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4. XUNTANZA COMITÉ INTERCENTROS - DIRECCIÓN XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA - 

6 DE XUÑO 

5. ACORDO DA DIRECCIÓN XERAL DA FUNCIÓN PUBLICA E AS ORGANIZACIÓNS 

SINDICAIS CIG, CCOO, CSIF e UGT SOBRE O CRONOGRAMA DA EFECTIVIDADE DA 

NOVA ESCALA DE AXENTES MEDIOAMBIENTAIS (GRUPO B)  

6. TURISMO ENTREGA 3 MILLÓNS ÁS EMPRESAS PRIVADAS PARA QUE REALICEN O 
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11. CODIX: CONVOCATORIA DE AMTEGA PARA OBTER A CERTIFICACIÓN GALEGA DE 

COMPETENCIAS DIXITAIS EN OFIMÁTICA 
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1. A NOVA PÁXINA DO HERAL TOUPEIRAS EXPERIMENTA UN CRECEMENTO EXPONENCIAL AO 

MES DA SÚA POSTA EN FUNCIONAMENTO 

A nova web do Herald Toupeiras segue a crecer en seguidores e páxinas 
vistas desde o seu novo redeseño 

 

O portal independente de CSI-F para os empregados públicos pecha o seu primeiro mes 

tras o cambio con 17.200 visitantes únicos e máis de 52.000 visitas. 

A un mes da apertura do redeseñado Herald Toupeiras (o portal independente de CSI-F Galicia 

para os empregados públicos centrado en todos aqueles contidos de interese para o sector 

autonómico), as estatísticas sobre o seu seguimento avalan os cambios efectuados. A web, con 

máis de 17.200 visitantes distintos, que viron máis de 52.000 veces as diferentes 

informacións publicadas, sitúase nun crecemento continuado e sostido no tempo. 

Cunha media de 1.500 páxinas vistas ao día, as novas que tiveron maior percorrido informativo 

polo número de visitas e o número de veces compartidas nas redes sociais foron: 

‘Facenda fulmina a carreira administrativa dos funcionarios da Xunta só para beneficar 

a persoas concretas’ (6.100 visitas):  Preme aquí, 

‘Non é seguro o baño en numerosas praias nin nas piscinas pola neglixencia da Xunta’ 

(5.400 visitas): Preme aquí, 

Os nosos boletíns informativos ‘News Semanais’ (unha media de 2.500 visitas por semana) e 

todas as noticias relativas ás retribucións (pagas extras, medidas electoralistas...), aos 

procesos selectivos e ás denuncias de CSI-F sobre a arbitrariedade dos Tribunais de 

Selección acadaron tamén unha moi alta repercusión entre o conxunto dos empregados 

públicos. Sobre esta última temática, é de destacar o volume de tráfico xerado polo uso das 

nosas informacións nos foros e chats dos alumnos nos centros de formación privada de estudos 

para as oposicións. 

Os días da semana con máis entradas son os martes e mércores, tras a saída das News 

Semanais, que sempre finalizan a semana con marca de visitas. 

Queremos agradecervos o voso seguimento e o voso interese, e lembrámosvos que tamén nos 

podedes atopar nas redes sociais: 

 Facebook: Herald Toupeiras: Preme aquí 

 Twitter: @Herald Toupeiras: Preme aquí  

 

https://heraldtoupeiras.es/2016/05/04/facenda-fulmina-a-carreira-administrativa-dos-funcionarios-da-xunta-so-para-beneficiar-a-persoas-concretas/
https://heraldtoupeiras.es/2016/05/24/non-e-seguro-o-bano-en-numerosas-praias-galegas-nin-nas-piscinas-publicas-pola-neglixencia-da-xunta/
https://www.facebook.com/herald.toupeiras/
https://twitter.com/HeraldToupeiras
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2. NOVAS DESTACADAS NA WEB H. TOUPEIRAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Datos de flexibilidade e teletraballo a 31 de maio 
CSI-F denuncia a discriminación do persoal laboral 

que traballa a quendas 

Datos globales de flexibilidade e teletraballo, 

pechados a  31 de maio de 2016, facilitados pola 

D.X de Avaliación e Reforma Administrativa Das 

solicitudes presentadas, 99 foron denegadas, 

9.043 aprobadas e 60 prorrogadas. Solicitudes 

denegadas Datos por sexos: 

-El pase de diapositivas requiere JavaScript. 

-Solicitudes aprobadas: Datos por sexos  

Resumen da 2ª xuntanza da comisión de 

seguimento sobre a aplicación das instrucións de 

vacacións, permisos e licenzas do persoal ao 

servizo da Administración Xeral da Comunidade 

Autónoma de Galicia (6/06/2016). Na citada 

reunión tratáronse os seguintes asuntos que 

relacionamos a continuación: O Director Xeral da 

Función Publica infórmanos da publicación do 

horario de verán para […] 

Aprobada la modificación del Decreto de Listas 

con el voto favorable de CSI-F 

Éxito de CSI-F en la concentración de protesta por 

la recuperación de las 35 horas de jornada laboral 

Aprobada en Comisión de Personal la modificación 

del Decreto de Listas con el voto favorable de 

CSI-F. El resto de sindicatos, excepto UGT, 

también dieron su voto a favor. A lo largo de 

estos años, y a través de nuestra presencia en la 

Comisión Central de Listas, hemos intentado 

corregir, en la medida de lo […] 

Durante el acto se ha instado a Fernández Vara a 

que cumpla con su promesa electoral de volver a 

las 35 horas semanales 

CSI-F ha calificado de éxito la concentración 

celebrada este martes en Mérida a las puertas de 

la Consejería de Administración Pública para pedir 

a la Junta la reducción de la jornada laboral a 35 

horas semanales para todo el personal de la 

Administración Regional. 

Horario de verán 2016  Empleados públicos protestan contra las “medidas 

electoralistas” de la Xunta 

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE HORARIO DE VERAN 

2016 Horario de verán, período de aplicación do 

16 de xuño a 15 de setembro (ambos os dous 

inclusive): Horario oficial: Do 16 de xuño ata o 15 

de setembro deberán realizarse 6 horas diarias 

continuadas de traballo entre as 8:00 e as 15:00 

horas. O cálculo do cumprimento da […] 

 

Alertan de la "discriminación" del personal laboral 

a turnos y reclaman que se retome la negociación 

colectiva esta legislatura. Juan Carlos Rivas, de 

CSIF, ha incidido en la especial "discriminación" 

que sufre el personal laboral, sobre todo el que 

"trabaja por turnos" y ha censurado la "cobardía 

de la Xunta" por "ensañarse con el más […] 

CSIF Igualdad reclama a los partidos escenificar 

un pacto de Estado contra la violencia de género 

en campaña  

Turismo entrega ás empresas privadas 3 millóns 

de euros para que realicen o traballo competencia 

dos empregados públicos 

La Central Sindical Independiente y de 

Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo 

en las administraciones públicas y con presencia 

creciente en el sector privado, celebró hoy la 

reunión del Grupo Nacional de Secretarías de 

Igualdad, para trasladar a las diferentes 

formaciones políticas sus reivindicaciones en este 

ámbito, de cara a las próximas elecciones 

generales. 

