenda/
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a. Recoñécense unha serie de complementos en dúas prazas de  persoal laboral de toxicidade e 

perigosidade, así como o de especial dedicación, derivados do necesario cumprimento de sendas 

sentencias xudiciais. Dende a CSI•F entendemos que debería facerse unha análise dos postos de 

traballo e dos riscos presentes e incluír os complementos pertinentes sen necesidade de que os 

traballadores véxanse obrigados a acudir aos tribunais. 

b. Recoñecemento do complemento pola realización de tarefas de condución a dúas prazas da 

agrupación profesional de subalternos. Entendemos que as funcións realizadas efectivamente 

polos traballadores deben ser retribuídas, pero recordámoslle á Administración que a percepción deste 

complemento implica o establecemento na RPT dun requisito imprescindible que, ademais doutras 

consideracións, impide o acceso ás ditas prazas de calquera empregado público que non conte co 

permiso de conducir. Hai que ter en conta que o total de prazas que se convocan para a Agrupación 

Profesional de Subalternos na OPE de 2016 van destinadas á incorporación de persoas con 

discapacidade intelectual que dubidamos moito que podan facer efectivo o seu dereito á mobilidade 

cun número de prazas cada vez maior con este requisito imprescindible.  O dito requisito inclúese para 

a percepción do complemento como consecuencia dun acordo do Consello da Xunta que data do ano 

2008, e que dende a CSI•F entendemos que ten que ser reformulado. 

c. Provisión polo sistema de libre designación dunha xefatura de sección de Coordinación de 

nivel 25. A xustificación da Administración de que se trata dun posto de LD resulta manifestamente 

insuficiente, e non creemos que sexa pertinente a “politización” dos postos de nivel 25. Consideramos 

que é un posto de CONCURSO, e polo tanto que esa debe ser a súa forma de provisión. 

Na Comisión de Persoal de Persoal do día 1 de xuño de 2016 o sentido do voto foi o seguinte: 

CIG: En contra, CC.OO: En contra, CSI•F: En contra e UGT: En contra 

3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA RPT DE AGADIC.  

Neste punto, CSI•F reiterase nas alegacións formuladas na reunión previa 

celebrada o pasado 13 de xullo de 2015. Pero fai especial fincapé nos seguintes 

aspectos: 

a. Rexeitamos calquera amortización na Agadic, especialmente a daquelas 

prazas que están ocupadas. Entendemos que isto e outro incumprimento máis 

do goberno cando afirmou que na Xunta de Galicia non se producirían 

despedimentos. 

b. Entendemos que a paraza de titulado/a grado medio, grupo II, categoría 7 e con código 

ED.A01.00.000.15770.025 debe incluírse no proceso de consolidación, tal e como ven de afirmar a 

propia Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa.   

c. Dende a CSI•F recriminamos á Dirección Xeral de Función Pública que emende a proposta de Agadic 

no que atinxe aos Postos Directivos. Segundo a proposta de Agadic, os Postos de Directivos estarían 

abertos tanto aos subgrupos A1, A2 e C1. Algo que era novidade na Xunta de Galicia e que daba 

estrito cumprimento ás previsións da Lei de Emprego Público de Galicia. 

A Dirección Xeral de Función Pública, facendo gala do seu corporativismo e, unha vez máis, do desprezo 

que sente polos funcionarios que non pertencen ao subgrupo A1, de forma unilateral e sen razóns que o 

xustifiquen pecha os postos de persoal Directivo unicamente ao sugrupo A1. 

Na Comisión de Persoal de Persoal do día 1 de xuño de 2016 retírase este punto da orde do día 

sen dar máis explicacións por parte de Función Pública nin por parte da consellería. 
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4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA RPT DA AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA.  

Durante o desenvolvemento da xuntanza a directora de ATRIGA comunica que 

se realizarán unha serie de cambios a petición da CSI•F na reunión previa 

mantida o día 18 de abril de 2015:  

a. 2 postos de Xefatura de Negociado nivel 18 na delegación da ATRIGA en Lugo non se van a abrir 

finalmente para a súa provisión por persoal doutras administracións. 

b. Respecto do complemento informático múdase a observación que constará na RPT que será “cando 

sexa vacante, específico do nivel xeneralizado” 

c. Con respecto ao postos de Xefatura Facultativo/a Superior na Delegación de Lugo, pedimos que se 

abra tamén á especialidade de Enxeñaría de Montes 

d. Con respecto á Xefatura de Sección Facultativo/a Técnico/a na Delegación de Lugo, dende a CSI•F 

pedimos que manteña coas titulacións de enxeñaría técnica agrícola e enxería técnico forestal 

Dende a CSI•F insistimos na idea de que os postos que se establecen nesta RPT para a súa provisión por 

concurso específico deben facer constas a modalidade escollida e a data máxima para a súa provisión 

polo novo sistema. 

