Do 23 de febreiro
ao 3 de marzo

SÚMATE CONTRA O ACOSO ESCOLAR
1. INSTRUCIÓNS SOBRE A CONFECCIÓN DE NÓMINAS DO PERSOAL AO SERVIZO DA
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA PARA O ANO 2017
PREME AQUÍ PARA DESCARGAR O CADRO DE RETRIBUCIÓNS DO PERSOAL FUNCIONARIO E
PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA
2. REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE O ESTUDO PILOTO PARA A ANÁLISE DE CARGAS DE
TRABALLO NA XUNTA DE GALICIA – 28 DE FEBREIRO
3. FORMACIÓN EGAP – FORMACIÓN CONTINUA EN MATERIA DE IDIOMAS
4. FORMACIÓN AGASP – PLANS DE FORMACIÓN PARA POLICÍA E GARDA CIVIL
5. LISTAS DE CONTRATACIÓN DA XUNTA DE GALICIA – DECRETO 37/2006
6. LISTAS DE CONTRATACIÓN
BAMERACIÓN

DA

LEI

17/1989:

RESULTADOS

PROVISIONAIS

DE

7. PROBAS PARA A OBTENCIÓN DE CARNÉS PROFESIONAIS E HABILITACIÓNS
PROFESIONAIS PARA O ANO 2017
8. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
9. SOLICITUDE DE CAMBIO DE CONTINXENCIA DE ENFERMIDADE COMÚN A ACCIDENTE
LABORAL OU ENFERMIDADE PROFESIONAL: PROCEDEMENTO E RECOMENDACIÓNS
PREME AQUÍ PARA DESCARGAR O DOCUMENTO
10.NOVAS DESTACADAS NAS WEB DE CSI-F NACIONAL E CSI-F AUTONÓMICO
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2. REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE O ESTUDO PILOTO PARA A ANÁLISE DE CARGAS DE
TRABALLO NA XUNTA DE GALICIA – 28 DE FEBREIRO
Á espera dunha documentación máis concreta e detallada respecto da proposta formulada nesta xuntanza,
dende CSIF trasladamos un breve resume da información facilitada pola Administración, así como as
primeiras consideracións e suxestións achegadas por esta organización sindical:
Dende a Administración convócannos a esta xuntanza para informar do seguinte:
Que dende a propia Administración teñen previsto desenvolver un estudo piloto co obxecto de estudar as
cargas de traballo nas unidades de carácter administrativo da Administración Xeral da CC.AA (as
consellerías) e os seus Organismos Autónomos (8 existentes), excluíndo deste ámbito a sanidade, educación
e xustiza, facendo unha análise do seguinte xeito:




Servizos centrais; a nivel de órganos, servizos ou unidades de cada centro directivo.
Servizos periféricos; a nivel de servizos.
Unidades diferenciadas; laboratorios e outros análogos.

Dito estudo piloto comezará nas unidades dos servizos centrais da Vicepresidencia e C.Presidencia, AA.PP e
Xustiza , unha vez que sexa aprobado no consello da Xunta nos vindeiros días ou semanas e ten unha
duración prevista de 3 meses.
O estudo valorará o exceso/defecto das cargas de traballo e achegará
unhas serie de propostas ou recomendacións , de carácter informativo
e non vinculante, que serán remitidas aos correspondentes órganos
e/ou centros directivos.
PRIMEIRAS VALORACIÓNS DA CSIF:
Podemos considerar construtivo calquera actuación ou estudo que
poida carrear ou posibilitar unha mellor organización e prestación dos
servizos públicos, así como unha maior satisfacción e desenvolvemento
no traballo dos empregados públicos. Non obstante, e á espera dunha
información
máis
detallada,
trasladamos
unhas
primeiras
consideracións:


En canto á finalidade do estudo realizado: Os estudos da cargas de traballo proveñen do ámbito da
organización e xestión de RR.HH empresariais. Dende CSIF entendemos que se debe ter en conta a
enorme diferencia entre o obxectivo dunha empresa privada e unha administración pública, pois
namentres a empresa privada persegue obter un lucro ou beneficio, a Administración Pública
persegue a prestación dun servizo – canto maior sexa a súa calidade, mellor. En consecuencia, dende
CSIF entendemos que a finalidade do estudo debe ser matizado, non baseándose nun estándar de
produtividade (relación tempo/actividade desenvolvida) senón na delimitación dun estándar mínimo
de referencia en canto á esixencia no servizo público que se presta.



