MAIO

MENSAXE DA CSIF SOBRE O CORREO ELECTRÓNICO

Como ben sabedes, mudouse en todos os correos
corporativos da CSIF a extensión destes, pasando de
“@csif-es” a “@csif.es” .
Dado que existía un prazo de adaptación para a
realización deste cambio, seguían funcionando
conxuntamente ambas extensións.
Non obstante, dende este mes de maio, só funciona a
nova extensión csif.es , polo que é moi importante que
teñades actualizados as direccións dos correos de CSIF
e ante a calquera dúbida os interesados poden poñerse
en contacto cos delegados ou ben coas sedes
provinciais e autonómica da CSIF.
Saúdos, CSIF.
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1. DIFERENCIAS SALARIAIS ENTRE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA
E RESTO DE FUNCIONARIOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
A Xunta de Galicia paga aos seus funcionarios da Administración xeral ata un 53,78% menos
que outras comunidades autónomas

CSIF URXE A CONVOCATORIA DA MESA DE NEGOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DA XUNTA PARA
CONSEGUIR A EQUIPARACIÓN SALARIAL CO RESTO DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Os salarios dos funcionarios galegos dependentes da Consellería de Facenda sitúanse por baixo
da media respecto de os seus compañeiros doutras Administracións coas mesmas categorías e
iguais funcións.
A brecha salarial vén motivada polas retribuciones complementarias que marca o Goberno
galego, que deixa a Galicia nas posicións máis baixas.
Feijóo preferiu vender unha imaxe de “bo xestor” a minorizar os efectos da crise nas
economías familiares dos funcionarios galegos, aplicando maiores recortes que outras
Comunidades.
O salario dun funcionario da Administración Xeral da Xunta
de Galicia sitúase por baixo da media española, segundo
unha análise comparativo realizado por CSIF entre 12
Administracións Públicas das Comunidades Autónomas
atendendo aos grupos profesionais e niveis, é dicir, mesmas
categorías e iguais funcións.
Esta brecha salarial vén provocada por unhas retribuciones
complementarias máis baixas en Galicia e, xa que logo, hai
que mirar ao Goberno galego, que é o que as establece
mediante as súas propias leis de orzamentos anuais xa que
as retribuciones básicas (soldo e trienio) as marca o Estado
na Lei Xeral de Orzamentos do Estado e son iguais en todas
as Administracións Públicas.
CSIF advirte que as retribuciones complementarias deberían
ser, con todo, similares en todas as CCAA xa que se asignan
segundo as características dos postos de traballo, a
progresión na carreira profesional e, no seu caso, o
desempeño, rendemento ou resultados alcanzados e os
servizos extraordinarios prestados. Aínda que cada
Comunidade ten a súa propia denominación, o fundamento
para a súa percepción é o mesmo en todas.
Por que existen estas diferenzas en Galicia? Porque Feijóo,
co fin de vender a súa fama de “bo xestor”, obrigou a maiores
sacrificios aos funcionarios aplicando as políticas de
congelación salarial marcadas polo Goberno central tanto ás
retribuciones básicas como ás complementarias, fronte ao resto de CC.AA, que as aplicaron só ás básicas
mentres que as que dependían dos seus propios orzamentos fóronas actualizando e incrementando cada
ano para non castigar aos seus propios funcionarios. É dicir, mentres que outras CCAA priorizaron minorizar
os efectos da crise nos seus traballadores, en Galicia priorizouse manter unha imaxe de Goberno con contas
saneadas a costa dos salarios dos funcionarios.
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O RESULTADO DESTAS POLÍTICAS EN GALICIA É O SEGUINTE:


Os funcionarios galegos cobran polo mesmo posto e traballo moito menos que o que perciben
anualmente os seus compañeiros de Navarra, Aragón, Valencia, Estremadura, Madrid, Asturias,
Andalucía, Euskadi e Cataluña.



Respecto de a media salarial, as diferenzas do que cobran os funcionarios galegos oscilan entre os
1.766€ por baixo desa media no caso os grupos máis baixos, e os 6.185 euros menos nos máis
altos.



GRUPOS

MEDIA

GALICIA

%

A1 - 28

46.763,46

40.578,56

- 13,23

A2 - 26

38.559,95

34.446,9

-10,67

C1 - 22

26.736,30

24.816,8

-7,18%

C2 - 18

21.477,19

19.711,3

-8,22%

Na análise das retribuciones totais, advírtese que os funcionarios galegos, en comparación coas
CC.AA con mellores retribuciones complementarias, cobran entre un 34,3% menos no caso do
grupo máis baixo (C2, nivel 18) e un 53,78% no máis alto (A1, nivel 28), o que supón entre
6.786 euros e 21.825 euros anuais menos nas súas nóminas respectivamente.

A cuantía da brecha salarial con respecto ás tres Administración que teñen maiores Complementos, a
diferenza de retribuciones totais comparada con Galicia é, por Grupos profesionais:

GRUPO A1, NIVEL 28

62.403,46

61.642,00

47.760,58

DIFERENCIA

- 21.824,90

- 21.063,44

- 7.182,02

PORCENTAJE
SALARIAL

- 53,78%

- 51,91%

-17,70%

48.910,40

46.804,52

42.329,98

DIFERENCIA

-14.463,44

-12.357,56

-7.883,02

PORCENTAJE
SALARIAL

-41,99%

-35,87%

-22,88%

GRUPO A2, NIVEL 26

40.578,56

34.446,96
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Galicia

Navarra

Euskadi

Andalucía

24.816,80

33.563,32

32.747,52

28.927,38

DIFERENCIA

-8.746,52

-7.930,72

-4.110,58

PORCENTAJE
SALARIAL

-35,24%

-31,96%

-16,56%

Galicia

Navarra

Euskadi

Extremadura

19.711,34

26.497,24

25.187,86

23.478,79

DIFERENCIA

-6.785,90

-5.476,52

-3.767,45

PORCENTAJE
SALARIAL

-34,43%

-27,70%

-19,11%

GRUPO C1, NIVEL 22

GRUPO C2, NIVEL 18

A esta situación, hai que engadir outras circunstancias únicas en Galicia, que tamén serviron para vender
a imaxe de ”brillante administrador” do actual Goberno galego a costa de castigar as economías
familiares dos funcionarios da Xunta:
1. A Supresión do Complemento Específico nas pagas extraordinarias durante os anos 2013,
2014, 2015 e 2016. A supresión de ditas retribuciones complementarias supuxo unha merma media
total de 3.000€ por funcionario durante ese período. Aínda que o complemento recuperouse
este ano, o Goberno galego non prevé devolver as cantidades subtraídas na nómina destes últimos
catro anos.
2. Supresión do Fondo de Acción Social (salario diferido). Como consecuencia da Lei 1/2012
(Galicia) de medidas temporais para o emprego público, desde o ano 2011 o Fondo de Acción Social
sufriu unha merma de 7 millóns de euros anuais. O que no período 2011 a 2017 supuxo un total de
42 millóns de euros en 6 anos.
A conclusión é que a perda do poder adquisitivo dos 8.276 funcionarios da Administración Xeral da Xunta e
das súas familias supuxo para os funcionario galegos un esforzo moi superior en comparación cos sacrificios
do resto dos seus compañeiros doutras comunidades autónomas, situación que chegou o momento de
revertir.
ACCIÓNS A ADOPTAR POR CSIF:

Sectores como Sanidade, Xustiza e Ensino negociaron ou están negociando melloras retributivas dos seus
funcionarios para equipararse con outras CC.AA. Non é admisible que os funcionarios da Administración
Xeral queden á marxe destas equiparacións. Por iso,
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1. Como primeira medida, CSIF solicitará a convocatoria inmediata da Mesa Sectorial de Negociación de
Funcionarios da Administración Xeral de Comunidade Autónoma coa intención de que polo goberno galego
iníciese unha negociación que tenda á equiparación salarial co resto de CC.AA que teñen unhas retribucións
maiores.
De non ser aceptada a negociación, iniciarase unha campaña de “Equiparación Salarial” tanto entre os
funcionarios como ante a opinión pública denunciando a discriminación salarial inxustificada de que son
obxecto os empregados públicos galegos.
Dentro de dita campaña, que comezará cunha recolleita de firmas, non se descartan nin movilizaciones nin
unha convocatoria de folga si o goberno non acepta negociar.
2. CSIF advirte desde este momento que, de non abrirse a mesa de negociación tendente á equiparación
salarial, esta campaña de “Equiparación Salarial” estará presente con forza en todas e cada unha das
eleccións políticas que haxa no futuro na Comunidade galega, pois se está xogando co salario dos
funcionarios galegos e co das súas familias.
CSIF considera a folga para aumentar salarios na administración xeral Galicia Confidencial
CSIF asegura que la Xunta paga a sus funcionarios hasta un 53 % menos que en otras regiones La
Voz de Galicia
CSIF no descarta la huelga para que los funcionarios de la administración general en Galicia mejoren
su sueldo
CSIF no descarta la huelga para lograr más sueldo en la administración general, como en sanidad,
justicia y educación 20 minutos

CSIF URXE A CONVOCATORIA DA MESA DE NEGOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DA XUNTA PARA
CONSEGUIR A EQUIPARACIÓN SALARIAL CO RESTO DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
CSIF remitiu, con data 28/05/2018, unha carta ao conselleiro de Facenda reclamando a convocatoria urxente da Mesa
Sectorial de Negociación de Funcionarios de Administración Xeral a fin de iniciar as negociacións que poñan fin ao
importante agravio comparativo salarial dos funcionarios galegos respecto ao do resto das CC.AA e situar as súas
retribucións, cando menos, […]
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2. RESUMO DE ACTUALIDADE CSIF AUTONÓMICA

Los vehículos usados por los bomberos forestales no pueden circular
a más de 90 km/h por autopistas ni autovías
DGT, estaciones de ITV y operadores de radar confirman la
información de CSIF sobre los vehículos de los bomberos forestales
Proceso selectivo de delineantes, execucións sentenzas do TSXG
e elección de destino
Respecto das prazas a ofertar para a toma de posesión dos
aspirantes afectados polas Sentenzas do TSXG PO 77/2015,
197/2015 e 198/2015, CSIF propón os seguintes criterios para a
adxudicación das mesmas:
Nota informativa sobre la Mesa Xeral de Negociación e a Comisión
de Persoal
I.- Modificación de la R.P.T. de la Consellería de Economia, Emprego e
Industria
II.- Proposta de Plan por el que se establecen las condiciones laborales del
personal de supervisión y seguimiento de las acciones formativas SPE
III.- Acuerdo para la contratación temporal de personal laboral de la Xunta
a traves de listas elaboradas para elnombramiento de personal interino
IV.- Ordenes por la que se convocan procesos selectivos en la escala de
ingenieros forestales e ingenieros agronomos.
La funcionarización impide la promoción interna del personal laboral de
la Xunta
Reunión del Comité Intercentros (03-05-2018). Se recibieron numerosas
firmas de trabajadores en defensa del derecho a la promoción interna del
personal laboral.
Proposta da CSIF para o acordo sobre as condicións de traballo dos
axentes forestais e medioambientais
CSIF remitiu, dentro do prazo conferido, o texto do acordo sobre as
condicións de traballo dos axentes forestais e medioambientais coas
modificacións propostas polo sindicato (texto verde):
Acordo prestación servizos e outros temas das escalas de Axentes
Forestais e Medioambientais
O pasado día 3 de maio tivo lugar unha xuntanza con representantes das
Consellería do Medio Rural, MAOT e da DXFP para retomar as negociacións
respecto das disposicións que rexerán o réxime de prestación de servizos
destes colectivos (e dos futuros Axentes Técnicos en Xestión Medio
Ambiental), así como o regulamento de funcións de ditos Corpos e
Escalas.
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Nota informativa sobre o Plan de Formación dos Axentes Forestais
e Medioambientais
Nota informativa sobre o proceso de recoñecemento de competencias
profesionais dos Axentes Forestais e Medioambientais e sobre a
impartición das acción formativas tendentes á obtención da titulación
requirida para o ingreso na nova escala de axentes técnicos en xestión
ambiental do Grupo B.
Criterios para determinar las plazas a ofertar en concursos de traslados
Comisión de seguimiento del Acuerdo de Estabilización (reunión
4/0572018): Criterios para determinar las plazas a ofertar en concursos
de traslados
Función Pública quiere eliminar el “concurso horizontal” del concurso de
traslados de laborales
Nuevo recorte… ¿adiós al concurso horizontal?. La norma en vigor
establece que se podrá concursar a todas las categorías del mismo grupo
profesional.
Sin avances y sin respuesta a las alegaciones de CSIF a la reordenación
del SPDCIF
Ninguna novedad y ningún avance en la reunión de hoy con las
Consellerías de Facenda y Medio Rural sobre su propuesta de
Reordenación de Recursos Humanos del Servicio de Prevención y Defensa
contra los Incendios Forestales (SPDCIF).
CSIF califica de injusta e insuficiente la propuesta de reordenación
del SPDCIF
Borrador de la propuesta del Plan de Reordenación de RR.HH del SPDCIF
⇒ Borrador Postura de CSIF: CSIF califica la propuesta de injusta,
insuficiente, ineficaz y retrógrada. CSIF ya remitió sus alegaciones a la
Dirección Xeral de Función Pública
Plan de reordenación del SPDCIF propuesta por Facenda y Medio Rural
Propuesta por Facenda y Medio Rural. Plan de Reordenación del SPDCIF El
plan se desarrollaría durante los próximos tres años. Este año el personal
de “tres meses” trabajaría 4 meses, 5 en 2019 y 6 meses en 2020.
Reunión para o estudo
Recursos Naturais

das

funcións

da

escala

de

Gardas

de

Nota informativa sobre a reunión mantida (12/04/2018) coa Consellería
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio,que convocou ás
organizacións sindicais a unha reunión cun único tema a tratar :’Proposta
de modificación a través do anteproxecto de Lei de Patrimonio Natural da
Lei 9/2017, de 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas en
relación as funcións dos gardas de recursos naturais’
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Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral: memoria 2017
Recóllese a continuación un breve resume do tratado no pleno ordinario
do Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral da Xunta de
Galicia, celebrado o mércores 21 de marzo de 2018:
A Xunta pon en risco a vida e a saúde dos axentes medioambientais
Lamentable estado dos vehículos que deben utilizar estes traballadores.
As organizacións sindicais con representación no colectivo de Axentes
Medioambientais queremos poñer de manifesto que se ven na obriga de
denunciar ante a Inspección de Traballo á Xunta de Galicia para que a
Administración autonómica cumpra coas súas obrigas, e unha vez máis é
a Inspección de Traballo a que require ás Consellerías do Medio Rural e
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia polos
incumprimentos en materia de prevención de riscos laborais