CSI-F urxiu en maio unha reunión á Axencia de 

Turismo de Galicia para que a directora aclare 

esta privatización. Aínda non tivo resposta. Se 

este abandono de funcións é un feito grave para 

CSI-F, é máis grave aínda que CIG, CC.OO e UGT, 

membros do Consello de Turismo de Galicia, 

consentisen e non manifestasen a súa […] 

http://heraldtoupeiras.es/2016/06/10/datos-de-flexibilidade-e-teletraballo-a-31-de-maio/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/09/csi-f-denuncia-a-discriminacion-do-persoal-laboral-que-traballa-a-quendas/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/09/csi-f-denuncia-a-discriminacion-do-persoal-laboral-que-traballa-a-quendas/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/08/aprobada-la-modificacion-del-decreto-de-listas-con-el-voto-favorable-de-csi-f/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/08/aprobada-la-modificacion-del-decreto-de-listas-con-el-voto-favorable-de-csi-f/
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/210735
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/210735
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/08/horario-de-veran-2016/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/07/empleados-publicos-protestan-contra-las-medidas-electoralistas-de-la-xunta/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/07/empleados-publicos-protestan-contra-las-medidas-electoralistas-de-la-xunta/
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/210802
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/210802
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/210802
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/07/turismo-entrega-as-empresas-privadas-3-millons-de-euros-para-que-realicen-o-traballo-competencia-dos-empregados-publicos/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/07/turismo-entrega-as-empresas-privadas-3-millons-de-euros-para-que-realicen-o-traballo-competencia-dos-empregados-publicos/
http://heraldtoupeiras.es/2016/06/07/turismo-entrega-as-empresas-privadas-3-millons-de-euros-para-que-realicen-o-traballo-competencia-dos-empregados-publicos/
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3. PRINCIPALES NOVEDADES DEL DECRETO 37/2006, LISTAS DE CONTRATACIÓN 

A lo largo de estos años, y a través de nuestra presencia en la Comisión Central de Listas, hemos 

intentado corregir, en la medida de lo posible, los aspectos más dolosos del Decreto 37/2006, proponiendo 

determinados cambios en su interpretación e intentando que se estimaran una gran parte de los recursos 

presentados por los integrantes de las listas, tropezando una y otra vez con que su estimación supondría 

ir más allá de la pura interpretación e implicaría contravenir lo establecido en la norma. 

Tras años esperando la negociación de un nuevo decreto, llegamos al acuerdo, en el seno de la Comisión 

Central de Listas, de la urgente necesidad de abordar unas modificaciones que permitan estimar y 

dar solución a los problemas más graves que se plantean.  

Tras su paso por la Comisión de Personal celebrada el 1 de junio de 2016, y después de más de un año 

desde que se acordó en la Comisión de listas, ha quedado aprobada la modificación del Decreto 

37/2006 con el voto favorable de CSI•F. Sus principales novedades son: 

 

Los cambios entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el DOG, excepto los 

artículos 7 y 15.2 (modificación de ámbitos-datos personales y suspensión de llamamientos 

respectivamente) que entrarán en vigor pasados 3 meses de su publicación, para dar tiempo a los 

integrantes de las listas, que no lo hayan hecho ya, para comunicar su número de teléfono móvil (que 

será imprescindible a partir de ahora para poder hacer dichos trámites). 

•Posibilidad de renunciar sin penalización a plazas con jornada igual o 
inferior a la mitad de la jornada ordinaria, incluyendo plazas fijas 
discontinuas con periodos de actividad igual o inferiores a los seis 
meses, una vez transcurridos seis meses desde la fecha de inicio de la 
prestación de servicios que figura en el contrato. Plazo de preaviso 20 
días naturales 

 

•Tampoco tendrá penalización la renuncia a un puesto derivada de tener 
reconocida una discapacidad que conlleve una imposibilidad o limitación 
sustancial para desempeñar las funciones del puesto 

RENUNCIA SIN 
PENALIZACIÓN 

•Retorno a las listas transcurrido un año de penalización. Se producirá de 
forma automática previa solicitud del interesado. 

 

•Esta disposición les será de aplicación también a los integrantes de las 
listas que estén penalizados con posterioridad al 15 de julio de 2014 

PENALIZACIÓN 

•Se acorta el plazo de efectividad de la solicitud, que tendrá efectos a 
partir del día siguiente a su presentación. La solicitud deberá hacerse 
siempre de forma telemática. 

 

•De inicio no hay plazo límite de suspensión. Se solicitará la 
reincorporación, también de forma telemática, que producirá efectos 
transcurridos 30 días naturales desde su presentación 

SOLICITUDES DE 
SUSPENSIÓN DE 
LLAMAMIENTOS 
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4. XUNTANZA COMITÉ INTERCENTROS - DIRECCIÓN XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA - 6 DE XUÑO 

 

O día 6 de xuño o Comité Intercentros da Xunta de Galicia ven de manter unha xuntanza coa 

Dirección Xeral de Función Pública no que se trataron os seguintes temas: 

1. Concurso de traslados: Función Pública nos informa de que o  concurso  non sairá antes 

do verán. A previsión e que convocarán unha xuntanza específica para este tema no mes 

de xuño é que antes das eleccións autonómicas saíra a convocatoria dos grupos IV e V na 

mesma liña e practicamente coas mesmas bases que o último concurso de traslados do 

ano 2012 (salvo algunha pequena adaptación que non concretou) e por suposto a 

resolución do mesmo antes de elección de destino da OPE 2016. Respecto dos grupos I a 

III aínda non teñen previsión. 

2. Refundición categorías profesionais: Na próxima semana enviarán proposta dos 

grupos IV e V. A proposta do Grupo III teñen intención de enviala a finais de mes se 

rematamos a negociación dos grupos anteriores. 

3. Proceso de funcionarización: vai ligado ao proceso de refundición de categorías. 

Función Pública está recollendo información de procesos realizados noutras 

Administracións Públicas, así como posibles sentencias de reclamacións presentadas nestes 

procesos tanto de organizacións sindicais como da propia Avogacía do Estado para evitar 

posibles impugnacións xudiciais. 

4. Reposición artigo 19 do convenio: nos informa que vai ligado a Lei de Orzamentos do 

ano 2017, polo que, é algo que lle tocará xestionar ao próximo equipo de Goberno da 

Comunidade Autónoma. 

5. Negociación criterios Tribunais de Selección: ten o seu ámbito específico de 

negociación. 

6. Axencia Galega de Servizos Sociais: é unha decisión que terá que tomar a Consellería 

de Facenda e a Secretaría Xeral de Política Social crendo dende a DXFP que se debe de 

regularizar as condicións laborais do persoal do Consorcio. 

7. Cambio de categorías do SPDCIF a bombeiros forestais: Dende o Comité Intercentros 

se lle informa a DXFP das 3 peticións que levamos feitas por parte das OOSS á Consellería 

de Facenda solicitando unha reunión onde poder expoñer as  reivindicacións  deste  

colectivo  e  o  cumprimento  do  Convenio  Colectivo ao respecto. Se nos informa que na 

próxima semana terá lugar esa xuntanza coa Consellería de Facenda. 

8. Perfección de trienios persoal a tempo parcial: este punto ven a colación dun escrito 

chegado a este órgano do Comité de Empresa de Vicepresidencia, Consellería de 

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza no que se nos informa que os traballadores 

contratados a tempo completo que perfeccionan trienios ao 100% se a continuación pasan 

a ter un contrato a tempo parcial se lle perfeccionan todos a tempo parcial. 

9. Función Pública nos pide que lle acheguemos ese escrito para estudalo e darnos unha 

resposta por escrito. 
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10. Concesión de permutas entre o persoal interino: se nos informa que aínda que había 

dúas sentenzas gañadas en primeira instancia nos Xulgados do Social de Ourense e Lugo o 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia as desestimou, polo que, a lexislación é clara ao 

respecto de autorización de permutas só ente o persoal laboral fixo do mesmo grupo e 

categoría. 

11. Declaración como persoal laboral indefinido os traballadores interinos con máis 

de 3 anos de antigüidade: aínda que non teñen coñecemento oficial da sentencia que 

orixinou a noticia na prensa dixital, a mesma vai na liña do recoñecemento do/a 

traballador/ora como persoal laboral INDEFINIDO NON FIXO ata a cobertura 

regulamentaria da praza. 