En todo caso, acollemos favorablemente os cambios comunicados pola Administración, sobre todo os 

referidos á retirada de apertura de postos a persoal doutras Administracións, pero seguimos reclamando 

que conste nos expedientes de modificación da RPT un certificado no que se acredita que non se incumpre 

o máximo do 7% establecido pola Lei.  

Na Comisión de Persoal de Persoal do día 1 de xuño de 2016 o sentido do voto foi o seguinte: 

CIG: En contra, CC.OO: A favor, CSI•F: A favor, toda vez que, a petición da CSI•F péchanse os postos 

de Xefatura de Negociado á Xunta de Galicia e ábrese o posto de Xefatura Facultativo/a Superior na 

Delegación de Lugo, á especialidade de Enxeñaría de Montes e UGT: En contra 

5. PROXECTO DE ORDE polo que se modifica a Orde do 20 de decembro 

de 2013, conxunta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de Facenda, pola 

que se regulan a ACREDITACIÓN, XORNADA E HORARIO DE TRABALLO, 

A FLEXIBILIDADE HORARIA E O TELETRABALLO DOS EMPREGADOS 

PÚBLICOS no ámbito da Administración xeral e do sector público da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

Con respecto a esta orde, introdúcese unha única modificación referida á 

posibilidade de compensar horas os venres pola tarde ata as 18.30 ou ás 20.00 

horas. Concordamos coa Administración en que é unha incorporación positiva, 

pero tamén que podería facerse unha modificación máis ambiciosa e completa desta normativa.   

Na Comisión de Persoal de Persoal do día 1 de xuño de 2016 o sentido do voto foi o seguinte: 

CIG: Abstención, CC.OO: A favor, CSI•F: A favor e UGT: En contra 

A petición da CSI•F, a Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa estudará a incorporación de 

medidas de flexibilización para aqueles traballadores con quendas de tarde e noite (como é o caso do 

CIXTEC). 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHoYDNk5PNAhUEOxQKHUEPD9QQjRwIBw&url=http://www.atriga.gal/es&psig=AFQjCNH8whKz68DgGBmqGehZrq_4q8GIeA&ust=1465293978028526
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6. MODIFICACIÓN DO DECRETO 37/2006, DE CONTRATACIÓN 

TEMPORAL: 

Na Comisión de Persoal de Persoal o sentido do voto foi o seguinte: 

CIG: A favor, CC.OO: A favor, CSI•F: A favor e UGT: En contra 

7. Na ROLDA DE ROGOS E PREGUNTAS, recibimos discutíronse os seguintes 

temas:   

 Dende a CSI•F solicitamos que conste en acta a nosa queixa pola convocatoria da Comisión de Persoal 

correspondente aos temas que se están a tratar na Mesa Xeral durante o desenvolvemento da mesma.  

 Polo que se refire á contratación de orientadores/promotores de emprego para a loita contra o fraude 

laboral, informouse que está prevista a prórroga dos ditos contratos. En canto a incluír os postos que 

actualmente ocupan estas persoas na correspondente RPT co fin de que se consideren postos 

necesarios de forma permanente, o Director Xeral de Función Pública responde que neste momento 

non llo suscita en tanto que de facer a dita inclusión deberían finalizarse os contratos co persoal que 

actualmente desenvolve as ditas tarefas e pasar a contratar a outras 20 persoas que cumpran cos 

requisitos para o postos, polo que seguramente se procederá á prorroga dos ditos contratos. O que si 

reclamamos é que a decisión se tome canto antes. 

 Na xuntanza reclamamos así mesmo a mediación do Director Xeral da Función Pública nas lexítimas 

reclamacións salariais dos Farmacéuticos Inspectores de Saúde Pública, ao que o Director contestou 

que está disposto a mediar no conflito se se lle fan chegar as reclamacións concretas deste colectivo. 

Creemos que a estas alturas e cando as catro organizacións sindicais levamos meses reclamando que 

as reclamacións dos compañeiros FISP se leven á Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos 

a postura do colectivo ten que estar clara, pero en todo caso non será por nos que quede sen unha 

maior concreción se deste xeito se atende dunha vez aos problemas dun colectivo en cuxas mans está 

unha parte importante da saúde pública. 

 Próximas convocatorias: 

A Dirección Xeral de Función Pública informa que en "datas próximas" convocará ás OO.SS para tratar dos 

seguintes temas: 

- Informe do persoal do SPDCFI á condición de bombeiro forestal 

- Comisión de seguimento de xubilacións 

- Comisión de seguimento de vacacións licenzas e permisos. 

 

4. EL EMPLEO PÚBLICO COMO ALTERNATIVA AL DESEMPLEO 

¿Es suficiente la oferta de empleo público? 