3. RESUMO DE ACTUALIDADE CSIF NACIONAL

CSIF reclama al Gobierno compromiso político para el desarrollo del
acuerdo sobre empleo, sueldos y condiciones laborales en la
Administración del Estado, ante la situación de incertidumbre
La crisis política no debe impedir el desarrollo de los acuerdos: CSIF
reclama que se eliminen los descuentos por baja médica antes del
verano
.El sindicato también plantea la jornada de 35 h semanales, bolsa
de horas para conciliación, salario mínimo de 1.200e y carrera
profesional
Miles de empleados públicos de la Administración General del
Estado se concentran en Madrid para reivindicar un salario mínimo
de 1200 euros
Concentración-concierto en Madrid para recuperar salarios y
derechos en la Administración General del Estado
El PP avanza a CSIF que el Congreso incluirá una enmienda a los
Presupuestos para conceder la jubilación anticipada de la policía
local a los 59 años
Miles de policías locales de toda España se han manifestado hoy
para reclamar la extensión de este derecho
CSIF destaca el éxito de la convocatoria y valora que el Gobierno
atenderá esta reivindicación histórica gracias a la presión que ha
ejercido durante estos meses
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CSIF se reúne con Hacienda para desarrollar el acuerdo sobre
empleo, sueldo y condiciones laborales
CSIF organizará, junto al resto de organizaciones representativas,
una gran concentración en Madrid para mejorar sueldos y
condiciones en la Administración del Estado.
CSIF pide la convocatoria inmediata de las mesas para recuperar
la prestación por baja médica en toda España, aplicar las oferta de
empleo público, traslados y jornada laboral
CSIF plantea al PP la necesidad de integrar a las policías
administrativas (agentes forestales, vigilancia aduanera y policía
portuaria) en el modelo policial
CSIF ha planteado al Grupo Popular en el Congreso de los
Diputados la necesidad de integrar a las policías administrativas
especiales (Agentes Forestales, Servicio de Vigilancia Aduanera y
Policía Portuaria) en el modelo policial que recoge la Ley Orgánica
2/86 y cuya modificación está en estudio por una Comisión de la
Cámara Baja.
CSIF, CCOO y UGT reivindicarán este domingo un salario mínimo
de 1200 para todos los empleados públicos de la Administración
General del Estado
Los sindicatos convocan medio centenar de manifestaciones en
toda España, a partir del 21 de mayo
CSIF se felicita por el éxito del acuerdo que permite que los
examinadores de Tráfico reciban un complemento salarial de 250
euros al mes
- El sindicato destaca la coherencia y la firmeza de los
examinadores y subraya que seguirá trabajando como hasta ahora
en la negociación de las retribuciones del conjunto de empleados
de la AGE, así como en la equiparación salarial
CSIF pide ya las 35 horas, reducir la jornada lectiva y recuperar la
prestación por baja médica en toda España
CSIF traslada a las mesas de negociación el acuerdo firmado con
Hacienda para que los empleados públicos vean reflejado el
acuerdo cuanto antes
La Administración incumple la prevención de riesgos laborales en
los cuerpos de bomberos: los equipos de protección no son
adecuados ni suficientes
CSIF presenta una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que
intervenga ante las precarias condiciones laborales de los bomberos
en toda España
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Resultados EPA. Las Administraciones superan de nuevo su récord
de precariedad, con 407.700 contratos interinos
CSIF reclama iniciar cuanto antes la negociación de la oferta de
empleo público de 2018 y las retribuciones de los empleados
públicos
Importante victoria judicial de CSIF frente a la discriminación por
razón de sexo en la Sanidad Pública
Un hospital impide a una especialista en radiofarmacia acceder a
su puesto tras constatar su embarazo
El juez entiende que el hospital debería haberle ofrecido un puesto
acorde a su estado de gestación, en vez de impedir el acceso a la
plaza que había ganado
El Supremo obliga a Hacienda a identificar las personas que
ocupan cada puesto en la Administración y sus retribuciones
-Victoria judicial de CSIF frente al enchufismo en la Administración
- Hacienda impedía a los sindicatos controlar esta información con
la excusa de proteger “datos personales”
CSIF reclama a Hacienda que desarrolle ya el acuerdo de
retribuciones y condiciones laborales, coincidiendo con el inicio del
trámite de los Presupuestos
CSIF convocÓ movilizaciones en toda España por la equiparación
salarial de la Adm. General del Estado con las comunidades
autónomas
CSIF logra un acuerdo global para crear empleo, mejorar sueldos,
eliminar los descuentos por baja médica y regular la jornada de 35
horas semanales. MEDIDAS PARA LA MEJORA DE CONDICIONES
LABORALES EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, TRAS NUEVE
AÑOS DE RECORTES
Preme aquí para ver a síntese do acordo
Preme aquí para ver o Acordo íntegro

4. MEDIO RURAL ESPERARÁ PARA INCLUIR EN LAS PRUEBAS A LOS NUEVOS INTEGRANTES
DE LAS LISTAS RESULTANTES DE LA APERTURA DEL PLAZO EXTRAORDINARIO DE ENERO.
La Subdirección de Personal de Medio Rural nos informó de su intención de retrasar la realización de las
pruebas físicas y visuales hasta que la Dirección Xeral de Función Pública haga públicas las listas
definitivas de admitidos y excluidos en las categorías de Bombero Forestal (grupo V-cat.14) y
Bombero Forestal Conductor de Motobomba (grupo IV-cat.33) del Servicio de Prevención y Defensa
Contra Incendios Forestales de la Xunta de Galicia.
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A su vez, y tras las consultas realizadas por CSIF, desde Función Pública estiman que hasta finales de
mayo o junio no tendrán publicadas las listas definitivas de ambas categorías, por lo que
previsiblemente la pruebas se retrasarán al mes de junio.
También nos comunican la previsión de realizar los primeros llamamientos a través de las listas de
contratación – la primera tanda para cubrir las vacantes que no se
cubran por adscripción/superior categoría– en las próximas
semanas, sin esperar a la realización de las pruebas físicas y visuales de
este año.
Respecto a las plazas que dejan los trabajadores adjudicatarios de
alguna de las plazas ofertadas para su cobertura por adscripción
temporal o superior categoría, se volverán a publicar de forma
automática para su cobertura por adscripción/superior
categoría aquellas plazas que sean de 12 meses, siendo el resto
reservadas para su cobertura a través de listas de contratación cuando
se realice el llamamiento de no vacantes.
Igualmente quedan reservadas para su cobertura a través de listas de
contratación las plazas cuya prestación efectiva de servicios sea inferior
a la media jor nada en cómputo anual.
Quedaron sin aclarar algunas cuestiones relativas los procesos de resolución de las adscripciones o las
superiores categorías, como es la forma de computar la antigüedad en el proceso de baremo de las
solicitudes o el establecimiento inicial de rotaciones en el caso de existir para un mismo puesto varias
solicitudes de superior categoría.
En cambio quedó aclarado, y se unificará el criterio de las cuatro provincias, que cuando se vuelve a
sacar una plaza en adscripción, no hay restricción alguna para poder adjudicar la plaza al mismo
trabajador que ya disfrutaba de la adscripción, si es el que ostenta mayor antigüedad.
5. ACORDO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL LABORAL DA XUNTA A TRAVÉS
DAS LISTAS ELABORADAS PARA O NOMEAMENTO DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO.
1. Para os efectos de axilizar os trámites relativos á provisión de postos de traballo e no suposto de non
existiren listas elaboradas de acordo co procedemento regulado no Decreto 37/2006 (DOG nº 48 de 9
de marzo), modificado polo Decreto 124/2016 (DOG 178 de 19 de setembro), para a contratación de
persoal laboral temporal do grupo e categoría para o que se solicita a cobertura, poderán utilizarse as
listas xeradas para o nomeamento de persoal funcionario interino daqueles corpos, escalas e/ou
especialidades con funcións análogas ás da categoría profesional do posto para o que se efectúa a
petición de cobertura.
A aceptación do posto de traballo por parte das persoas candidatas terá carácter voluntario sen
penalización.
De non existiren listas elaboradas para o nomeamento de persoal funcionario interino para o desempeño
das funcións análogas ás que se refire o parágrafo anterior, acudirase ao disposto no artigo 7.5.b.1.2 do
Convenio Colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia (DOG Nº 213 de 3 de novembro de
2008).
2. Naqueles supostos de petición de coberturas de postos mediante contrato de remuda por xubilación
parcial para os que non exista lista elaborada do grupo e categoría de pertenza da persoa xubilada
parcial ou, de ser o caso, non existan candidatas/os a seren citadas/os pola lista de dito grupo e
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categoría, e a persoa xubilada ocupe un posto de traballo de RPT de persoal funcionario, poderá
realizarse a selección e contratación do remudista a través das listas reguladas ao abeiro do disposto no
Decreto 37/2006 (DOG nº 48 de 9 de marzo), modificado polo Decreto 124/2016 (DOG 178 de 19 de
setembro), mediante listas elaboradas para o nomeamento de persoal funcionario interino do corpo,
escala e/ou especialidade correspondente ao perfil do posto de traballo.
Calquera cobertura que se realice en aplicación deste acordo se comunicará á Comisión Permanente de
listas, como órgano competente para a elaboración e o control do funcionamento das listas, á que se
refire o artigo 4 do Decreto 37/2006, modificado polo Decreto 124/2016.
6. NOTA INFORMATIVA DA REUNIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO (RPT) DA
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL – (11-05-18)
O pasado 11 de maio de 2018 celebrouse unha reunión entre as organizacións sindicais e a Secretaría Xeral
Técnica da Consellería de Política Social como único asunto da orde do día, a modificación da RPT de dita
Consellería.
Na devandita modificación inclúese o traspaso de varios postos de
traballo á Consellería de Infraestruturas e que xa se aprobou con
anterioridade.
Así mesmo inclúense outras modificacións que imos a enumerar a
continuación que se corresponden numéricamente coa memoria
remitida dende a consellería.
2- MODIFICACIÓNS
2.1.- Apertura do posto de axudante/a secretario/á outras administracións,
CSIF alega que o devandito posto débese ofertar só a persoal da administración autonómica e en caso que
dita cobertura non fose posible, logo de varios intentos, si poderase ofertar a persoal doutras
administracións.
2.2.- Apertura do posto de director/a de o Centro de Información e Documentación Xuvenil a funcionarios
de varios grupos e non soamente a laborais do grupo ll.
Non nos opoñemos a devandita resolución, pero que primeiro se oferte a laborais do grupo ll.
2.3.- Traslado da praza de ordenanza da escola Infantil Virxe de Covadonga á Xefatura Territorial de
Ourense. CSIF non se opón a devandito traslado sempre que se conte co visto bo do traballador que se
atopa ocupando devandito posto.
3. CREACIÓNS.
3.1- Creación dunha Xefatura de negociado administrativo na subdirección Xeral de proxectos e
accesibilidade. CSIF móstrase favorable á creación do citado posto polo elevado volume de traballo
existente.
3.2- Creación dunha praza de persoal laboral técnico superior diplomado en informática do grupo ll categoría
27 para adscribir a unha traballadora por execución de sentenza coa observación “ocupado por persoal
indefinido non fixo”. CSIF está totalmente de acordo con esta creación e de todas aquelas que se creen por
execución de sentenza.
3.3- No centro de menores Santo Anxo da Garda a creación de 3 prazas de educadores en quenda de noite
e a de 1 praza de psicólogo a media xornada. En CSIF estamos totalmente de acordo coa creación de
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devanditas prazas, pero entendemos que a praza de psicólogo debe ser a xornada completa xa que supón
unha precarización dos postos de traballo.
3.4- O posto de director/a de o Centro Galego de Desenvolvemento integral (CEGADI) proponse como unha
amortización-creación para modificarlle o nivel actual polo nivel 28, CSIF ve favorable dita modificación,
pero non así na fórmula que se utiliza para dita modificación.
3.5- Creación dunha praza de ordenanza na residencia de Oleiros pola amortización prevista do conserxe.
CSIF móstrase favorable a devandita creación, pero non así á amortización da praza de conserxe.
4. AMORTIZACIÓNS
CSIF sitúase en contra de toda-las amortizacións propostas, e a creación de postos que precaricen os
postos de traballo con creacións de media xornada como é o caso ou de fin se de semana
CSIF está en contra destes postos, xa que a Consellería de Política Social é a Consellería mais feminizada e
a que máis postos de traballo precarios ten.
7. NOTA INFORMATIVA DA REUNIÓN DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DA
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL – (21-05-18)