12. Relación de persoal e prazas ocupadas con anterioridade ao 1 de xaneiro  de 

2005 e relación de persoal e prazas do acordo de consolidación asinado no V 

Convenio: solicítase listado de prazas vacantes dos procesos de estabilización e 

consolidación recollidos na disposicións transitoria décima do convenio colectivo. 

13. Varios: solicitamos: 

a. Información sobre a resolución da Consellería de Política Social de non conceder os días 

24 e 31 de decembro como asuntos persoais ao igual que ao persoa de oficina e o valor 

das X nas carteleiras de traballo ao non considerar estas como días inhábiles a efectos 

de vacacións e licencias. Este asunto debaterase na súa mesa específica a continuación 

desta xuntanza. 

b. Levar a mesa de pluses para a súa inclusión en RPT aquelas sentencias xudiciais 

gañadas ao respecto. 

c. Revisión das bases de cotización en base ao requirimento da Inspección de traballo de 

Lugo, daqueles traballadores que realizan funcións de superior categoría ou están en 

situación de adscrición temporal. 

d. Revisión de confección de nóminas, xa que, esta son de difícil comprensión para os 

traballadores. 

e. Posibilidade da realización de convenios de mobilidade con outras Administracións 

Públicas. O Director apunta a posibilidade de chegar a un acordo neste sentido con 

Asturias. 
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5. ACORDO DA DIRECCIÓN XERAL DA FUNCIÓN PUBLICA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS 

CIG, CCOO, CSIF e UGT SOBRE O CRONOGRAMA DA EFECTIVIDADE DA NOVA ESCALA DE 

AXENTES MEDIOAMBIENTAIS (GRUPO B)  

 Dende a Administración achégannos o texto da “proposta do Acordo da Dirección Xeral da Función Pública 

e as Organizacións Sindicais (CIG, CCOO, CSIF  e UGT) sobre o cronograma da efectividade da nova 

Escala de axentes medioambientais (grupo B)”, que é o mesmo que se remitiu o pasado 3 de xuño para a 

xuntanza do próximo día 14, coa indicación de que formulemos as observacións, que consideren 

oportunas ata ás 14:00h. do vindeiro venres 10 de xuño 

1.- TRABALLOS PREPARATORIOS  

 O punto de inicio é o completar os expedientes personais dos afectados para coñecer os que posúen a 

titulación de técnico superior en Xestión forestal e do medio natural, ou equivalente e os que non a 

posúen. Sobre estes últimos é mester ter información sobre a titulación, os cursos realizados e a 

experiencia que poidan servir para a programación dos módulos a deseñar  pola administración educativa 

coa finalidade que se persegue que é a de que poidan acadar a Titulación de Técnico Superior citada. Para 

conseguila mesmo é necesario, nalgúns supostos, a titulación ou proba que permita ter o requisitos para 

poder matricularse no ciclo superior. 

 O día 30 de marzo de 2016 publicouse a resolución da dirección xeral da Función Pública concedento un  

prazo de trinta días naturales para presentar polos interesados a documentación pertinente segundo se 

establece nos  seus anexos, para saber en que situación se atopa cada un dos afectados segundo o 

sinalado no paragrago primeiro. 

Unha vez recibida a documentación a mesma estase integrando no expediente electrónico dos afectados, 

escaneando incluso os distintos documentos aportados. No  mes de xuño pola Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria farase un estudio dos funcionarios que non teñen o título de técnico 

superior citado para ver os itinerarios profesionais, ata poder acceder á titulación de técnico superior. 

Durante todo este proceso informarase aos empregados dos itinerarios a seguir por cada un deles para 

acadar a titulación.  

2.-  CURSO PARA A OBTENCIÓN DA TITULACIÓN DE TÉCNICO SUPERIOR EN XESTION 

FORESTAL E DO MEDIO NATUAL OU EQUIVALENTE.  

Unha vez realizadas os traballos de estudio do expediente persoal iniciariase o Curso para a obtención do 

título  de Técnico Superior en Xestión Mediambiental.  

Este se desenvolverá agrupando persoas nos ámbitos que se estableza pola  administración educativa 

xunto coas Consellerias de destino deste persoal. A participación do empregado sempre será voluntaria e 

polo tanto a realización do mesmo non leva aparelladado o aboamento de ningunha compensación nin 

axuda de custo por parte da administración e tampouco pode supor unha merma na prestación do servizo 

por parte dos empregados que o desenvolvan.  

3.- OPE DA PROMOCIÓN INTENA. 

Unha vez que o 50% dos persoal posúa a titulación necesaria,  previa negociación coas organizacións 

sindicais, incluiráse o número de plazas dos que posúan a titulación necesaria, máis unha previsión dos 

que en xuño dese ano poderían dispor dela para poder convocar o oportuno proceso de promoción interna. 

4.- REGULAMENTO DE FUNCIÓNS  

Negociarase o regulamento da nova escala polas Consellerías afectadas mailas Organizacións Sindicais con 

representación na mesa xeral de empregados públicos, a devandita actuación será coordinada pola 

dirección xeral da Función Pública.  
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Este regulamento terá que publicarse antes da modificación das RPTs nas que se inclúan os postos da 

escala de Axentes Mediambientais. 

5.- PROCESO SELECTIVO  

Convocarase no último trimestre, previa negociación coas Organizacións Sindicais, o concurso oposición 

para a promoción interna para o acceso a escala de Axentes Mediambientais do ano en que as novas  

prazas do grupo B se inclúan en oferta pública de emprego.    

6.- MODIFICACIÓN DAS RPTs  

Unha vez finalizado o proceso de integración e -como mínimo- cos postos dos empregados que o superen 

modificaranse as RPTs das Consellerias afectadas para posibilitar o pase do persoal que teña superado o 

proceso ao novo Grupo B. Ademais declararánse  a extinguir os postos que queden na antiga escala do 

Grupo C1. 

7.- TOMAS DE POSESIÓN E PASE A NOVA ESCALA DE AXENTES MEDIOAMBIENTAIS. 

As tomas de posesión realizaranse unha vez rematado o establecido no apartado anterior. 

8.- O presente acordo será publicado no Diario Oficial de Galicia 

Santiago de Compostela a 3 de xuño de 2016. 

  

6. TURISMO ENTREGA 3 MILLÓNS ÁS EMPRESAS PRIVADAS PARA QUE REALICEN O TRABALLO 

COMPETENCIA DOS EMPREGADOS PÚBLICOS 

– CSI-F urxiu en maio unha reunión á Axencia de Turismo de Galicia para que a directora aclare 

esta privatización. Aínda non tivo resposta. 

– Se este abandono de funcións é un feito grave para CSI-F, é máis grave aínda que CIG, CC.OO 

e UGT, membros do Consello de Turismo de Galicia, consentisen e non manifestasen a súa 

oposición. 

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSI-F) 

denuncia o abandono de funcións da Axencia de Turismo de 

Galicia desde 2013 e a privatización encuberta dos servizos que 

viñan prestando até agora os empregados públicos adscritos a 

este ente instrumental. 

 No últimos tres anos, a Axencia entregou vía convenios máis de 3 

millóns de euros ás empresas privadas do sector para que 

desenvolvan, a través do Cluster de Turismo, accións tanto de 

promoción nacional como internacional do Turismo e a Marca 

Galicia así como de competitividade que até agora realizaba a 

propia Axencia a través dos seus departamentos de Contratación, 

Calidade de Proxectos Europeos, Imaxe e Xestión de Marca e 

Accións Especiais, así como das direccións de Promoción e 

Comunicación. Pois ben, este traspaso de funcións ao Cluster 

supón que este, que non ten capacidade nin persoal para 

desenvolvelas, as teña que subcontratar. 

É dicir, a Xunta perde o control directo das accións e da imaxe que impulsarán o turismo da comunidade, 

engade dous intermediarios máis na execución destas accións e sáltase a Lei de Racionalización do Sector 
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Público, que limita a contratación de consultores externos cando os empregados públicos poidan 

desenvolver o traballo, e por tanto, engade unha ocultacion máis a Lei de Transparencia. 