Los opositores analizan la situación a la que se enfrentan tras varios años de sequía absoluta 

En 2016 la oferta de empleo público en Galicia, al igual que en casi toda España, se multiplicó 

exponencialmente. Para los sindicatos, como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el 

elevado número de plazas propuestas por los organismos públicos responde a fines electoralistas, dado 

que este año se celebrarán los comicios autonómicos, además de la repetición de las votaciones estatales. 

Este año el Gobierno central otorgó de nuevo a las comunidades la capacidad de convocar la totalidad de 

las plazas de empleo público que queden  vacantes, por lo que desde la consellería de Facenda atribuyen 

el aumento de plazas a esta decisión. Entre unos y otros, están los opositores, que califican de “escasa” la 

oferta de empleo público y que confiesan optar por la preparación de estas pruebas ante un escenario 

profesional decepcionante y desesperanzador, en el que no encuentran un hueco. 
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5. LOS FUNCIONARIOS RECUPERARÁN ESTE AÑO UNA MEDIA DE 180 EUROS DE UNA EXTRA 

LA VOZ DE GALICIA 

Negociar en época electoral con la Administración autonómica le sienta bien a los sindicatos de la función 

púbica. Ayer cerraron un acuerdo con la Consellería de Facenda que ya se preveía rápido y cuyo resultado 

ha sido celebrados por los sindicatos CSI-F, CC.OO. y UGT, al contrario que la CIG, que no firmó el 

documento. En esencia, el texto dice que los funcionarios recibirán antes de que termine este año 

la parte proporcional de la paga extra del 2013 correspondiente a los meses de enero y febrero, 

que ya estaba devengada cuando entraron en vigor los presupuestos de la Xunta de ese ejercicio -el 1 de 

marzo- en los que se recogía el recorte en la nómina de cada trabajador.Facenda tenía previsto 

destinar los 25 millones de euros que cuesta la reposición de esta parte de la extra -una media de 

180 euros por trabajador público- en dos plazos, entre este año y el siguiente. Ahora recibirán la 

cantidad en un solo pago en este ejercicio y al hacerlo a través de un trámite legislativo ahorrará a los 

funcionarios tener que reclamar individualmente por vía judicial o realizar una declaración complementaria 

de la renta del 2013. La medida se extenderá al personal funcionario autonómico, personal 

laboral, estatutario de la sanidad, docente y no docente de enseñanza (también universidades y centros 

concertados) y a empleados de los llamados chiringuitos públicos. 

http://www.lavozdegalicia.es/temas/conselleria-de-facenda
http://www.lavozdegalicia.es/temas/ugt
http://www.lavozdegalicia.es/temas/cig
http://www.lavozdegalicia.es/temas/presupuestos-de-la-xunta
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Recortes desde el 2013 

La negociación dejó por escrito la intención ya conocida de la Xunta de que los funcionarios 

recuperen en el 2017 el 100 % del montante de las pagas extraordinarias, algo que no ocurría 

desde marzo del 2013. Desde entonces y en los tres años posteriores el Gobierno dejó de abonar a sus 

trabajadores el complemento específico de la paga extraordinaria, que supone un 40 % del total. 

También se alcanzó el compromiso de tener en cuenta el régimen especial de los empleados de justicia y a 

los de enseñanza concertada para que la forma de pago se adapte a su régimen retributivo. El sindicato 

CSI-F lamentó la negativa de la CIG de sumarse a este acuerdo por considerar que «usa a los empleados 

públicos de manera partidista en guerras electorales». Mientras, la central nacionalista justifica su postura 

porque entiende que la Xunta llega obligada «despois de moitas sentencias en contra».  

Un «punto e aparte» en la rehabilitación de los derechos de los trabajadores 

Los empleados públicos suman así la tercera noticia positiva para sus intereses en lo que va de año. El 1 

de enero entró en vigor una subida del 1 % tras años de congelación y un recorte del 5 %. 

Además, Facenda está devolviendo una media de 792 euros en abril y septiembre correspondientes 

a la mitad de la paga extra retirada en el 2012. El último acuerdo tiene que ser para UGT «un punto e 

aparte» para iniciar otro proceso de negociación que continúe con la recuperación de derechos retributivos 

y laborales. CC. OO., por su parte, sostiene que los recortes del último lustro fueron aplicados 

«inxustamente» y califica la posición de la Xunta como una «rectificación». La CIG advirtió que solo va a 

negociar textos que recojan la reintegración de todos los recortes desde el 2013. 

 

6. A ADMINISTRACIÓN, ÚNICO SECTOR QUE PERDE MILES DE COTIZANTES, MÁIS DE 17.300 

NO ÚLTIMO ANO 

Goberno e forzas políticas deben consensuar a oferta de emprego público para o próximo ano, 

ante o parón das eleccións 

CSIF valora de xeito positivo o descenso nas cifras do paro coñecidas o pasado xoves, aínda que, o 

carácter estacional e a precariedade dos novos contratos de traballo, evidencian a debilidade das nosas 

políticas de emprego. 