O día 21 de maio de 2018, reúnese o Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Política Social
co nomeamento como secretaria do pleno a un membro de CC.OO. en rotación anual tal e como se acordou
na sesión anterior.
En cumprimento do artigo 18 da Lei 31/1995 de prevención de riscos laborais,
envíanse os informes derivados das avaliacións de riscos laborais dos
seguintes centros:
- C.S. Vilagarcía

- C.S. Pontepelamios.

- E.I. Marisma Sta. Mariña.
- R.M. Nª Sª dos Milagres.
- C.S. Calvario.

- C.S. Teis.

- E.I. Celeiro. - Residencia Xuvenil Altamar.
R.M. de Carballo.

- C.S. Redondela.

- R.M. Porta do Camiño.

- C.S. Rivera Atienza

Estes informes estanse facendo actualmente cos responsables dos centros e
se establecen os prazos de execución en función da súa capacidade.
Os delegados de prevención temos que insistir en que se faga entrega aos traballadores das fichas de riscos
por categorías profesionais que acompañan a cada un dos informes, xa que actualmente non se está
facendo, tamén é indispensable que os resultados da avaliación de riscos estean dispoñibles en todos os
centros para a súa consulta.


INFORMES PSICOSOCIAIS DOS SEGUINTES CENTROS:

- Residencia de maiores da Pobra do Caramiñal.
- Residencia de maiores da Estrada.
Hai unha queixa xeneralizada neste tipo de centros de “válidos”. Actualmente unha porcentaxe importante
de usuarios se atopa nunha situación de deterioro físico e cognitivo importante que fai necesario o seu
traslado a centros de dependentes.
CSIF manifesta que a falta de celeridade na valoración da dependencia a súa vez motivada pola falta de
persoal dos equipos de valoración está a retrasar este proceso.
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INFORME DE SINISTRALIDADE DO ANO 2017

Estamos estabilizados cuantitativamente dende hai tres anos sen
esquecer que somos a consellería co índice mais elevado de
sinistralidade laboral.
A maior parte dos accidentes son por sobreesforzos e teñen especial
relevancia os accidentes causados “por seres vivos” (agresións)
especialmente nos CAPDs.
CSIF manifesta que os sobreesforzos poden provocar lesións
importantes e dificilmente recuperables a curto ou longo prazo xa que
se producen de forma continuada e mantida no tempo. Por iso, non só
é importante e necesaria a formación do persoal e as axudas técnicas,
tamén hai que ter en conta as necesidades de persoal nos centros máis
prexudicados.
Consideramos necesario concienciar ao persoal das residencias da importancia do traslado e comunicación
das agresións que se producen a diario, tendo en conta que actualmente hai un incremento considerable de
situacións conflitivas motivadas pola nova tipoloxía de usuario que está ingresando nos centros residenciais.
É indispensable que tódolos centros da consellería dispoñan dun libro de incidencias que recolla as agresións
que se producen, así como un modelo de comunicación que permita o seu rexistro e traslado de forma máis
obxectiva.
O servizo de prevención impartirá cursos de formación en mobilización de pacientes nos seguintes centros:
-R.M. Volta do Castro, R.M. Oleiros, R.M. Vigo, CAPDs., Barbadás e R.M. As Gándaras.


ESCRITOS RECIBIDOS
solicita a realización da enquisa de valoración psicosocial para a Residencia de Maiores de Volta do
Castro.
traslada ao comité o deterioro das mesas das habitacións da unidade de cuidados especiais da
Residencia de Maiores Volta do Castro por risco de lesión para os traballadores da unidade e persoal
encargado da súa limpeza.
comunica ao comité a situación do ´´office´´ de enfermería das distintas plantas da residencia de
Oleiros por o emprego de estantes oxidados e deteriorados sen estar suxeitos á parede o que supón
un risco de lesión para o persoal VARIOS

solicita de novo a colaboración do Sergas para a formación do persoal dos nosos centros na atención de
usuarios con patoloxías mentais logo do acordo acadado entre as dúas consellerías.
8. ACORDO POLO QUE SE ESTABLECEN AS CONDICIÓNS LABORAIS DO PERSOAL DE
SUPERVISIÓN E SEGUIMENTO DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO NA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
A formación en xeral e a formación profesional, en particular, constitúe un dos piares básicos a ter en conta
nas estratexias de crecemento dun país.
En España a Formación Profesional está integrada por dous sistemas:


Sistema de Formación Profesional Reglada ou inicial, que depende do Ministerio de Educación, Cultura
e Deporte e das comunidades autónomas.
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Sistema de Formación para o Emprego, vinculado ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social e ás
comunidades autónomas.