En canto ao ámbito de afectación do estudo: CSIF pregunta, dado o título do estudo, a que áreas ou
postos de traballo vai afectar dita iniciativa, en concreto, se só se analizará a carga de traballo nos
PT de carácter administrativo ou se vai a afectar a toda tipoloxía de P.T (traballos de campo,
incendios, PT de residencias, centros de día, etc). En principio, dende a Administración infórmasenos
que a idea é avaliar toda tipoloxía de postos, pero que en todo caso, nas conclusións do estudo se
reflectiran de forma específica o ámbito analizado.



En canto aos indicadores empregados para realizar o estudo: Dende a Administración, a modo de
exemplo, infórmasenos que medirase o volume/carga de traballo dunha unidade ou servizo
determinado para así poñelo en relación co número de PT existentes. Dende CSIF propoñemos e
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insistirmos en que a carga de traballo debe comprender non só o volume propio do traballo que se
desenvolve no propio centro directivo, servizo ou unidade senón tamén toda aquela carga de traballo
que se “externaliza” a través de contratas, servizos, convenios ou instrumentos análogos. Ademais,
dende CSIF entendemos que parece desprenderse que todos os indicadores que se empregarán para
realizar este estudo baséanse nunha análise cuantitativa de datos, deixando á marxe o
desenvolvemento dunha análise cualitativa, cando no caso das Administracións Públicas, debería ser
esta última a que primase.


En canto a falla da participación dos representantes dos traballadores: Dende CSIF entendemos que
este estudo afecta –en maior ou menor medida- as condicións laborais dos traballadores, polo que é
preciso a participación directa dos representantes dos traballadores en todo o proceso (no referido á
delimitación na finalidade/deseño do estudo, en canto á fixación dos indicadores e da metodoloxía a
empregar, así como en canto ao control no desenvolvemento e execución do proceso avaliativo).

Dende CSI•F agardaremos unha información máis concreta e detallada deste proceso e estaremos
expectantes e vixiantes ao respecto.
PREME AQUÍ O "ESTUDO PILOTO DE CARGAS DE TRABALLO NA XUNTA"

3. FORMACIÓN EGAP – FORMACIÓN CONTINUA EN MATERIA DE IDIOMAS
EGAP – DOG, 1 DE MARZO
RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2017 pola que se convocan as actividades de formación continua en
materia de idiomas para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.
REQUISITOS
Os empregados públicos e as empregadas públicas destinados na Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia e nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico que se encontran
en situación de servizo activo…
PRAZO
10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.
DENOMINACIÓN DAS ACTIVIDADES
PRESENCIAL
Linguaxe de signos
Conversa en francés
Lingua francesa: Niveis
Conversa en inglés
Lingua inglesa: Niveis

Lingua portuguesa: Niveis
Lingua alemá: Niveis
TELEFORMACIÓN
Lingua inglesa: Niveis:

-Básico 1(A1), 2(A2)
-Avanzado 1 (C1)
-Intermedio 1(B1)
-Intermedio 1.1(B1.I)
-Intermedio 2.1(B1.I)
-Básico 1(A1), 2(A2)
-Intermedio 1(B1), 2(B2)
-Básico 1(A1), 2(A2)
-Intermedio 1(B1), 2(B2)
-Básico 1(A1), 2(A2)
-Intermedio 1(B1), 2(B2)

-6-

Lingua francesa: Niveis
Lingua portuguesa: Niveis
Lingua alemá: Niveis

-Avanzado 1(C1), 2(C2)
-Básico 1(A1), 2(A2)
-Intermedio 1(B1), 2(B2)
-Básico 1(A1), 2(A2)
-Intermedio 1(B1), 2(B2)
-Básico 1(A1), 2(A2)
-Intermedio 1(B1), 2(B2)

4. FORMACIÓN AGASP – PLANS DE FORMACIÓN PARA POLICÍA E GARDA CIVIL
RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2017 pola que se publica o plan de formación para o primeiro semestre
do ano 2017 para o persoal da UNIDADE DA POLICÍA NACIONAL ADSCRITA á Comunidade
Autónoma de Galicia.
DESTINATARIOS
Persoal da UPA en servizo activo.
SOLICITUDES
As solicitudes faranse directamente á Xefatura da Unidade, órgano
encargado tamén da selección do alumnado.
DENONINACIÓN DOS CURSOS