No entanto, CSIF chama a atención porque fronte a tendencia xeral 

de crecemento, a Administración Pública arrastra un déficit de 

17.337 empregos, fronte a abril do ano pasado. Así, é 

practicamente o único sector, xunto ás industrias extractivas, onde a 

tendencia é á baixa, cun descenso do 1,67 por cento no número de 

postos de traballo, respecto ao mesmo período de 2015. 

CSIF considera que esta situación débese fundamentalmente ao 

envellecemento das plantillas e á práctica conxelación das 

ofertas públicas de emprego público producida ao longo dos 

últimos anos. 

Por este motivo, reclamamos ao Goberno en funcións que, de xeito consensuado coas principais forzas 

políticas, comece a deseñar a oferta de emprego público, tendo en conta que o proxecto de orzamentos 

xerais do Estado, tradicionalmente preséntase despois do verán, ante o novo parón que se vai a xerar con 

motivo das próximas Eleccións Xerais. Na nosa opinión, esta oferta de emprego público debe ser aprobada 

sen o tradicional límite ou taxa de reposición do persoal xubilado. 

http://www.lavozdegalicia.es/temas/empleados-publicos
http://www.lavozdegalicia.es/temas/empleados-publicos
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Na Administración Xeral do Estado, o 60 por cento do persoal ten máis de 50 anos, destes 26.000 

xubilaranse de xeito inminente e 119.500 en 10-15 anos, agravando aínda máis o problema dos persoais, 

o incremento da carga de traballo e os niveis de calidade na asistencia aos cidadáns. 

Neste sentido, coincidindo co inicio dunha nova campaña electoral, CSIF iniciou unha rolda de contactos 

coas diferentes formacións políticas para que tomen conciencia desta situación e impulsen un acordo xeral 

que garanta a viabilidade das administracións e estableza boas prácticas na xestión para desterrar os 

erros que se cometeron durante a crise. 

7. XUNTANZA DA MESA DE NEGOCIACIÓN DE EMPREGADOS PÚBLICOS DO PARLAMENTO DE 

GALICIA - 31 DE MAIO DE 2016 

 

Na xuntanza mantida cos representantes da administración do Parlamento de Galicia, para tratar varias 

materias obxecto de negociación coa Xunta de persoal funcionario e coas organizacións sindicais, foi 

posto en coñecemento dos asistentes á dita xuntanza que a administración, recollendo unha inquedanza 

expresada por parte dos membros da Xunta de persoal funcionario, levaría a cabo durante o presente 

exercicio unha serie de medidas encamiñadas á promoción profesional do persoal ao servizo do 

Parlamento de Galicia.  

Sen ter comunicación previa das ditas medidas, se expón oralmente as seguintes consideracións: 

1. No marco xeral da contención do gasto en xeral, e tratando de dar resposta ás necesidades da propia 

administracións e as demandas dos representantes dos persoal ao servizo do Parlamento, relativas á 

oferta de emprego público, a promoción interno e ao restablecemento do seguro de saúde, por parte dos 

representantes da administración do Parlamento de Galicia, decidise poñer en marcha unha serie de 

medidas dentro da contención do gasto referida. 

2. Este ano non será posible a realización de oferta de emprego público e respecto dos concursos de 

méritos e da promoción interna levouse a cabo unha análise económica realizada sobre a base da actual 

relación de postos de traballo. Segundo esta análise está xurdindo novos procesos de traballo que é 

convinte afrontar con novos postos de traballo, maior número de recursos para afrontalos e engadir así 

nos mesmos, unha maior calidade nos servizos prestados por parte do Parlamento de Galicia.  

Polo tanto, se conclúe que é necesario abordar unha reestruturación administrativa que implicará a 

modificación da RPT, que implicará a posta en marcha dunha serie de medidas que, en ningún caso, 

poderán supoñer un incremento do capítulo I, relativo a gastos de persoal: 

o Amortízase o posto de Director de Recursos Humanos e Réxime Interior, traspasándose as 

competencias desenvolvidas polo dito director ás xefaturas de servizo baixo a dependencia da 

Oficialía Maior. 

o As tarefas de dirección, supervisión e control de determinados procesos de traballo non incluídos 

nun determinado departamento, se lles asignaran un funcionario/a do subgrupo A1 ao que se lle 

recoñecerá polas ditas funcións un complemento de 190 euros mensuais. 

o En referencia á promoción interna se propiciará o acceso so persoal do Parlamento de Galicia que 

cumpra cos requisitos establecidos ao efecto, do dous postos, po un lado un posto do grupo A e de 

nivel 25, no servizo de asistencia parlamentaria e outro, pertencente ao grupo B, de nivel 20 no 

servizo de réxime interior. 

o Polo que respecta ao concurso de méritos, está previsto para a cobertura de 3 postos, en concreto 

dun postos do grupo C, nivel 20, no servizo de asistencia parlamentaria , o posto correspondente á 

xefatura do parque móbil do Parlamento de Galicia, de nivel 16 e o posto de Xefatura de Uxiería 

tamén de nivel 16. Nestes casos a promoción dos funcionarios correspondentes suporá a 

amortización dos postos de orixe dos funcionarios promocionados, agás o correspondente a o 
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postos de auxiliar administrativa no servizo de asistencia parlamentaria que podería ser proposto 

para a súa cobertura mediante o procedemento de concurso -oposición. 