O sindicato independente xa solicitou o pasado 13 de maio unha reunión de carácter urxente coa 

Directora da Axencia de Turismo para coñecer os plans de presente e futuro da Axencia, e 

especialmente o dos empregados públicos adscritos á mesma. Aínda está a esperar resposta. 

Para CSI-F, esta situación, destapada este mes de xuño polos diarios Praza Pública e Eldiario.es, 

constitúe un atentando á competencia profesional dos empregados públicos e unha intromisión nas súas 

funcións, que parece ter como finalidade a privatación das potestades públicas para amortizar postos de 

traballo na Axencia, o que implicará a curto ou medio prazo o consecuente despedimento dos 

traballadores. Por pór un exemplo, a Xunta entregou 150.000 € ao Cluster para que sexan as empresas 

privadas as que elaboren o Plan Estratéxico de Turismo de Galicia 2017-2020, sen contar e dando as 

costas a outros axentes implicados nas políticas de turismo. Lembrar que o último Plan Estratéxico foi 

elaborado polos empregados públicos da Axencia. 

Un exemplo máis do abandono da Axencia é que, excepto no convenio para a elaboración do Plan 

Extratégico, no resto dos asinados, todo o material promocional de Galicia será propiedade do Cluster 

segundo recolle o propio Cluster nas licitacións, aínda que pagado co diñeiro de todos os galegos. 

Os sindicatos do Consello de Turismo calan e consenten 

Pero se este abandono de funcións é un feito grave para CSI-F, é máis grave aínda que CIG, CC.OO e 

UGT, membros do Consello de Turismo de Galicia, consentisen este abandono de funcións e non 

manifestasen a súa oposición. Entre as funcións do Consello está a de emitir, con carácter preceptivo, 

informe sobre os plans sectoriais de Turismo, polo que, á forza, tiñan que ser coñecedores desta xestión 

irresponsable por parte da Axencia. 

Por todo estes, CSI-F considera que se incumpriu a razón de ser da creación da Axencia de Turismo, que o 

Goberno galego xustificou na necesidade de configurar unha organización dotada de capacidade de 

decisión sobre os recursos públicos asignados e dun alto nivel de autonomía no seu funcionamento, 

premisas básicas para que se lle poida esixir responsabilidade efectiva sobre o cumprimento dos seus 

obxectivos. Era esencial, e así se argumentaba, a creación da Axencia para poder prestar uns servizos cun 

alto nivel de calidade e cunha cultura de xestión dos recursos públicos que sexa facilmente visualizada 

pola cidadanía. 

 Escrito da CSI-F registrado o 13/05/2016 solicitando una reunión urxente coa directora da Axencia, 

Nava Castro: Escrito CSIF Turismo 

Informacións nos medios: 

 CSI-F pidió hace un mes explicaciones por la privatización de Turismo y la Xunta calla (Eldiario.es) 

 La Xunta privatiza su política turística (Eldiario.es) 

 CSI-F pediu explicacións hai un mes pola privatización de Turismo e a Xunta cala (Praza Pública) 

 A Xunta privatiza a súa política de turística (Praza Pública) 

 Critican que la Xunta encargue al Clúster el plan gallego de turismo (El Correo Gallego) 

 Denuncian que firmas privadas hacen trabajo propio de funcionarios (La Voz de Galicia) 

  

 

 

http://praza.gal/
http://www.eldiario.es/galicia/Xunta-privatiza-politica-turistica_0_524947549.html
https://heraldtoupeiras.files.wordpress.com/2016/06/escritocsifturismo.pdf
http://www.eldiario.es/galicia/CSIF-explicaciones-privatizacion-Turismo-Xunta_0_524947550.html
http://www.eldiario.es/galicia/Xunta-privatiza-politica-turistica_0_524947549.html
http://praza.gal/politica/11950/csif-pediu-explicacions-hai-un-mes-pola-privatizacion-de-turismo-e-a-xunta-cala/
http://praza.gal/politica/11909/a-xunta-privatiza-a-sua-politica-turistica/
https://heraldtoupeiras.files.wordpress.com/2016/06/privatizaciocc81n-turismo-el-correo.pdf
https://heraldtoupeiras.files.wordpress.com/2016/06/privatizaciocc81n-turismo-la-voz.pdf
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7. HORARIOS DE VERÁN DOS SERVIZOS DE TRANSPORTE DE PERSOAL DA XUNTA 

 

DO 16 DE XUÑO ATA O 15 DE SETEMBRO DE 2016 

Días 16-17-20-21 de xuño 

Procedencia Saída Volta Lanzadeiras Hora 

A Coruña 1 6:40 14:55 Estación Autobuses–Rosalía Castro–Hospitais Clínico-Conxo 7:55 

A Coruña 2 6:40 14:55 Estación Autobuses–Facenda 7:55 

A Coruña 3 6:45 14:55 Estación Autobuses–A Barcia 7:55 

Ferrol 6:35 14:55 Estación Autobuses–Sar-Paxonal 7:55 

Vigo 6:30 14:55 Estación Autobuses–Fontiñas-Gaiás 7:55 

Pontevedra 6:50(*) 14:55 H.Clínico-H.Peregrino-Estación de autobuses 14:40 

Vilagarcía 6:55 14:55 A Barcia-Conxo-Estación de Autobuses 14:45 

Ourense 6:15 14:55 Paxonal-Sar-Estación de Autobuses 14:45 

Lalín 7:05 14:55 Facenda-Estación de Autobuses 14:45 

Noia 7:15 14:35 Gaiás-Fontiñas-Estación de Autobuses 14:45 

Betanzos 7:00 14:55 H. Clínico-H. Provincial-Estación Autobuses 15:00 

(*) Saída da Estación de Autobuses 
 

DO 22 DE XUÑO ATA O 15 DE SETEMBRO 

Procedencia Saída Volta Lanzadeiras Hora 

A Coruña 1 7:00 14:35 S. Lázaro-Rosalía C.-H. Clínico-Conxo 8:10 

A Coruña 2 7:00 14:35 Estación Autobuses–Facenda 8:20 

A Coruña 3 7:00 14:35 Estación Autobuses–Hórreo-A Barcia 8:20 

Ferrol 6:55 14:35 Estación Autobuses–Sar-Paxonal 8:20 

Vigo 6:45 14:35 Estación Autobuses–Fontiñas-Gaiás 8:20 

Pontevedra 7:10 14:35 H.Clínico-H.Peregrino-Estación de autobuses 14:15 

Vilagarcía 7:15 14:35 A Barcia-Conxo-Estación de Autobuses 14:15 

Ourense 6:40 14:35 Paxonal-Sar-Estación de Autobuses 14:20 

Lalín 7:25 14:35 Facenda-Estación de Autobuses 14:20 

Noia 7:15 14:35 Gaiás-Fontiñas-Estación de Autobuses 14:15 

Betanzos 7:15 14:35 H. Clínico-H. Provincial-Estación de Autobuses 15:00 
 

DO 16 DE XUÑO ATA O 15 DE SETEMBRO 

Servizo 6:15 Vigo-Pontevedra-Santiago 

Vigo sae da Estación de Autobuses e fai parada na Travesía de Vigo 

Pontevedra fai o percorrido do servizo de funcionarios habitual. 

Santiago sae da AP9 no Milladoiro entra pola Choupana (Parada H. Clínico), Rosalia C. (Parada H. 

Peregrino), Hórreo/Avda. de Lugo (parada Est. Tren), Estación de Autobuses, S. Lázaro. 

Servizo 15:22 Santiago-Pontevedra-Vigo 

Santiago Sae de Santiago da Estación de Autobuses, pasa e para en S. Lázaro 

Pontevedra fai o percorrido do servizo de funcionarios ata a Estación de Autobuses.  