O Sistema de Formación para o Emprego ten a misión de formar e capacitar ás persoas para o emprego e
actualizar as súas competencias e os seus coñecementos ao longo da vida profesional.
Así, a propia Lei 30/2015, do 9 de setembro, establece como obxectivos estratéxicos favorecer a creación
de emprego estable e de calidade, contribuír á competitividade empresarial, garantir o dereito á formación
laboral e ofrecer garantías de empregabilidade e promoción profesional dos empregados e das empregadas.
Recentemente, en desenvolvemento da citada lei, publicouse o Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, que
ten por obxecto a regulación das iniciativas e programas de formación profesional para o emprego, os
requisitos e límites das accións formativas, os seus destinatarios e a forma de acreditación das competencias
adquiridas polos traballadores e traballadoras, así como os instrumentos do sistema integrado de
información e o réxime de funcionamento do sistema de formación profesional para o emprego.
Neste ámbito, a Consellería de Economía, Emprego e Industria, competente na materia, ten en marcha a
denominada “Axenda 20 para o Emprego” a fin de impulsar o emprego estable e de calidade. Esta
ferramento do Goberno galego foi elaborada cunha visión global, centrándose en tres retos:
a) Fomentar o emprego de calidade, estimulando o emprego indefinido.
b) Reforzar a formación e especilización ao longo da vida laboral
c) Mellorar e orientar os servizos públicos na atención ás pesoas demandantes e empresas.
A planificación trienal das accións formativas, baixo a responsabilidade do Ministerio de Emprego e
Seguridade Social en colaboración coas comunidades autónomas, elabórase tendo en conta as
características do paro e as necesidades formativas, sectoriais e territoriais.
Ademais, tanto as comunidades autónomas, no ámbito das súas competencias territoriais e funcionais, como
o Servizo Público de Emprego Estatal, anualmente, elaboran a programación dos cursos en función dos
obxectivos da planificación. Así mesmo, esta programación anual poderá ser complementada con
programacións extraordinarias, cando a evolución do mercado laboral así o requira.
Dada a importancia que ten a Formación Profesional para o Emprego, consideramos imprescindible un
acordo, obxectivo e riguroso, de supervisión e seguimento da formación profesional para o emprego,
programadas desde a Administración autonómica, a fin de lograr unha maior eficacia, eficiencia e
transparencia na xestión dos recursos públicos destinados á formación para o emprego.
Non obstante, a natureza das distintas accións formativas e as peculiaridades dos seus destinatarios fai que,
nalgúns casos, o horario de visita aos mesmos sexa incompatible co horario habitual de traballo do persoal
empregado público que ten encomendadas tales funcións.
En consecuencia, logo da negociación coas organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Empregados
Públicos, e cos informes da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos e da Dirección Xeral da Función
Pública da Consellería de Facenda, co voto ……. das organizacións sindicais presentes na Comisión de Persoal
que tivo lugar o día …….. de ……………..de 2018, e por proposta da Consellería de Economía, Emprego e
Industria, apróbase, o acordo polo que se establecen as condicións laborais do persoal que realice visitas
de supervisión e seguimento da Formación Profesional para Emprego que se desenvolverá conforme as
seguintes
CLÁUSULAS:
Primeira. Obxecto
O presente acordo ten por obxecto establecer as condicións laborais do persoal de supervisión e
seguimento da Formación Profesional para o Emprego na Consellería de Economía, Emprego e
Industria.

- 16 -

Segunda. Ámbito de aplicación
Este acordo será de aplicación ao persoal empregado público que na Relación de Postos de Traballo (RPT)
das Xefaturas Territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria figuren coa denominación
“técnico/instrutor de Formación Ocupacional”, “Titulado Superior de Formación Ocupacional” ou “Titulado
Medio de Formación Ocupacional”, e inclúa en observacións o texto “supervisión e seguimento da Formación
Profesional para o emprego”.
Con carácter xeral, o persoal que realice visitas de supervisión e seguimento da Formación Profesional o
Emprego será o persoal funcionario que ocupe os postos de “técnico/instrutor de formación ocupacional”,
subgrupos A2, nivel 24. Transitoriamente tamén se adhiren a este acordo o persoal laboral dos grupos I e
II, tanto fixo como indefinido non fixo, que xa veñen desenvolvendo estas funcións ata o de agora. Neste
sentido, a Disposición transitoria primeira da Lei 2/2015, do emprego público de Galicia, di no seu apartado
1:
“O persoal laboral fixo das administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei que, no
momento da entrada en vigor da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do emprego público, estea
a realizar funcións ou desempeñe postos de traballo de persoal funcionario, ou pase a realizar as devanditas
funcións ou a desempeñar os devanditos postos en virtude de probas de selección ou promoción interna
convocadas antes da data sinalada, poderá seguir a realizalas ou a desempeñalas”.
Para estes únicos efectos de visitas de supervisión e seguimento da Formación Profesional para o Emprego
na Consellería de Economía, Emprego e Industria, o persoal laboral fixo e o persoal laboral indefinido
non fixo recollido na disposición transitoria décima do convenio colectivo único, manterán os mesmos
dereitos que a normativa de función pública establece para o persoal laboral fixo.
Terceira. Aceptación
O obxecto da aceptación é posibilitar que o persoal que ocupa postos os cales resultan modificados polas
novas condicións laborais de visitas de supervisión e seguimento da Formación Profesional para o Emprego,
decida voluntariamente adherirse ou non a este plan de acordo coas especificacións que no mesmo se
detallan.
Pola necesidade de salvaguardar o cumprimento do servizo prestado por este persoal, a aceptación do plan,
segundo o modelo que se achega como anexo, vincula desde o momento da súa sinatura e non se poderá
deixar sen efecto posteriormente; excepto por circunstancias sobrevidas, ou aquelas relacionadas coa
conciliación da vida familiar e laboral que poideran xurdir.
O persoal funcionario que ocupe prazas de “técnico/instrutor de Formación Ocupacional” e opten por non
adherirse a este plan, de seren necesarias, serán encadradas neste acordo no momento en que sexan
vacantes. A Administración procederá de oficio a realizar a correspondente modificación da RPT.
Cuarta. Xornada e horario especial
A xornada laboral para os postos de persoal de supervisión e seguimento da Formación Profesional para o
Emprego será a ordinaria de 37 horas e 30 minutos semanais.
Non obstante, atendendo á natureza do servizo prestado, polas necesidades derivadas das distintas
programacións destas accións formativas, os postos terán un horario especial variable, que se
desenvolverá habitualmente entre as 7.30 horas e as 20.00 horas de luns a venres, consonte a planificación
que se realice nas respectivas unidades.
Excepcionalmente, e de acordo coas anteditas necesidades, o horario destes efectivos poderá estenderse
ata as 21.00 horas de luns a venres e, inclusive, os sábados en horario de 10.00 a 14.00 horas, e realizarase
de idéntico modo nas catro xefaturas territoriais. En ningún caso se superarán as 250 horas anuais prestadas
por cada efectivo fóra do horario laboral establecido con carácter xeral de luns a venres entre as 7,45 e as
15,15 horas.
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A determinación de horarios excepcionais atenderá ao reparto equitativo entre os efectivos, en función das
accións formativas asignadas.
Quinta. Características das actuacións
As actividades básicas que debe realizar o persoal empregado público que realice visitas de supervisión e
seguimento da formación profesional para o emprego estarán constituídas polas reguladas no Real decreto
34/2008, do 18 de xaneiro (BOE do 31/01/2008), e demais normativa de desenvolvemento ou normas que
as substitúan. Concretamente:


Planificar e participar na elaboración do plan anual de supervisión e seguimento baixo a dirección,
coordinación e supervisión das persoas responsables da Xefatura Territorial e da Xefatura de Servizo.



Desenvolver accións de supervisión, seguimento, control e xestión de centros e cursos de formación
profesional para o emprego, establecidos no plan anual.



Garantir a calidade dos procesos de ensino/aprendizaxe, acreditando ao persoal docente das accións
formativas, así como garantindo o cumprimento normativo dos plans de formación profesional para
o emprego.



Avaliar os procesos e resultados das accións formativas, mediante a elaboración de informes de cada
acción formativa encomendada, que terán en conta as enquisas sobre o grao de satisfacción do
alumno e cumprimento dos parámetros establecidos na norma que regule as accións formativas.



Xestionar a información horizontal e verticalmente.