Estas propostas son postas en coñecemento da Xunta de persoal funcionario ás 10.00 horas da mañá do 

mesmo día 31 de maio no que se realiza a xuntanza porque a oficialía maior do Parlamento entende que 

se trata de materias excluída do ámbito de negociación cos representantes dos traballadores, e que, polo 

tanto, unicamente deben levar a cabo unha comunicación. 

Por parte da CSI•F facemos constar  o noso total desacordo con que as ditas materias non deban ser 

negociadas cos representantes dos traballadores e reclamamos que os datos expostos oralmente, sexan 

postos a disposición tanto da Xunta de Persoal Funcionario como das organizacións sindicais para poder 

facer un estudio das medidas expostas e da súa pertinencia.  

Ante a insistencia da oficialía maior de que non se trata dunha negociación por ser materias excluídas da 

mesma, recordamos o contido do artigo 67 do Estatuto de Persoal do Parlamento de Galicia. O dito 

artigo 67, baixo a rúbrica de “Materias obxecto de negociación” recolle entre os seus apartados os 

seguintes, nos que consideramos incluídas a materias relacionadas máis arriba; 

“a) O incremento das retribucións do persoal da Administración do Parlamento de Galicia 

que proceda incluír no proxecto de orzamentos do Parlamento de Galicia” 

Neste apartado entendemos incluído a incorporación do complemento de 190 euros mensuais para as 

xefaturas de servizo que vexan incrementadas as súas funcións. 

“e) A determinación dos programas e medidas para a acción de promoción interna, 

formación e perfeccionamento do persoal” 

“k) Todas as materias que afecten, dalgún xeito, o acceso á condición de persoal da 

Administración do Parlamento de Galicia, a carreira administrativa, ás retribucións e a 

Seguridade Social cuxa regulación esixa a aprobación dunha norma polos órganos 

competentes do Parlamento de Galicia ou da súa administración” 

Dentro destes dous apartados encadramos o resto das medidas “propostas” referidas á promoción e 

cambio de categorías do persoal ao Servizo do Parlamento de Galicia, así como a provisión por concurso-

oposición dun postos de auxiliar administrativo. 

Despois das pertinentes protestas por parte da CSI•F e de UXT, tamén presente na xuntanza, quedamos 

emprazados para unha nova reunión para o próximo xoves día 9 de xuño ás 10.00 horas, co compromiso 

de que a información manifestada na xuntanza será posta á nosa disposición por escrito coa antelación 

suficiente para a súa análise e consideración. 

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2016.  

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia0_nGlJPNAhWHPRQKHWMRCNoQjRwIBw&url=https://santiagosinruido.wordpress.com/2015/01/28/informe-del-valedor-do-pobo-al-parlamento-de-galicia-2012/&psig=AFQjCNGQxR2R_ycujAlf0rUvEoNKIzfgIQ&ust=1465294235553585
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8. PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN, A DETECCIÓN, A ACTUACIÓN E A RESOLUCIÓN DE 

SITUACIÓNS DE ACOSO LABORAL E OUTRAS DISCRIMINACIÓNS NO TRABALLO 

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AA.PP E XUSTIZA - DOG, 3 DE XUÑO 

Resolución do 1 de xuño de 2016, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta do 28 de 

abril de 2016 polo que se aproba o 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.  

PREME AQUÍ PARA DESCARGAR O PROTOCOLO 

 Principios xerais  

 Ámbito de aplicación  

 Obxectivos  

 Condutas de acoso laboral e outras condutas constitutivas de 

situacións discriminatorias.  

 Medidas de actuación e prevención do acoso e doutras 

discriminacións  

 Competencias dos diferentes órganos en relación ás 

situacións de acoso e outras discriminacións  

 Comité de Intervención  

 Procedemento  

 Criterios aos que debe de axustarse a actuación e garantías do procedemento  

 Comisión de seguimento  

 Planificación temporal  

9. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA 

 

 FUNCIONARIOS: CORPOS XERAIS 

Acceso libre 

A1 C. SUPERIOR da Administración xeral 1º exercicio, 8 xullo, tarde 

A2 C. XESTIÓN da Administración xeral  1º exercicio, 9 xullo, tarde 

C1 C. ADMINISTRATIVO da Admón. Xeral 1º exercicio, 9 xullo, mañá 

C2 C. AUXILIAR da Administración xeral 1º exercicio, 15 xullo, tarde 

 FUNCIONARIOS: ESCALAS 

A1 Arqueólogos/as Nomeamento como funcionario 

A1 Arquivos de bibliotecas e museos, esp. bibliotecas Elección de destino definitivo, 17 xuño 