Tipo

Horas
Prazas
lectivas

Intervención en auxilio e rescate en situacións metereolóxicas adversas Curso

8

12

Primeira Denuncia e elaboración de atestados

Curso

8

25

Violencia de xénero

Curso

25

25

Control de transportes en redes viarias

Curso

20

25

Datos básicos necesarios confección de documentos propios UPA

Xornada

8

25

Caza e pesca

Xornada

8

25

Intervencións policiais

Curso

20

20

Patrimonio: Camiño de Santiago

Xornada

8

25

Condución de seguridade e evasiva

Curso

8

25

Vixilancias e seguimento a persoas e domicilios

Curso

12

25

Intelixencia emocional: control emocións situacións límite

Curso

16

20

Básico de Access

Curso

16

20

Reformas lexislativa procedemento administrativo

Curso

12

25

DRUPAL

Curso

8

20

Aplicacións informáticas de software libre

Curso

20

20

Desaloxos e resistencias pasivas

Curso

20

20

Seminario técnico en materia de inspección ambiental

Seminario

8

40

RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2017 pola que se publica o plan de formación para o primeiro semestre
do ano 2017 para o persoal do CORPO NACIONAL DE POLICÍA con destino en Galicia.
DESTINATARIOS
Persoal do Corpo Nacional de Policía destinado en Galicia en servizo activo.
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SOLICITUDES
As solicitudes faranse directamente á Xefatura Superior de Policía de Galicia, órgano encargado tamén
da selección do alumnado.

Núm.
Horas
alumnos/as lectivas

DENONINACIÓN DAS ACTIVIDADES
Xornadas de actuación operativa en supostos de custodia persoal de
persoas (2 edicións)

20

12

Xornadas de branqueo económico e localización de activos financeiros.

20

6

Xornadas sobre violencia de xénero (2 edicións)

20

14

DESA

16

8

Xornadas de rescate acuático. Kit de salvamento marítimo.

16

8

Xornadas sobre o tratamento policial de menores.

RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2017 pola que se publica o plan de formación para o primeiro semestre
do ano 2017 para o persoal da GARDA CIVIL con destino en Galicia.
DESTINATARIOS
Persoal da Garda Civil destinado en Galicia en servizo activo.
SOLICITUDES
As solicitudes faranse directamente á Sección de Persoal da Zona XV da Garda Civil, órgano encargado
tamén da selección do alumnado.
DENOMINACIÓN DOS CURSOS
Básico aplicador de produtos fitosanitarios (dúas edicións)
Patrón de embarcacións de recreo

Núm.
Horas
alumnos/as lectivas
25

25

25

70

16 cada
edición

8 cada
edición

Fotografía policial

25

32

Navegación, localización e rescate 4×4

16

16

Básico de rescate en barrancos

8

40

Avanzado rescate en barrancos

8

80

Soporte vital básico e manexo de desfibriladores (dúas edicións)

5. LISTAS DE CONTRATACIÓN DA XUNTA DE GALICIA – DECRETO 37/2006
CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 28 DE FEBREIRO
RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a
ACTUALIZACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS correspondente ao ano 2016 das listas para a
cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e á contratación temporal de
persoal laboral da Xunta de Galicia.
As puntuacións totais das persoas integrantes das listas para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as
(anexo I) e a dos integrantes das listas para a contratación temporal de persoal laboral (anexo II) poden
consultarse na web PREME AQUÍ
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As persoas interesadas disporán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte
ao da publicación desta resolución no DOG, para presentaren reclamacións ante a Comisión Permanente
(Dirección Xeral da Función Pública. Consellería de Facenda. Edificio Administrativo San Caetano, s/n,
Santiago de Compostela).
CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 28 DE FEBREIRO
RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral da Función
Pública, pola que, de conformidade co disposto no artigo 6 do Decreto
37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 124/2016, do 8 de
setembro, se acorda o PECHE E A APERTURA DE DETERMINADAS
LISTAS PARA A INCORPORACIÓN DE NOVAS SOLICITUDES para a
contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o
nomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e
escalas ou especialidades.
Primeiro. Pechar a incorporación de novas solicitudes ás listas correspondentes aos grupos, categorías,
corpos e escalas y especialidades que se indican no anexo I.
Segundo. Reabrir as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades que se
indican no anexo II.
Terceiro. Relacionar as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades que
se atopan abertas e nas que as persoas interesadas poderán presentar solicitude de inclusión no período
comprendido entre o 1 de marzo e o 15 de xullo deste ano (anexo III).
Cuarto. Relacionar as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades
pechadas e nas que soamente se poderán inscribir aquelas persoas que, para a lista correspondente,
superasen algunha proba do último proceso selectivo do grupo, categoría, corpo, escala ou especialidade,
ou teñan prestado servizos na Xunta de Galicia (anexo IV).
6. LISTAS DE CONTRATACIÓN DA LEI 17/1989: RESULTADOS PROVISIONAIS DE BAMERACIÓN