Vigo para na Travesía e Estación de Autobuses. 

Servizo 5:55 Ourense-Santiago 

Ourense Sae de Ourense facendo o percorrido do servizo de funcionarios.  

Lalín, Silleda Fai parada. 

Santiago Entra por San Lázaro, entra na Estación de Autobuses e vai os Hospitales 

Servizo 15:22 Santiago-Ourense 

Santiago Sae do H.Clínico as 15:00 pasa polo H. Provincial, Estación de Autobuses (15:22), S. Lázaro 

Silleda, Lalín e Ourense Percorrido do servizo de funcionarios 
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8. DATOS DE FLEXIBILIDADE E TELETRABALLO DO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA 

XUNTA DE GALICIA A 31 DE MAIO DE 2016 

 

MAIO 2016 

TOTAL SOLICITUDES 
SERVIZOS 

CENTRAIS 

SERVIZOS 

PERIFÉRICOS 

APROBADAS PRORROGADAS DENEGADAS A/P D A/P D 

FLEXIBILIDADE 

AUTOMÁTICA 
7.895 - 28 2.949 1 4.946 27 

FLEXIBILIDADE X 

CONCILIACIÓN 
1.058 - 13 417 1 641 12 

TELETRABALLO 90 60 58 114 25 36 33 

TOTAIS 9.103 99 3.480 27 5.623 72 

 

9. DEREITOS ELECTORAIS DO PERSOAL AO SERVIZO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 

PARA AS ELECCIÓNS DO 26-X 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 7 DE XUÑO 

Orde do 27 de maio de 2016 pola que se regula o exercicio dos dereitos electorais do persoal ao 

servizo da Comunidade Autónoma de Galicia (...) para o día 26 de xuño de 2016...  

PERSOAL QUE ESTÉ TRABALLANDO O DÍA DAS ELECCIÓNS: 

1. Permiso retribuído de ata catro horas libres para exercer o seu 

dereito ao voto, (...) agás que se preste en xornada reducida, efectuarase 

a correspondente redución proporcional do permiso.  

2. Permiso, no seu horario laboral, de ata catro horas libres para que 

poida formular persoalmente a solicitude de certificación acreditativa da 

súa inscrición no censo, así como para a remisión do voto por correo. 

PERSOAL NOMEADO PARA AS MESAS ELECTORAIS:  

1. O persoal nomeado presidenta/e ou vogal de mesas electorais e as/os que acrediten a súa 

condición de interventoras/es teñen dereito, durante o día da votación, a un permiso retribuído de 

xornada completa se non desfrutan en tal data de descanso semanal, e a unha redución da súa 

xornada de traballo de cinco horas o día inmediatamente posterior.  

2. Os que acrediten a súa condición de apoderadas/os teñen dereito a un permiso retribuído durante o 

día da votación, se non desfrutan nese día de descanso semanal.  

PERSOAL CANDIDATO 

Poderá ser dispensado, logo da súa solicitude, da prestación do servizo nas súas respectivas unidades 

durante a campaña electoral; é dicir, desde as cero horas do venres 10 de xuño de 2016 ata as 

vinte e catro horas do venres 24 de xuño de 2016. A competencia para a concesión do referido 

permiso corresponderalle á secretaría xeral técnica de cada consellería.  

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160607/AnuncioCA01-310516-0003_gl.pdf
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPrfipy6TNAhXKuhoKHWxJCWQQjRwIBw&url=http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-polemica-periodista-argentina-llevo-urna-electoral-bano-20150430162348.html&bvm=bv.124272578,d.d2s&psig=AFQjCNFQcwDh18l80gezQ4Dw-LA0a1CrAw&ust=1465893055984800
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10. ACCIÓNS FORMATIVAS ORGANIZADAS POLO INAP PARA EMPREGADOS PÚBLICOS 

MH.AA.PP - BOE, 9 DE JUNIO 

Resolución de 7 de junio de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan 

acciones formativas de CARÁCTER GENERAL para el segundo semestre de 2016. 

DESTINATARIOS: 

Empleados públicos pertenecientes a cuerpos y escalas de los subgrupos A1, A2, C1, C2 y E, y el personal 

laboral equivalente 

AREAS: 

 Organización y funcionamiento 

 Procedimiento administrativo 

 Recursos humanos 

 Publicaciones 

 Habilidades profesionales 

 Gestión económica y contratación 

 Herramientas y competencias digitales 

 Políticas públicas 

 Unión europea 

 Itinerarios en competencias digitales 

MH.AA.PP - BOE, 9 DE JUNIO 

Resolución de 7 de junio de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan 

acciones formativas dirigidas a PERSONAL DIRECTIVO Y PREDIRECTIVO para el segundo semestre 

de 2016. 

DESTINATARIOS 

Funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas del subgrupo A1, y personal laboral fijo equivalente, de 

todas las Administraciones públicas 

AREAS: 

 Dirección y gestión pública 

 Actividad y procedimiento administrativo 

 Gestión económica 

 Elaboración normativa 

 Políticas públicas 

 Unión Europea y Relaciones Internacionales 

 Habilidades profesionales y directivas 

MH.AA.PP - BOE, 9 DE JUNIO 

Resolución de 7 de junio de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan 

acciones formativas en materia de IDIOMAS para el segundo semestre de 2016. 

DESTINATARIOS 

Empleados públicos pertenecientes a cuerpos y escalas de los subgrupos A1, A2, C1 y C2, y el personal 

laboral equivalente. 

CURSOS PRESENCIALES 

 Intensivo de inglés 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/09/pdfs/BOE-A-2016-5655.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/09/pdfs/BOE-A-2016-5656.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/09/pdfs/BOE-A-2016-5657.pdf
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 Inglés para puestos de secretaría 

 Inglés para la atención al ciudadano 

 Inglés jurídico-administativo 

 Presentaciones en inglés 

 Atención telefónica en inglés. 

 Habilidades profesionales  

 Inglés para la comunicación mediante correo electrónico. 

 Reuniones en inglés. 

 Negociaciones en inglés. 

 Atención al ciudadano en inglés. 

MH.AA.PP - BOE, 9 DE JUNIO 

Resolución de 7 de junio de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan 

acciones formativas en materia de seguridad de las TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional. 

DESTINATARIOS. 

Los empleados públicos pertenecientes a cuerpos y escalas de los subgrupos A1 y A2, y el personal laboral 

equivalente, que tengan responsabilidades (...) 

CURSOS 

 XIII curso de gestión de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones y del 

esquema nacional de seguridad (gestión STIC) 

 XII curso STIC – Detección de intrusos 

 XI curso STIC – Seguridad en redes inalámbricas 

 VII curso STIC – Herramienta pilar 

 V curso STIC – Seguridad en dispositivos móviles 

 II curso STIC de gestión de incidentes de ciberseguridad (herramientas CCN-CERT) 

MH.AA.PP - BOE, 9 DE JUNIO 

Resolución de 7 de junio de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan 

acciones formativas en materia de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

para el segundo semestre de 2016. 

DESTINATARIOS 

Los empleados públicos pertenecientes a cuerpos y escalas de los subgrupos A1, A2, C1 y C2, y personal 

laboral equivalente 

AREAS 

 organización y gestión de los sistemas de información 

 redes, comunicaciones e internet 

 programación y lenguajes 

 seguridad de sistemas 

 herramientas informáticas 

 ingeniería de los sistemas de información 

 

SOLICITUDES E INSCRICIÓN DE LAS CONVOCATORIAS: 

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales.  