A2 
Axudantes de arquivos, de bibliotecas e museos, esp. 

bibliotecas  
Elección de destino definitivo, 17 xuño 

A2 Inspección turística Toma de posesión 

http://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=665324&name=DLFE-26309.pdf
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=A&rcpCUECAT_PSEL=2060%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2013&lang=gl%20
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=B&rcpCUECAT_PSEL=2051%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2013&lang=gl%20
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=C&rcpCUECAT_PSEL=2053%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2015&lang=gl%20
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=D&rcpCUECAT_PSEL=2059%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2015&lang=gl%20
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160530/AnuncioCA01-200516-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=A&rcpCUECAT_PSEL=206L%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2011&lang=gl%20%20
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=B&rcpCUECAT_PSEL=206P%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2011&lang=gl%20
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=B&rcpCUECAT_PSEL=206P%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2011&lang=gl%20
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160530/AnuncioCA01-200516-0003_gl.pdf
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A2 Enxeñeiros/as técnicos/as, esp. enx. tca. industrial Nomeamento como funcionario 

A2 Técnica de finanzas  1º exercicio, 10 de xuño 

A2 Topografía 
Relación aspirantes que superaron o 

proceso selectivo 

 

10. CURSOS DE NIVEL SUPERIOR DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA PARA PERSOAL DAS 

DISTINTAS ADMINISTRACIÓNS DA C.A. DE GALICIA 

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - DOG, 1 DE XUÑO 

Resolución do 23 de maio de 2016 pola que se convocan, en colaboración coa Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, cinco cursos de 

nivel superior de linguaxe administrativa galega para persoal ao servizo de distintas administracións da 

Comunidade Autónoma de Galicia.   

O número de prazas por curso será de 30 salvo salvo os 

cursos destinados a empregados públicos ao servizo da 

Administración autonómica de Galicia, impartidos na 

modalidade de teleformación e presencial que conta con 

seis edicións e polo tanto con 180 prazas. Os cursos son 

de 75 horas que abrangue as seguintes datas do 5 de 

setembro ata 6 de novembro de 2016 que se completará 

cun exame final e presencial do 12 de novembro.  

 

 

 

Requisitos dos participantes 

– Ser persoal de administración e servizos (PAS) das universidades da C.A. de Galicia. 

– Ser empregados/as públicos/as que presten servizos nas entidades públicas instrumentais do sector 

público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, 

– Ser empregados/as públicos/as ao servizo das entidades locais da C.A. de Galicia  

– Ser empregados/as públicos/as destinados na Administración autonómica de Galicia. Exceptúase o 

persoal docente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e o persoal sanitario. Non se 

entende por tal os empregados públicos da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola 

Lei 17/1989, do 23 de outubro. 

Todos os destinatarios deben atoparse en situación de servizo activo, permiso por maternidade ou 

paternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun fillo ou dun familiar. 

Para acceder a este curso é necesario ter validado ou superado, na data de publicación desta resolución, 

algún do curso medio de linguaxe administrativa galega, o curso medio de linguaxe xurídica galega ou 

calquera dos cursos equivalentes a estes. 

Presentación e prazo de solicitudes 

inscrición, que se xestiona a través da zona de matrícula da EGAP está aberta desde hoxe ata as 14:00 

horas do día 11 de xuño de 2016. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160530/AnuncioCA01-200516-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=B&rcpCUECAT_PSEL=205F%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2013&lang=gl
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=B&rcpCUECAT_PSEL=2076%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2011&lang=gl%20
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160601/AnuncioO150-260516-0001_gl.pdf
http://egap.xunta.es/matricula
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11. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA 

 

Concello Boletín Data 
Denominacións dos 

postos 
Nº 

Sistema de 

selección 
Prazo 

A Bola  BOPOU 3-X Docentes cursos...   3 días naturais 

Baltar BOPOU 30-M 
Peóns forestais 

Peóns de construcción 

2 

3 

Concurso de 

méritos 
5 días naturais 

Baltar BOPOU 1-X 
Chófer de máquina 

desbrozadora 
1 

Concurso de 

méritos 
5 días naturais 

A Bola BOPOU 2-X 

Oficial de 3ª 

Docentes curso atención 

Sociosanitaria a persoas no 

domicilio 

1 

1 

 

 