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE - DOG, 1 DE MARZO
RESOLUCIÓN do 16 de febrero de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a
RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS E OS RESULTADOS
PROVISIONAIS DE BAREMACIÓN no proceso de inscrición de aspirantes a nomeamentos
temporais en postos de traballo de persoal funcionario sanitario da escala de saúde pública e administración
sanitaria (Lei 17/1989, do 23 de outubro).
Colectivos profesionais que se indican a seguir:
1. Clase de inspector/a médico/a.
2. Clase de inspector/a farmacéutico/a.
3. Clase de farmacéutico/a inspector/a de saúde pública.
4. Lista xeral de licenciado/a sanitario/a: licenciado/a en Medicina e
Cirurxía, licenciado/a en Farmacia, licenciado/a en Ciencias Químicas,
licenciado/a en Ciencias Biolóxicas, licenciado/a en Psicoloxía.
5. Clase de subinspector/a sanitario/a.
6. Clase de ATS/DUE.
As listas coa relación provisional de admitidos/as e excluídos/as en cada unha das clases atópanse
publicadas, á disposición das persoas interesadas, na web http://www.sergas.es/RecursosHumanos/LISTAS_LEI_78_89
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Contra esta resolución as persoas interesadas poderán presentar reclamación no prazo dos 10 días
hábiles seguintes. As reclamacións dirixiranse á Dirección Xeral de Recursos Humanos do SERGAS.

7. PROBAS PARA A OBTENCIÓN DE CARNÉS PROFESIONAIS E HABILITACIÓNS PROFESIONAIS
PARA O ANO 2017
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U. - DOG, 28 DE FEBREIRO
Orde do 1 de febreiro de 2016 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés
profesionais e habilitacións profesionais no ano 2017
ESPECIALIDADES DAS CONVOCATORIAS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 2017
Carnés profesionais que se convocan:
- Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
- Carné profesional de operador/a de guindastre torre.
- Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado,categoría A.
- Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado,categoría B
Habilitacións profesionais que se convocan:
- Operador/a industrial de caldeiras.
- Instalador/a de gas, categoría A.
- Instalador/a de gas, categoría B.
- Instalador/a de gas, categoría C.
- Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
- Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
- Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
- Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes
fluorados.
- Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres
quilogramos de gases fluorados.
- Manipulador/a en equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres
quilogramos de refrixerantes fluorados
REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES
a) Estaren en idade legal laboral ou teren a idade mínima que, de ser o caso, poida exixir a normativa
sectorial correspondente.
b) Requisitos específicos que para cada especialidade se establezan na normativa vixente
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
1. Convocatoria ordinaria, desde o día 2 ao día 15 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos.
2. Convocatoria extraordinaria, desde o día 3 ao día 14 de xullo de 2017, ambos os dous incluídos
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8. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA

Concello

Denominación dos
postos

Nº

Sistema de
selección

Boletín

Data

Prazo

Barreiros

DOG

27-F

Administrativo – C1

1

P.Interna

OEP-2017

Betanzos

BOPAC

2-M

Dinamizador – C1

1

Concursooposición

10 días hábiles

2
1
1
3
2
2
1
3
6
1
2
1

Quendas:
Libre
e
promoción
interna

OEP 2016

Lugo

DOG

27-F

PERSOAL FUNCIONARIO
Arquitecto – A1
Enxeñeiro de camiños – A1
Inspector principal P.L – A2
Inspector policía local – A2
Oficial da policía local – C1
Administrativo – C1
Sanxento bombeiros – C1
Cabo bombeiro – C2
Bombeiro condutor – C2
Of. Vixiante recadator – C2
Auxiliar administrativo – C2
Mestre electricista – C1