Deberán de inscribirse en el portal de la web: http://www.inap.es/formacion-general. 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/09/pdfs/BOE-A-2016-5658.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/09/pdfs/BOE-A-2016-5659.pdf
http://www.inap.es/formacion-general.
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11. CODIX: CONVOCATORIA DE AMTEGA PARA OBTER A CERTIFICACIÓN GALEGA DE 

COMPETENCIAS DIXITAIS EN OFIMÁTICA 

 

AMTEGA - DOG, 8 DE XUÑO 

Resolución do 30 de maio de 2016 pola que se efectúa unha convocatoria para a obtención da certificación 

galega de competencias dixitais en ofimática, tras o seguimento dun curso de preparación na modalidade 

de teleformación. 

 

 

 

 

 

 

• Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo 

electrónico (30 horas).  

• Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer (30 

horas).  

• Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc (50 horas).  

• Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base (50 

horas).  

• Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. 

LibreOffice Impress (30 horas).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatarios: 

Persoas >16 
anos 

Prazas: 180 

Horas: 190 

Modalidade: Teleformación 

Datas:  Do 5/9 ao 27/11/16 

Avaliación: 

proba presencial 

Contidos 

MF0233_2 «Ofimática» (190 horas), asociado á 
unidade de competencia UC0233_2 Manexar 
aplicacións ofimáticas na xestión da información e a 
documentación (...) 

 

Inscrición: 

http://cemit
.xunta.gal  

 

Prazo de inscrición 5 días hábiles 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160608/AnuncioG0177-310516-0001_gl.pdf
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12.  PROGRAMA DE AUTOFORMACIÓN NA EGAP PARA EMPREGADOS PÚBLICOS 

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - DOG, 6 DE XUÑO 

Resolución do 23 de maio de 2016 pola que se convoca o PROGRAMA DE AUTOFORMACIÓN para o 

persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. 

AS ACTIVIDADES: ACCESO AOS CONTIDOS 

Todos os empregados públicos e as empregadas públicas destinados na Admón. da C.A. de Galicia  que 

reúnan os requisitos (...) inscribíndose no enderezo <http://egap.xunta.es/matricula>.  

A inscrición para o acceso aos contidos pode facerse en calquera ata o 30 de decembro de 2016, agás 

para os contidos referentes á Lei 39/2015, do 1 de outubro  e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, estímase 

que non estarán dispoñibles ata mediados de setembro do ano 2016. 

Os contidos van estar dispoñibles ata o 30 de decembro de 2016. 

O acceso aos contidos das actividades do programa de autoformación non implica a obriga de presentarse 

ás probas de avaliación reguladas no anexo II nin é tampouco un requisito para matricularse nelas. 

O acceso aos contidos das actividades do programa de autoformación non dá dereito á expedición do 

certificado. 

ACTIVIDADES DO PROGRAMA DE AUTOFORMACIÓN 

CÓDIGO ACTIVIDADE DO PROGRAMA DE AUTOFORMACIÓN 

FC16159 A Administración electoral: o papel das administracións galegas - Contidos 

FC16161 A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos - Contidos 

FC16163 A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia - Contidos 

FC16165 A responsabilidade patrimonial da Xunta de Galicia - Contidos 

FC16167 Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base) - Contidos 

FC16169 Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010) - Contidos 

FC16171 Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010) - Contidos 

FC16173 Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) - Contidos 

FC16175 Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010) - Contidos 

FC16177 Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer) - Contidos 

FC16179 Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress) - Contidos 

FC16181 Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010) - Contidos 

FC16183 As subvencións. Regulación estatal e autonómica - Contidos 

FC16185 Básico en prevención de riscos laborais - Contidos 

FC16187 Cooperación transfronteiriza e cohesión - Contidos 

FC16189 Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia - Contidos 

FC16191 Iniciación á administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos - Contidos 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160606/AnuncioO150-300516-0001_gl.pdf
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CÓDIGO ACTIVIDADE DO PROGRAMA DE AUTOFORMACIÓN 

FC16193 Introdución á Unión Europea e ao seu dereito - Contidos 

FC16195 Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas - Contidos 

FC16197 Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público - Contidos 

FC16199 Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social - Contidos 

FC16201 O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral - Contidos 

FC16203 O principio de subsidiariedade no dereito da Unión Europea, o seu control - Contidos 

FC16205 O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autónomas - Contidos 

FC16207 Os contratos do sector público - Contidos 

FC16209 Os primeiros auxilios - Contidos 

FC16212 Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos - Contidos 

FC16214 
Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado 
público - Contidos 

FC16215 Réxime disciplinario do empregado público de Galicia - Contidos 

FC16217 Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux) - Contidos 

FC16219 Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows)-Contidos 

FC16221 Subvencións e axudas económicas en tempos de crise - Contidos 

FC16223 Violencia de xénero - Contidos 

FC16259 Xénero e igualdade nas administracións públicas. A súa evolución normativa - Contidos 

AS PROBAS DE AVALIACIÓN: SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN  

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da 

publicación desta resolución no DOG. 

13. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA 

 

 FUNCIONARIOS: CORPOS XERAIS 

Acceso 

libre 

A1 Corpo SUPERIOR da Admón. xeral Constitución do tribunal: 8 de xuño 

A2 Corpo XESTIÓN da Admón. xeral Constitución do tribunal: 6 de xuño 

C1 Corpo ADMINSTRATIVO da Admón. xeral Constitución do tribunal: 8 de xuño 

Promoción 

interna 

A1 Corpo SUPERIOR da Admón. xeral Formulario e cadro de respostas 1º ex. 

A2 Corpo XESTIÓN da Admón. xeral Formulario e cadro de respostas 1º ex. 

 

 FUNCIONARIOS: ESCALAS 

A1 
Facultativo superior de arquivos, bibliotecas e 

museos, especialidade bibliotecas 
Elección de destino definitivo, 17 xuño 

A2 Topógrafos/as (Consolidación) Aspirantes que superaron o proceso selectivo 

A2 
Axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, 

especialidade bibliotecas 
Elección de destino definitivo, 17 xuño 

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=2012&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=2012&lang=gl%20
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160609/AnuncioCA01-020616-0004_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160609/AnuncioCA01-020616-0004_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160609/AnuncioCA01-020616-0003_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160609/AnuncioCA01-020616-0005_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160609/AnuncioCA01-020616-0005_gl.pdf
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14. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA 

 

Concello Boletín Data Denominacións dos postos Nº 
Sistema de 

selección 
Prazo 

Amoeiro BOPOU 7-X Socorrista acuático 3 Ver bases 8 días naturais 

Amoeiro BOPOU 10-X 
Peóns para o servizo de 

abastecemento de auga 
2 Ver bases 5 días hábiles 

Baiona BOE 11-X Arquitecto técnico 1 
Concurso e 

oposición 
20 días naturais 

Baltar BOPOU 7-X Auxiliar de axuda no fogar 5 Concurso 5 días naturais 

O Barco de V. BOE 6-X Policía local 2 Oposición 20 días naturais 

Bergondo BOPAC 7-X Socorristas 5 Concurso 5 días hábiles 

Burela BOPLU 11-X Médico U.A. Drogodepend. 1 Ver bases 10 día naturais 

Carballeda de V BOPOU 7-X Auxiliar administrativo 1 Concurso 3 días naturais 

Carballo BOPAC 7-X Docentes cursos AFD 2016 4 
Concurso e 

oposición 
5 días hábiles 

Cariño BOPAC 9-X Peóns de limpeza de praias 3 
Concurso e 

oposición 
5 días naturais 

Celanova BOPOU 10-X Peóns brigada limpeza 4 Oposición 10 días naturais 

Coles BOPOU 8-X Auxilar de axuda no fogar 1 Concurso Ata 15.06.16 

O Corgo BOPLU 6-X Axuda no fogar Bolsa 
Concurso e 

oposición 
10 días hábiles 

Gomesende BOPOU 11-X Auxiliar administrativo 1 
Concurso e 

oposición 
5 días naturais 

A Guarda BOPPO 7-X Informador turístico 1 Oposición 10 días hábiles 

A Laracha BOPAC 8-X Peóns limpeza de praias 9 Oposición 5 días hábiles 

Laxe BOPAC 8-X Tco. información turística 1 Oposición 7 días naturais 

Moaña BOPPO 7-X 
Dinamizador inclusión 

dixital 
1 

Concurso e 

oposición 
10 días naturais 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=130&fecha=20160607%20
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=133&fecha=20160610%20
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/11/pdfs/BOE-A-2016-5731.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=130&fecha=20160607%20
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/06/pdfs/BOE-A-2016-5470.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/07/2016_0000004494.pdf
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13847_1.pdf%23page=1
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=130&fecha=20160607%20
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/07/2016_0000004719.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/09/2016_0000004857.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=133&fecha=20160610%20
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=131&fecha=20160608%20
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13810_1.pdf%23page=4
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=134&fecha=20160611%20
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/06/07/2016021707
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/08/2016_0000004738.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/08/2016_0000004606.pdf
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/06/07/2016022264
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Oimbra BOPOU 8-X Monitor conciliación VLF 1 Ver bases 3 días hábiles 