Sexta. Complementos retributivos
O persoal empregado público, tanto funcionario como laboral, de supervisión e seguimento da Formación
Profesional para o Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria disporá dun complemento
retributivo. No caso do persoal funcionario, consistirá nun específico diferencial de 100€ mensuais
(1.400,00 €/ano), e para o persoal laboral será de 155 €/mes (1.860,00€ anuais) como “complemento
salarial de singularidade por responsabilidade (B12)”.
Sétima. Comisión de seguimento
Constituirase unha comisión de seguimento que asegure o bo fin e cumprimento do obxecto deste acordo,
así como as competencias básicas a desenvolver polo persoal de supervisión e seguimento da Formación
Profesional para o Emprego.
A comisión, presidida pola persoa titular da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego
e Industria, ou persoa en quen delegue, estará formada polas persoas titulares das catro xefaturas territorias
da consellería, ou persoas en quen deleguen, e catro representantes nomeados polas organizacións sindicais
asinantes do acordo.
Esta comisión obrigatoriamente terá dúas reunións anuais nas que se avaliará o cumprimento dos obxectivos
establecidos no plan anual. Así mesmo, analizará e proporá, en función dos obxectivos acadados, a revisión
dos conceptos económicos establecidos no acordo, sempre tendo como referencia o límite de gasto da
Administración autonómica.
Oitava. Entrada en vigor
O presente acordo polo que se establecen as condicións laborais do persoal que realice visitas de supervisión
e seguimento da Formación Profesional para o Emprego na Consellería de Economía, Emprego e Industria,
entrará en vigor coa aprobación e publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de postos de traballo
(RPT) da Consellería de Economía, Emprego e Industria.
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9. DATOS DE FLEXIBILIDADE E TELETRABALLO NA XUNTA DE GALICIA 31 MARZO 2018

FLEXIBILIDADE AUTOMÁTICA
SERVIZOS CENTRAIS

SERVIZOS PERIFÉRICOS

TOTAL

APROBADAS

DENEGADAS

APROBADAS

DENEGADAS

APROBADAS

DENEGADAS

3.206

2

5.934

30

9.140

32

FLEXIBILIDADE POR CONCILIACIÓN
SERVIZOS CENTRAIS

SERVIZOS PERIFÉRICOS

TOTAL

APROBADAS

DENEGADAS

APROBADAS

DENEGADAS

APROBADAS

DENEGADAS

511

2

809

14

1.320

16

TOTAL POR FLEXIBILIDADE
SERVIZOS CENTRAIS

SERVIZOS PERIFÉRICOS

TOTAL

APROBADAS

DENEGADAS

APROBADAS

DENEGADAS

APROBADAS

DENEGADAS

3.3.717

2

6.743

14

10.160

16

TELETRABALLO
SERVIZOS CENTRAIS

SERVIZOS PERIFÉRICOS

TOTAL

APROBADAS

DENEGADAS

APROBADAS

DENEGADAS

APROBADAS

DENEGADAS

73

36

43

41

116

77

PRORROGADOS
120

CESAMENTOS
5

PRORROGADOS
42

CESAMENTOS
0

PRORROGADOS
162

CESAMENTOS
5

10. EGAP: ACTIVIDADES DE AUTOFORMACIÓN PARA EMPREGADOS PÚBLICOS

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - DOG, 4 DE ABRIL
Resolución do 23 de marzo de 2018 pola que se convoca o programa de autoformación para o persoal ao
servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da
Comunidade Autónoma, así como o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e
servizos (PAS) das tres universidades galegas.
A INSCRICIÓN para o acceso aos contidos pode facerse en calquera momento a partir do día seguinte ao da
publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 20 de decembro de 2018.
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Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa
AF18006
AF18012
AF18021
AF18033
AF18083

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Contidos
Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Contidos
Iniciación á Administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos. Contidos
A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos. Contidos
Correo electrónico corporativo. Contidos

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades
AF18005
AF18014
AF18017
AF18032
AF18035
AF18060
AF18079
AF18080

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano. Contidos
Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos. Contidos
Técnicas elementais de arquivos. Contidos
Prevención e xestión de conflitos. Contidos
Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos. Contidos
Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública. Contidos
Básico en prevención de riscos laborais. Contidos
Cambio e motivación nas organizacións. Contidos

Plan formativo ofimático de Galicia
AF18020
AF18024
AF18047
AF18053
AF18055
AF18059
AF18063
AF18065
AF18069
AF18075

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows). Contidos
Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux). Contidos
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base). Contidos
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010). Contidos
Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010). Contidos
Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Contidos
Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010). Contidos
Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Contidos
Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress). Contidos
Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010). Contidos

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas
AF18001 Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro
e orzamentario de Galicia. Contidos
AF18002 A Administración electoral: o papel das administracións galegas. Contidos
AF18009 Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas. Contidos
AF18015 Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia. Contidos
AF18028 Réxime disciplinario do empregado público de Galicia. Contidos
AF18030 Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico
do empregado público (EBEP). Contidos
AF18037 A reforma parlamentaria. Os cambios legais e regulamentarios. Contidos
AF18039 Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autónoma. Tributos propios e tributos
cedidos. Contidos
AF18046 O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral. Contidos
AF18049 O impulso democrático en Galicia: medidas lexislativas. Contidos
AF18052 Liquidación práctica dos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia. Contidos
AF18064 Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Contidos
AF18067 Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Contidos
AF18071 Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Contidos
AF18073 Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Contidos
AF18078 Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de
Galicia. Contidos
Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios
AF18025
AF18042
AF18044
AF18082
AF18085

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito. Contidos
O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autónomas. Contidos
O principio de subsidiariedade no dereito da Unión Europea, o seu control. Contidos
Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos. Contidos
Cooperación transfronteiriza e cohesión. Contidos

- 20 -

11. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - BOE, 21 DE MAYO
Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal
laboral fijo en la categoría de Ordenanza, en plazas reservadas para ser cubiertas por personas que
acrediten discapacidad intelectual.
Plazas convocadas: 20
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - BOE, 21 DE MAYO
Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo en las
categorías de Oficial 1ª de Oficios y Coordinador de Personal Subalterno.
Convocar un proceso selectivo para cubrir, por promoción interna, 4 plazas de Oficial 1.ª de Oficios, grupo
profesional III, y 16 plazas de Coordinador de Personal Subalterno del grupo profesional IV.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - BOE, 26 DE MAYO
Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, fuera de convenio, con
categoría de Responsable de Programas de Cooperación de Unidades en el Exterior.
Plazas: 20 (Acceso libre), concurso oposición. Reserva 1 plaza discapacitado.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - BOE, 30 DE MAYO
Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de
Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social.
Plazas: 32 (acceso libre) y 2 plazas reserva discapacitados. Concurso-oposición
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - BOE, 30 DE MAYO
Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos
Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo.
Plazas: 80 (acceso libre) y 5 plazas reserva discapacitados. Concurso-oposición
PLAZOS: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la
convocatoria en el BOE
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12. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA

CONCELLO

A Coruña

A Coruña

BOLETÍN DATA

BOPAC

BOPAC

11-M

11-M

DENOMINACIÓN DOS
POSTOS

Nº

Cabos
do
Servizo
de
Extinción de Incendios e
Salvamento

7

Tco. Superior
ambiente
Tco.
Medio
ambiente

en

PRAZO

Concurso

15 días hábiles

Ver bases

10 días hábiles

Listas Ver bases

10 días hábiles

medio
1

en

SISTEMA DE
SELECCIÓN

medio

1

Tco. Local de emprego
Orientador laboral
A Coruña

BOPAC

15-M

Tco. Medio informática
Tco. Auxiliar bibliotecas
Pscicólogo clínico
T.S Xestión DUSI

A Coruña

BOPAC

30-M

1

T.S. Comunicacións DUSI

1

Ver bases

10 días hábiles

T.S. Participación ciudad e
xestión DUSI

1
1

Opoisicón

20 días naturais
public. no BOE

Bolsa

Concursooposición

10 días hábiles

Ames

BOPAC

24-M

Oficial de obras e servizos
básicos

Ames

BOPAC

25-M

Asesores
xurídicos
urbanismo – A1

Arteixo

BOPAC

28-M

Arzúa

BOPAC

31-M

Tco.
Turismo
Completo)

Arzúa

BOPAC

31-M

O Barco

BOPOU

Bergondo

Boborás

de

Tco. Admón. Xeral

3

Administrativo C1

3

Modificación
OEP 2.017

1

Oposición

10 días hábiles

Tco. Turismo (Tpo. Parcial)