Marín

BOPPO

2-M

Tco. Admón. Xeral – A1

1

Oposición

A Merca

BOPOU

1-M

Operario de limpeza

1

Oposición

Mugardos

BOPAC

24-F

Traballador social

Negreira

BOE

27-F

Administrativo

1

Redondela

DOG

2-M

Delineante – C1
Administrativos – C1

1
2

BOPOU

3-M

Traballador social

1

BOE

27-F

Auxiliar administrativo

1

Oposición

20 días naturais
Publ. no BOE

Xinzo de Limia

DOG

28-F

Policía local – C1

2

Oposición

20 días naturais
Publ. no BOE

Deputación
Coruña

da

BOPAC

1-M

Prácticas
bolseiras
arqueoloxía

de

Deputación
Coruña

da

BOPAC

1-M

Prácticas
bolseiras
historia da arte

de

Deputación
Coruña

da

BOPAC

2-M

T.S.Informática – A1

A Ribeira
Piquín

de

A
Rúa
Valdeorras

de

Lista

Concursooposición
Concursooposición
Oposición:
Promoción
Interna

20 días naturais
Publ. no BOE
20 días naturais
Publ. no BOE
10 días naturais
20 días naturais
Publ. no BOE

15 días naturais

2

Ata o 15/03/17

1

Ata o 15/03/17

Lista

Oposición

20 días naturais
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10. NOVAS DESTACADAS NAS WEB DE CSI-F NACIONAL E CSI-F AUTONÓMICO

CSIF ofrece al secretario de Estado para las Administraciones
Territoriales un protocolo para proteger a los funcionarios catalanes
ante el proceso soberanista
Miguel Borra (CSIF) se reúne con Bermúdez de Castro para
trasladarle la preocupación del colectivo de funcionarios catalanes
El protocolo recomienda a los funcionarios pedir las órdenes por
escrito y un formulario para presentar denuncia, en casos de
ilegalidad
CSIF plantea a la Presidenta del Congreso un acuerdo político para
desbloquear la oferta de empleo público y actualizar salarios en la
Administración
230.000 empleados públicos están a las puertas de la jubilación
•Los servicios públicos ya sufren los efectos de la parálisis presupuestaria
y la ausencia de oposiciones
CSIF reprocha en el Congreso la utilización política de la Educación
y exige a los grupos parlamentarios un pacto
Comparecencia de Mario Gutiérrez, pte. del sector de Educación de
CSIF, en la Comisión de Educación por el pacto Educativo:
“Los ciudadanos les han votado para que solucionen sus problemas.
Aprueben ya oposiciones y deroguen los recortes en la Educación”
La Sanidad pierde 5.665 empleos en febrero, y acumula una destrucción
de más de 60.000 puestos de trabajo desde septiembre
CSIF pide al Gobierno y grupos parlamentarios que desbloqueen la oferta
de empleo público y afronten ya una solución al abuso de la interinidad
La ausencia de oposiciones en 2017 aumentará la inestabilidad
laboral y dejará sin cubrir hasta 50.000 plazas docentes en toda
España por jubilaciones
• CSIF se reunirá con Educación el próximo martes para
desbloquear las oposiciones, ante la ausencia de Presupuestos
• La investigación española, con un 40 por ciento de la plantilla
inestable, puede perder un año por la prórroga presupuestaria
CSIF envía a Montoro las prioridades de los empleados públicos y
reclama la apertura de la mesa de negociación, sin más demora
Gobierno y grupos políticos deben aparcar la táctica política y aprobar
una oferta de empleo público que evite el deterioro de los servicios que
reciben los ciudadanos
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CSIF traslada al Grupo Parlamentario de Ciudadanos su modelo de
Administración de Justicia y las principales inquietudes del colectivo
Ronda de contactos de CSIF con los Grupos Parlamentarios

Montoro ofrece a los sindicatos una negociación a tres años para mejorar
las condiciones laborales en las administraciones públicas
CSIF valora el gesto, pero reclama una oferta de empleo público urgente
y la recuperación progresiva de los salarios previos al recorte de 2010

Proposta da Administración do estudo piloto sobre as cargas de
traballo da Xunta
Xa podedes consultar a proposta facilitada pola Administración do
'Estudo piloto de cargas de traballo na Xunta'.
Estudio piloto para a análise de cargas de traballo na Xunta de Galicia
Breve resume da reunión informativa celebrada o 28-02-2017. Á espera
dunha documentación máis concreta e detallada respecto da proposta
formulada nesta xuntanza, dende CSIF trasladamos un breve resume da
información facilitada pola Administración, así como as primeiras
consideracións e suxestións achegadas por esta organización sindical:
Facenda mantiene bloqueadas el 76% de las plazas de empleo
público ofertadas para la Administración Xeral desde 2012
Solo 43 personas han tomado posesión de las 1.333 plazas incluidas
en las OPEs de los últimos seis años. CSIF exige que se convoquen
los procesos selectivos de manera urgente y recuerda que son
decenas de miles los opositores que están invirtiendo recursos
económicos y personales en su preparación.
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