Ortigueira BOPAC 10-X Operarios servizos múltiples 2 
Concurso e 

oposición 
10 días naturais 

Pantón BOPLU 6-X Auxiliar de axuda no fogar Bolsa Concurso 5 días naturais 

Porqueira BOPOU 7-X Socorrista 1 Concurso 5 días hábiles 

Portomarín BOPLU 11-X 
Informador turístico 

Operarios de mantemento 

1 

2 
Ver bases 10 días naturais 

Rairiz de Veiga BOPOU 8-X 

Monitor de tempo libre 

Operarios servizos varios 

Condutor máquina desbroz. 

1 

2 

1 

Concurso 5 días naturais 

Sada BOPAC 7-X técnico de deportes 1 Oposición 5 días hábiles 

Sandiás BOPOU 8-X Peóns de brigada M.A. 3 Concurso 5 días hábiles 

O Valadouro BOPLU 6-X 

Xefe de brigada 

Peón condutor 

Peón de incendios 

2 

2 

6 

Concurso e 

oposición 
10 días naturais 

Vilagarcía de 

Arousa 
DOG 9-X Policía local 3 

Concurso e 

oposición 

20 días naturais  

publ. Boe 

Xunqueira de 

Espadanedo 
BOPOU 8-X 

Operarios de servizos 

múltiples 
3 

Concurso e 

entrevista 
3 días hábiles 

Zas BOPAC 9-X Peón de obras 1 Oposición 10 días naturais 

Mancomunidad

e do Ribeiro 
BOPOU 7-X Docentes cursos AFD 6 Concurso 3 días hábiles  

Mancomunidad

e Val Miñor 
BOPPO 6-X 

Bolsa prácticas oficina 

información turistica 
2 

Concurso e 

entrevista 
7 días hábiles 

Mancomunidad

e Verín 
BOPOU 6-X Docentes cursos AFD 6 Concurso 3 días hábiles  

Concello Boletín Data Tipo Persoal Denominación postos OEP 

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

 

 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=131&fecha=20160608%20
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/10/2016_0000004818.pdf
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13810_1.pdf%23page=14
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=130&fecha=20160607%20
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13847_1.pdf%23page=1
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=131&fecha=20160608%20
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/07/2016_0000004469.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=131&fecha=20160608%20
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13810_1.pdf%23page=16
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160609/AnuncioL260-200516-0014_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160609/AnuncioL260-200516-0014_gl.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=131&fecha=20160608%20
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=131&fecha=20160608%20
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/09/2016_0000004671.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=130&fecha=20160607%20
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=130&fecha=20160607%20
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/06/06/2016020744
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/06/06/2016020744
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=129&fecha=20160606%20
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=129&fecha=20160606%20
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/05/31/2016_0000004263.pdf
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15. OUTRAS NOVAS: IGE, SERVIZOS SOCIAIS, ACORDOS RETRIBUTIVOS, 26-X, RPTS 

 
CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 8 DE XUÑO 

Decreto 60/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Estatuto do organismo autónomo Instituto 

Galego de Estatística 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL - DOG, 8 DE XUÑO 

Decreto 192/2015, do 29 de outubro, polo que se define a Carteira de servizos sociais de familia, 

infancia e adolescencia. 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL - DOG, 8 DE XUÑO 

Decreto 61/2016, do 11 de febreiro, polo que se define a Carteira de servizos sociais de inclusión. 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 8 DE XUÑO 

Resolución do 2 de xuño de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ordena a 

publicación do acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais CC.OO., CSIF e UGT 

para a extensión do dereito a percibir o concepto retributivo adicional do artigo 12.3 da Lei 

14/2006 na parte proporcional á prestación de servizo do 1 de xaneiro ao 28 de febreiro de 2013. 

CONSELLO DE XUNTA - 9 DE XUÑO 

A XUNTA APROBA O ANTEPROXECTO DE LEI PARA ABOAR ESTE ANO AOS EMPREGADOS 

PÚBLICOS A PARTE DEVINDICADA DA EXTRA DE 2013 

 Os traballadores da Administración galega percibirán uns 180 euros de media 

 Esta lei é froito do acordo alcanzado a pasada semana entre a Consellería de 

 Facenda e os sindicatos CSIF, UGT e CC.OO. 

 A devolución afecta todos os empregados públicos autonómicos, tanto o persoal funcionario 

coma o laboral, estatutario, docente e non docente, de Xustiza, e ao persoal das entidades 

instrumentais, e tamén o persoal das universidades públicas e do ensino concertado 

 Este acordo, publicado onte no DOG, tamén establece que a Xunta restituirá o 100% do 

complemento específico das pagas extra a partir do vindeiro 1 de xaneiro 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - DOG, 8 DE XUÑO 

Orde do 27 de maio de 2016 pola que se regula o exercicio de dereito ao voto das persoas 

traballadoras por conta allea nas eleccións xerais ao Congreso e ao Senado, convocadas para 

o día 26 de xuño de 2016 polo Real decreto 184/2016, do 3 de maio, de disolución do Congreso dos 

Deputados e do Senado e de convocatoria de eleccións. 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 10 DE XUÑO 

Resolución do 3 de xuño de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de 

Galicia do 2 de xuño de 2016 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia 

Tributaria de Galicia. 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 10 DE XUÑO 

Resolución do 3 de xuño de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de 

Galicia do 2 de xuño de 2016 polo que se aproba a relación de postos de traballo desta consellería. 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 10 DE XUÑO 

Resolución do 3 de xuño de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de 

Galicia do 2 de xuño de 2016, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo 

dos órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia. 

DEPUTACIÓN DE OURENSE - BOP OURENSE, 11 XUÑO 

Aprobación definitiva da Relación de postos de traballo para o ano 2016 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160608/AnuncioCA01-310516-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160608/AnuncioG0425-020616-0007_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160608/AnuncioG0425-020616-0006_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160608/AnuncioCA01-060616-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=906471&name=DLFE-26328.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160608/AnuncioG0424-030616-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160610/AnuncioCA01-020616-0008_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160610/AnuncioCA01-020616-0007_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160610/AnuncioCA01-020616-0006_gl.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=134&fecha=20160611%20
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16. THE WEEKLY PRESS  

 

La Xunta "agiliza" los trámites para el pago a los empleados públicos de los 180 € de la extra de 2013 EL 

CORREO GALLEGO 

Siete de cada diez puestos de trabajo de la Xunta corresponden a mujeres LA VOZ 

El CSIF pidió hace un mes explicaciones por la privatización de Turismo y la Xunta calla EL DIARIO.ES 

A Xunta di que as camas "importan" nos hoteis máis que nos hospitais GALICIA CONFIDENCIAL 

«Nosotros no estamos politizados, en este sindicato no tenemos puertas giratorias» LA VOZ 

Galicia soporta más de 8.600 puntos de vertido a sus aguas, casi 1.300 contaminantes LA OPINIÖN 

El sector audiovisual gallego reclama a la Xunta medios y personal para el CGAI LA CORUÑA 

Los fiscales gallegos prorrogan en masa 1.200 causas en solo dos días para evitar su impunidad  LA 

OPINIÓN 

Nace en Lisboa un bebé de una madre que llevaba cuatro meses en muerte cerebral EL PAÍS 

 

17. A XUNTA ESTREA UNHA NOVA APLICACIÓN PARA BAIXAR INFORMACIÓN XEOGRÁFICA 

 

O novo servizo multiplica por cinco os mapas e ficheiros que poden descargarse 

Unha nova aplicación xa está dispoñible para obter información xeográfica de Galicia. O Instituto de 

Estudos do Territorio (IET), en colaboración coa Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia 

(Amtega), vén de estrear este novo servicio do Centro de Descargas de Información Xeográfica da 

plataforma de mapas da Xunta de Galicia. 