1

Oposición

10 días hábiles

28-M

T.M. Servizos sociais

1

Ver bases

7 días hábiles

BOPAC

29-M

Socorristas

8

Concurso

7 días hábiles

BOPOU

30-M

Guía turístico

1

Ver bases

5 días hábiles

(Tpo.
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Bolsa

Concursooposición

5 días hábiles

3

Concurso

5 días hábiles

Xerocultor/auxiliar
de
xeritaría
de
residencia Bolsa Oposición
maiores

5 días hábiles

Boimorto

BOPAC

28-M

Fisioterapeura

Boimorto

BOPAC

28-M

Persoal de obras e servizos

Boimorto

BOPAC

28-M

Boimorto

O Bolo

BOPAC

BOPOU

28-M

26-M

Xefe brigada incendios

1

Peón condutor

1

Peón bribada

3

Xefe brigada incendios

1

Peón condutor

1

Peón brigada

2

Cabanas

BOPAC

8-M

Animador/a
cultural
actividades recreativas

e

BOPAC

8-M

Técnico de emprego
desenvolvemento
económico

e

Cabanas

Carballo

BOPAC

29-M

Cariño

BOPAC

30-M

Cartelle

BOPOU

30-M

Corgo

DOG

15-M

Covelo

BOPPO

14-M

Cualedro

BOPOU

25-M

Concurso
proba
práctica

e
5 días hábiles

Concurso

5 días naturais

1

Concursooposición

20 días naturais
public. no BOE

1

Concursooposición

20 días naturais
public. no BOE

Concursooposición

10 días naturais

Concursooposición

5 días naturais

Concurso

5 días hábiles

Xefe brigada incendios

1

Peón condutor

1

Peóns de brigada

3

Operarios motobomba

3

Socorristas

4

Xefe de brigada incendios

1

Peón condutro

1

Peón brigada incendios

3

Arquitecto técnico – A2

1

Auxiliar admvo. – C2

1

Traballadora social – GC2

2

Axente de emprego – GC2

2

Aux. axuda no fogar – GC10

7

Administrativo

1

Oposición

20 días naturais

Xefe brigada incendios

2

Peón condutor

2

Concursooposición

5 días hábiles

OEP 2018
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Peón brigada

6

PROMOCIÓN INTERNA
Culleredo

DOG

16-M

Técnicos de xestión – A2

4

Administrativos – C1

19

Auxiliar administrativo – C2

10

Concursooposición

O Grove

BOPPO

23-M

Sanitarios praias

Concurso
Bolsa probas
entrevista

O Grove

BOPPO

23-M

Socorristas e patrón

Bolsa

A Guarda

BOPPO

24-M

Traballador social

Bolsa Ver bases

Irixoa

BOPAC

24-M

Laxe

BOPAC

28-M

Laza

Lobios

Lobios

BOPOU

BOPOU

BOPOU

25-M

24-M

28-M

Lugo

DOG

31-M

Marín

BOPPO

Marín

BOPPO

Meaño

DOG

Educador

1

Aux.Adminis. Serv.Sociais

1

Técnico de turismo

1

Xefe brigada incendios

2

Peón condutor

2

Peón brigada

6

Operarios limpeza

2

Xefe brigada incendios

2

Peón condutor

2

Peón forestal

6

Bombeiro condutro – C2

12

Concurso
probas

20 días naturais
public. no BOE

e
e
e

10 dáis naturais

10 dáis naturais
10 días natuais

Concurso

10 días naturais

Oposición

5 días hábiles

Concursooposición

5 días hábiles

Concurso

10 días hábiles

Concursooposición

10 días hábiles

Oposición

20 días naturais
public. no BOE

Tco. Xardín de infancia – C1

1

21-M

Peón operairo

2

Concursooposición

20 días naturais
public. no BOE

31-M

Coordinador
servizo
salvamento e socorrismo

1

Concursooposición

10 días hábiles

Mestre educ. infantil

1

Tco. Xardín infancia

1

Tco. Animador sociocultural

1

Coidador 3ª idade

1

31-M

OEP 2018
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Coidador-condutor
transporte asistencial

1

Mesía

BOPAC

29-M

Peón

2

Oposición

8 días naturais

Mondoñedo

BOPLU

25-M

Tco. Información turística

1

Ver bases

5 días hábile

Mondoñedo

BOPLU

31-M

Axente
turístico

1

Ver bases

5 días hábiles

Montederramo

BOPOU

31-M

Limpeza forestal

3

Ver bases

3 días naturais

Monforte

BOPLU

11-M

Policía local – C1

1

OEP 2018

Monforte

BOPLU

14-M

Tco. Turismo – A2

2

Ver bases

20 días naturais

Monterroso

BOPLU

28-M

Tco. Turismo

1

Ver bases

5 días hábiles

Xefe brigada incendios

2

Peón condutor

2

Concursooposición

5 días hábiles

Peón brigada

6

Administrativo

1

Auxiliar administrativo

1

Oficial servizos múltiples

1

Peón tratorista desbroce

1

Informador xuvenil

1

Monterrei

As Neves

BOPOU

BOPPO

25-M

30-M

As Nogais

BOPLU

28-M

Noia

BOPAC

28-M

Oimbra

Ourense

BOPOU

BOPOU

25-M

24-M

desenvolvemento

Xefe brigada incendios

Bolsa

Xefe brigada incendios

2

Peón condutor

2

Peón brigada

6

Técnico – A1

1

Administrativo – C1

1

Orientador titor

3

OEP 2018

Ver bases

5 días

Concursooposición

7 días naturais

Concursooposición

5 días hábiles

Concurso

15 días hábiles

Ourense

BOPOU

26-M

Bombeiro condutor C1
(Promoción Interna)

2

Concursooposición

20 días naturais
public. no BOE

Ourense

BOPOU

26-M

Bombeiro condutor C2

2

Concursooposición

20 días naturais
public. no BOE
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Ourense

Ourol

BOPOU

BOPLU

28-M

25-M

T.M. Proxecto GeoAtlantic

1

Xefe brigada incendios

1

Peón condutor

1

Peón de brigada incendos

3

Concurso

15 días hábiles

Ver bases

7 días hábiles

Paradela

BOPLU

22-M

Operarios
condutrores
vehículo motobomba

3

Concursooposición

10 días naturais

Paradela

BOPLU

29-M

Socorrista piscina

1

Concurso

10 días naturais

Ponteareas

BOPLU

22-M

Traballadora social

Lista

Ver bases.