 3 días naturais 

Caldas de Reis BOPPO 3-X Informador turístico 1 
Meritos e 

entrevista 
8 días naturais 

Carballeda de 

Valdeorras  
BOPOU 1-X 

Auxiliar de axuda a 

domicilio 
1 

Valoración 

de méritos e 

entrevista 

2 días naturais 

Carballiño BOPOU 2-X Operarios de limpeza vial 3 
Concurso de 

méritos 
5 días naturais 

Cartelle BOPOU 4-X Peóns zonas naturais 2 Concurso 5 días hábiles 

Cedeira BOPAC 3-X Brigada de incendios Bolsa 
Concurso e 

oposición 
20 días naturais 

Celanova BOPOU 31-M Animador turístico 1 
Concurso e 

oposición 
SPEG 

Chandrexa de 

Queixa 
BOPOU 31-M Peones servizos múltiples 3 

Concurso de 

méritos 
5 días hábiles 

Culleredo BOPAC 30-M Mestres programación AFD  
Concurso e 

oposición 
5 días hábiles 

A Estrada BOPPO 31-M 

Auxiliar administrativo 

Operario de saneamento 

Auxiliar notificador 

1 

1 

1 

Oposición 10 días naturais 

A Fonsagrada BOPLU 30-M Técnico medioambiental 1 
Concurso e 

oposición 
10 días hábiles 

A Gudiña BOPOU 4-X 
Orden. e dixitaliz. arquivo 

Monitor xuvenil 

1 

1 
 8 días hábiles 

Irixoa BOPAC 2-X 

Xefe de brigada 

Peón condutor 

Peóns brigadistas 

1 

1 

3 

Mérito e 

capacidade 
15 días naturais 

A Mezquita  BOPOU 3-X Condutor tractor e similar 1 Concurso 5 días naturais 

Oia  BOPPO 30-M Técnicos de turismo 2  5 días hábiles 

Pedrafita do 

Cebreiro 
BOPLU 2-X 

Auxiliar de servizo de axuda 

no fogar 
Bolsa Concurso 5 días hábiles 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=127&fecha=20160603
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=123&fecha=20160530
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=125&fecha=20160601%20
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=126&fecha=20160602%20
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/06/03/2016021047
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=125&fecha=20160601%20
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=125&fecha=20160601%20
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=126&fecha=20160602%20
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=128&fecha=20160604%20
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/03/2016_0000004395.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=124&fecha=20160531%20
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=124&fecha=20160531%20
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=124&fecha=20160531%20
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/05/30/2016_0000004178.pdf
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/05/31
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13774_1.pdf%23page=3
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=128&fecha=20160604%20
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/02/2016_0000004448.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=127&fecha=20160603
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/05/30/2016019093
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13798_1.pdf%23page=24
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13798_1.pdf%23page=24
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As Pontes BOPAC 3-X 
Ax. notificador e recadac. 

Aux. Advo. Servizos Sociais 

1 

1 

Concurso e 

oposición 

20 días naturais 

public. BOE 

Porqueira BOPOU 30-M Operarios servizo limpeza 2 Concurso 5 días hábiles 

Redondela BOE 3-X 

Profesores de piano 

Profesor de trompeta 

Profesor de violín 

Profesor de clarinete 

Profesor de percusión 

Profesor de saxofón 

Profesor de linguaxe 

musical 

Profesor de piano e 

linguaxe musical 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Concurso e 

oposición 
20 días naturais 

Forcarei BOPPO 3-X Traballador social 1 
Concurso e 

oposición 
7 días naturais 

Tui BOPPO 1-X 

Operario mantemento 

Operario servizos varios 

Socorristas piscinas 

1 

3 

3 

Concurso e 

oposición 
7 días hábiles 

Vilardevós  BOPOU 1-X Socorrista 1 
Concurso de 

méritos 
5 días naturais 

Vilamarín BOPOU 2-X Peón de obras públicas 2 Concurso 5 días naturais 

Concello Boletín Data Tipo Persoal Denominación postos OEP 

Oza-Cesuras BOPAC 31-M OEP Funcionario Administrativo - C1 

 

12. OUTRAS NOVAS: CONTRATACIÓN PERSOAL, FORMACIÓN, TITULACIÓN DOUTORAMENTO 

 

 

SEAGA - DOG, 2 DE XUÑO 

Anuncio polo que se fai pública a convocatoria e bases específicas II para a 

selección de persoal temporal en diversas categorías profesionais. 

As bases están expostas na sede da Empresa e na páxina web www.epseaga.com 

 

EGAP - DOG, 3 DE XUÑO 

Resolución do 23 de maio de 2016 pola que se convocan as actividades formativas 

para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - BOE, 3 DE JUNIO 

Real Decreto 195/2016, de 13 de mayo, por el que se establecen los requisitos para 

la expedición del Suplemento Europeo al Título Universitario de Doctor. 