Trátase dunha ferramenta orientada á descarga de mapas 

e de ficheiros xeorreferenciados en diferentes 

formatos. Nesta aplicación increméntanse en 225.298 os 

arquivos de información postos a disposición da 

poboación, pasando dos 46.945 arquivos existentes na 

versión anterior (que supoñían 1,1 Terabytes de 

información) a 272.243 arquivos (3,2 Terabytes), o que 

supón multiplicar por máis de cinco a información 

dispoñible ata o momento. 

Con esta nova versión do centro de descargas de 

información xeográfica, trátase de acadar un triplo 

obxectivo: facilitar o uso da web por calquera cidadán; 

aumentar a información dispoñible; e incorporar a 

información en distintos formatos para o uso por parte dos 

profesionais. 

Agora hai dispoñibles 272.243 ficheiros, fronte aos 46.945 da aplicación anterior 

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/xunta-agiliza-tramites-pago-empleados-publicos-180-extra-2013/idEdicion-2016-06-09/idNoticia-1001691/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/06/13/siete-diez-puestos-trabajo-xunta-corresponden-mujeres/0003_201606G13P6991.htm
http://www.eldiario.es/galicia/CSIF-explicaciones-privatizacion-Turismo-Xunta_0_524947550.html
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/29763-xunta-di-camas-importan-hoteis-hospitais
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2016/06/08/politizados-sindicato-tenemos-puertas-giratorias/00031465326692508518923.htm
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2016/06/08/galicia-soporta-8600-puntos-vertido/1077400.html
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2016/06/07/sector-audiovisual-gallego-reclama-xunta/1076984.html
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2016/06/07/fiscales-gallegos-prorrogan-masa-1200/1077042.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/08/actualidad/1465368079_909265.html
http://www.gciencia.com/tecno/a-xunta-estrea-unha-nova-aplicacion-para-baixar-informacion-xeografica/
http://mapas.xunta.es/visores/descargas/


 

   

 

 

Do 6 ao 11 de xuño 

  

 

- 22 - 

Outras das novidades é que a aplicación é agora máis amigable, grazas á incorporación dun novo visor 

xeográfico no que o usuario pode buscar un ámbito territorial determinado mediante procuras por 

topónimo, coordenadas ou códigos catastrais. 

A incorporación de miles de novos ficheiros con contido xeográfico permite actualmente o acceso e o uso 

público dun total de 272.243 ficheiros, entre series cartográficas en PDF (a escalas 250.000, 100.000 e 

5.000), ortofotografías aéreas de distintos anos, mapas de usos e ocupación do solo en formato shapefile, 

ficheiros en formato ráster e ficheiros de datos LIDAR. 

Esta nova aplicación supón un impulso á difusión simplificada e con alta calidade de información 

xeográfica, a través dunha plataforma fácil de usar que permite buscar a información segundo a 

necesidade do usuario, tanto de temática da información como de ámbito xeográfico. Esta plataforma 

poderá incrementar o número de ficheiros a descargar dun xeito sinxelo, polo que permitirá ao Instituto 

de Estudos do Territorio e a outros departamentos da Xunta de Galicia poñer a disposición da cidadanía 

a información xeográfica segundo se vaia producindo, dun xeito sinxelo é rápido. 

 

18. PRIMEROS AUXILIOS: PREVENCIÓN NA EXPOSICIÓN SOLAR & XUÑO AECC 

PREVENCIÓN NA EXPOSICIÓN SOLAR: 

 Evite queimaduras por exposición ao sol, protexéndose con cremas 

adecuadas ao seu tipo de pel. Aplicar, polo menos, media hora 

antes da exposición e, de novo, dúas horas despois ou tralo baño. 

 Trala exposición ao sol, utilice cremas hidratantes para o corpo para 

recuperar a humidade da pel. 

 En nenos, anciáns e persoas sensibles, é recomendable cremas con 

alta protección e a utilización de chapeus e camisetas. 

 Cúbrase os brazos e as pernas.  

 Utilice roupas lixeiras e de cores claras. 

 Utilice lentes con filtros contra raios ultravioleta. 

 Evite a exposición nas horas centrais do día. 

 Na neve, utilice protectores labiais con filtro solar. 

PREVENCIÓN NO BAÑO: 

 Utilice tapóns nos oídos para previr enfermidades. 

 En piscinas deberá utilizar sempre calzado de goma para evitar 

contaxio de fungos. 

 En ríos, lagos, estanques e piscinas, dúchese antes do baño ou 

introdúzase moi lentamente no auga, para evitar o cambio 

brusco de temperatura.  

 En praias, ríos, lagos e estanques infórmese das zonas 

permitidas para o baño. 

 Extreme as precaucións en augas turbias ou que non poida ver 

o fondo. Observe as correntes. 

 En zonas de augas estancadas e ríos utilice repelentes e insecticidas e cúbrase os brazos e as 

pernas. 

 Os nenos dentro do auga deberán levar sempre dispositivos de seguridade, manguitos, 

flotadores ou chaleco salvavidas. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx0cHX5qTNAhVEcBoKHSPDCZ4QjRwIBw&url=http://educacionpapps.blogspot.com/2012/06/prevencion-en-verano-2012.html&bvm=bv.124272578,d.d24&psig=AFQjCNETWfI3KUokJF4OSO73Rps-f5mbVA&ust=1465900387783897
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie2L_25qTNAhXDyRoKHfL8DhMQjRwIBw&url=https://www.cruzroja.es/prevencion/verano_03bis.html&bvm=bv.124272578,d.d24&psig=AFQjCNHn32KNRBlOaAD6lbIM8zsRqrNzIg&ust=1465900458951393
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Que facer:  

 Beba auga antes, durante e logo da actividade. 

 Leve sempre roupa adecuada ao tipo de excursión (gorras, botas, etc) e suficiente 

avituallamento. 

 Si vai realizar unha excursión por zonas descoñecidas, informe ao cuartel da Garda Civil da 

zona, sobre o itinerario previsto do seu travesía 

 Respecte as zonas habilitadas para o baño. 

 Teña en conta as cores das bandeiras de información en praias, ríos, lagos e embalses. 

 En piscinas siga sempre as indicacións do socorrista. 

 En ríos e augas estancadas si ve a unha persoa en perigo e non é experto nadador, chame 

ao  112 e non a perda de vista. 

Que NON facer: 

 Utilizar perfumes durante a exposición ao sol. 

 Facer lumes ou fogatas no campo. 

 Bañarse durante unha tormenta. 

 Zambullirse de vez ao auga, especialmente si non ve o fondo ou con grandes tombos. 

 Intentar sacar a unha vítima do auga si non é un experto nadador. 

 Camiñar descalzo dentro dos ríos, lagos ou estanques. 

 Bañarse ou emprender unha travesía si inxeriu suficiente cantidade de alcohol. 

 



 

   

 

 

Do 6 ao 11 de xuño 
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