 

 

 

 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/03/2016_0000004400.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=123&fecha=20160530
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-A-2016-5364.pdf
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/06/03/2016021008
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/06/01
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=125&fecha=20160601%20
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=126&fecha=20160602%20
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/05/31/2016_0000004263.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160602/AnuncioE3H1-260516-0001_gl.html
www.epseaga.com
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160603/AnuncioO150-270516-0001_gl.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5339
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9qqyOo5PNAhWMBBoKHWgWBHAQjRwIBw&url=http://noticiasvaldeorras.com/valdeorras/a-veiga/novas-listas-de-contratacion-e-actualizacion-de-meritos-da-empresa-publica-de-servizos-agrarios-galegos-na-veiga/&psig=AFQjCNHjy9bstj--aZ6o36Sc6NbiaoVEDw&ust=1465298146589563
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13. THE WEEKLY PRESS  

Los empleados públicos cobrarán este año 180 euros de la extra de 2013 EL IDEAL GALLEGO 

La Xunta y los sindicatos acuerdan devolver la paga extra de comienzos de 2013 LA REGIÓN 

Entrevista al presidente CSI-F Galicia José Francisco Méndez,sobre la extra de los empleados públicos 

RADIO VOZ 

Más margen horario en la jornada laboral flexible de la Xunta EL CORREO GALLEGO 

CSI-F denuncia que la Xunta destruirá 48 puestos de trabajo, la mayoría en Facenda FARO DE VIGO 

Os inspectores en folga alertan de que "a maioría de praias contaminadas séguense usando"  PRAZA 

Ocho de cada diez concellos gallegos han abonado la extra a sus funcionarios LA OPINIÓN 

Los funcionarios de la Administración Central terminan de cobrar la paga extra de 2012 EL PAÍS 

El Sergas cerrará más de 900 camas en los hospitales gallegos este verano EL CORREO GALLEGO  

La Xunta suprime desde 2012 uno de cada cuatro entes de su administración paralela LA OPINIÓN 

Cataluña y Andalucía acaparan el 40% de los entes públicos EL MUNDO 

Secretarios e interventores municipales se blindan con pólizas de responsabilidad civil FARO DE VIGO  

La falta de interventores y secretarios lastra la gestión del 30% de los concellos FARO DE VIGO 

Los fiscales reciben miles de causas para revisar antes del lunes y evitar su cierre  LA VOZ DE GALICIA  

Uno de cada cinco parados gallegos encontrará un empleo este verano LA VOZ DE GALICIA 

CSIF denuncia la pérdida de 17.337 empleos en el sector público en el último año EL ECONOMISTA 

Rajoy incluye en su oferta electoral una rebaja del IRPF pese al déficit LA VANGUARDIA 

Chaves y Griñán niegan el fraude: le toca a Susana Díaz decir por qué paró los cursos EL CONFIDENCIAL 

La paralización de los cursos impide generar 60.000 empleos ABC 

Cientos de causas penales se cerrarán sin imputados por la reforma de Justicia LA OPINIÓN 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elidealgallego.com/articulo/galicia/empleados-publicos-cobraran-ano-180-euros-extra-2013/20160602215919287453.html
http://www.laregion.es/articulo/galicia/xunta-y-sindicatos-acuerdan-devolver-paga-extra-comienzos-2013/20160602175922625810.html
http://www.ivoox.com/2-hora-la-extra-empleados-publicos-audios-mp3_rf_11770932_1.html
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/margen-horario-jornada-laboral-flexible-xunta/idEdicion-2016-05-31/idNoticia-1000106/
http://www.farodevigo.es/galicia/2016/06/01/csi-f-denuncia-xunta-destruira/1471390.html
http://praza.gal/movementos-sociais/11943/os-inspectores-en-folga-alertan-de-que-a-maioria-de-praias-contaminadas-seguense-usando/
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2016/06/02/ocho-diez-concellos-gallegos-han/1075477.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/06/01/actualidad/1464775327_609452.html
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/sergas-cerrara-900-camas-hospitales-gallegos-verano/idEdicion-2016-05-30/idNoticia-1000076/
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2016/06/02/xunta-suprime-2012-cuatro-entes/1075473.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/06/02/574f3e8d268e3e180a8b461d.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2016/05/31/secretarios-e-interventores-municipales-blindan/1470792.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2016/06/06/falta-interventores-secretarios-lastra-gestion/1474721.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/05/31/fiscales-reciben-miles-causas-revisar-lunes-evitar-cierre/0003_201605G31P12995.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/05/31/cinco-parados-gallegos-encontrara-empleo-verano/0003_201605G31P31991.htm
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7607840/06/16/Economia-Paro-CSIF-denuncia-la-perdida-de-17337-empleos-en-el-sector-publico-en-el-ultimo-ano.html
http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20160531/402157975824/rajoy-incluye-en-su-oferta-electoral-una-rebaja-del-irpf-pese-al-deficit.html
http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2016-05-30/chaves-y-grinan-niegan-el-fraude-le-toca-a-susana-diaz-decir-por-que-paro-los-cursos_1208978/
http://ipressreview.kantarmedia.es/AbrirDocumentoPrensa.aspx?funcion=C&noticia=3|0|000155025115%20
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2016/06/01/cientos-causas-penales-cerraran-imputados/1075114.html
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