20 días naturais

Puxín

DOG

15-M

Operario limpador

1

OEP 2018

Rábade

BOPLU

21-M

Auxiliar de Axuda no Fogar

1

Concursooposición

20 días naturais
public. no BOE

Rábade

BOPLU

21-M

Axente de emprego
desenvolvemento local

1

Concursooposición

20 días naturais
public. no BOE

Redondela

DOG

16-M

Ribeira

BOPAC

22-M

e

Técnico de xestión – A2

1

Policía local – C1

2

Xefe brigada prev. Incendio

1

Peóns

3

Peón condutor

1

Condutor motobomba

4

Xefes de Praia

3

Ribeira

BOPAC

22-M

Ribeira

BOPAC

22-M

O Rosal

DOG

21-M

Peón limpeza viaria e roza
forestal

Sada

BOPAC

31-M

Socorrista Praia

Soutomaior

Tordoia

DOG

BOE

13-M

22-M

Socorrista acuático

35

OEP 2018

Concursooposición

10 días naturais

Concursooposición

10 días naturais

Oposición

12 días naturais

6

OEP 2018

12

Concursooposición

Axente desenv. local

1

Director psicólogo CIM

1

Tca. Xuv. e orientación

1

Ofic. Policía local – C1

1

Policía local – C1

1

Administrativo

1

5 días hábiles

OEP 2018

Oposición

20 días naturais
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Tui

BOPPO

28-M

Oper. Mantemento piscina

1

Oper. Servizos varios

2

T.M. Oficina de turismo

1

7 días hábiles

1

Concursooposición

5 días hábiles

Bolsa

Concursooposición

10 días hábiles
5 días hábiles

O Valadouro

BOPLU

30-M

Operario condutor
desbrozsdor

Val do Dubra

BOPAC

28-M

Animador deportivo

Valdoviño

BOPAC

24-M

Técnico deportivo

1

Oposición

Vigo

DOG

14-M

Administrativo – C1

2

Inspector urbanismo – C1

1

Bases xerais
e específicas

Vilar de Santos

BOPOU

30-M

Xefe de brigada incendios

1

Peón de brigada incendios

4

Vimianzo

BOPAC

29-M

Xefe brigada incendios

2

Peón brigada

8

Vimianzo

BOPAC

29-M

Condutor
motobomba

vehículo

Viveiro

BOPLU

22-M

Operarios
motobomba

condutor

Viveiro

BOPLU

22-M

Xermade

Deputación A
Coruña

BOPLU

BOPAC

30-M

15-M

tractor

Ver bases

Concurso

5 días hábiles

Concursooposición

5 días hábiles

2

Concursooposición

5 días hábiles

3

Concursooposición

10 días naturais

Técnico
superior
en
información
e
comercialización turística

1

Concurso

Ver bases

Xefe de brigada incendios

1

Peón condutro

1

Ver bases

5 días hábiles

Peón brigada incendios

3
Lista

Oposición

20 días naturais

Lista

Oposición

Tco. Admón. Xestión
Tco. Admón. Xeral – A1

Deputación de
Lugo

BOPLU

11-M

Tco. Xestión – A2
Admininstrativo – C1
Auxiliar Administrativo – C2
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13. O IMPACTO DO REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS – RGPD SOBRE A
ACTIVIDADE DAS ADMINISTRACIÓNS PUBLICAS (Aplicable a partir do 25 de maio de 2018)
Fonte: Axencia Española de protección de datos.
Nota aclaratoria: Esta información refírese únicamente a efectos directamente derivados do RGPD como tal,
aínda cando en ocasións faise referencia ás normas nacionais que deberán desenvolver algunhas das súas
previsións. Non se mencionan específicamente outras normas nacionais que poderán adoptarse en exercicio de
habilitaciones que contén o propio RGPD e que poderían establecer determinadas condicións adicionais para
algúns tratamentos.

As Administracións Públicas (AAPP) actúan como responsables e encargados
de tratamentos de datos persoais no desenvolvemento de moitas das súas
actividades.
Consecuentemente, vanse a ver afectadas polas previsións do novo
Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) da Unión Europea. En
moitos casos, os efectos do RGPD serán os mesmos que para calquera outro
responsable ou encargado. Nalgunhas áreas, con todo, existen
especificidades para o sector público.
O RGPD foi publicado en mayo de 2016 e entrou en vigor nese mesmo mes.
Con todo, será aplicable a partir do 25 de maio de 2018. As modificacións
que deberán realizarse para alinear a normativa e a práctica das AAPP coas
previsións do RGPD haberán de estar listas para aplicarse, como moi tarde,
nesa data de 2018.
O IMPACTO DO RGPD SOBRE AS AAPP PODE SINTETIZARSE NOS SEGUINTES 15 PUNTOS:
1. Necesidade de identificar con precisión as finalidades e a base xurídica dos tratamentos
que levan a cabo. Esta obrigación non deriva só da necesidade de cumprir co principio de legalidade
establecido no RGPD, senón que vén imposta polo feito de que as finalidades ou a base xurídica dos
tratamentos son informacións que deben proporcionarse aos interesados (arts. 13 e 14 RGPD) e recollerse
no rexistro de actividades de tratamento.
A identificación de finalidades e base xurídica ten esixencias adicionais nos casos en que se traten
datos dos considerados como obxecto de especial protección, que inclúen, entre outros, os datos sobre
saúde, ideoloxía, relixión ou pertenencia étnica. O tratamento destes datos está, con carácter xeral,
prohibido, e só poderá levarse a cabo si é aplicable algunha das excepcións previstas no art. 9.2 do RGPD.
Entre elas poden destacarse, aos efectos deste documento, o que o tratamento sexa necesario para
satisfacer un interese público esencial, o que sexa necesario para fins de prevención, asistencia sanitaria ou
saúde pública, ou que sexa necesario para a xestión dos servizos de asistencia social, en todos os casos nos
términos que estableza a lexislación española ou da Unión Europea.
2. No caso da actividade das AAPP será moi habitual que a base xurídica dos tratamentos sexa o
cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos. Tanto o interese
público como os poderes públicos que xustifican o tratamento deben estar establecidos nunha norma de
rango legal.
3. Nos casos en que a base xurídica dos tratamentos sexa o consentimento, este deberá ter as
características previstas polo RGPD, que esixe que sexa informado, libre, específico e outorgado polos
interesados mediante unha manifestación que mostre a súa vontade de consentir ou mediante
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unha clara acción afirmativa. Os consentimentos coñecidos como “tácitos”, baseados na inacción dos
interesados, deixarán de ser válidos a partir da data de aplicación do RGPD, ata para tratamentos iniciados
con anterioridad.
4. Necesidade de adecuar a información que se ofrece aos interesados cando se recollen os
seus datos ás esixencias do RGPD (arts. 13 e 14). O RGPD obriga a ofrecer unha información que é máis
ampla que a actualmente esixida pola Lei Orgánica de Protección de Datos. Obriga, ademais, a que esta
información proporciónese de forma “concisa, transparente, inteligible e de fácil acceso, cunha linguaxe
clara e sinxelo”.
Tanto esta obrigación como a recolleita no seguinte punto requirirán a modificación dos documentos
que actualmente recollen estas cláusulas informativas e a adaptación dos que se utilicen no futuro en
circunstancias como, por exemplo, as convocatorias de subvencións ou de probas selectivas.
5. Necesidade de establecer mecanismos visibles,
accesibles e sinxelos, incluídos os medios electrónicos,
para o exercicio de dereitos. Estes mecanismos, en
particular cando se trate do exercicio por medios electrónicos,
deben incorporar procedementos para verificar a identidade
dos interesados que os utilizan.
6. Necesidade de establecer procedementos que
permitan responder aos exercicios de dereitos nos
prazos previstos polo RGPD. Nalgúns casos será preciso
valorar a necesidade de que sexan os encargados do
tratamento cos que se contratou a prestación de
determinados servizos os que colaboren na atención ás
solicitudes dos interesados. Nestes casos, esa colaboración
debe incluírse nos contratos de encarga de tratamento.
7. Necesidade de valorar si os encargados cos que se contrataron ou se vaian a contratar
operacións de tratamento ofrecen garantías de cumprimento do RGPD. O RGPD establece unha
obrigación de dilixencia debida na elección dos encargados de tratamento que deben aplicar todos os
responsables, contratando únicamente encargados que estean en condicións cumprir co RGPD.
8. Necesidade de adecuar os contratos de encarga que actualmente téñanse subscritos ás
previsións do RGPD. O RGPD establece que a relación entre responsables e encargados deberá
formalizarse mediante un contrato ou un acto xurídico que vincule ao encargado. No caso das AAPP será
frecuente que o encargo de tratamento establézase mediante actos xurídicos, por exemplo na norma de
creación de órganos encargados da prestación de servizos informáticos. O RGPD esixe expresamente que
tanto os contratos como os actos xurídicos deberán ter un contido mínimo que excede do actualmente
previsto pola normativa española de protección de datos.
9. Necesidade de facer unha análise de risco para os dereitos e liberdades dos cidadáns de
todos os tratamentos de datos que se desenvolvan. O RGPD fai depender a aplicación de toda-las
medidas de cumprimento que prevé para responsables e encargados do nivel e tipo de risco que cada
tratamento implique para os dereitos e liberdades dos afectados. Por iso, todo tratamento, tanto os xa
existentes como os que se pretenda iniciar, deben ser obxecto dunha análise de riscos.
No contexto das AAPP disponse de metodoloxías de análises de riscos focalizadas principalmente na
seguridade da información. Esas metodoloxías deben ampliarse para incluír riscos asociados ao
incumplimiento das disposicións do RGPD.
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10. Necesidade de establecer un Rexistro de Actividades de Tratamento. Leste rexistro
substitúe, en parte, á obrigación de notificar os ficheros e tratamentos ás autoridades de protección de
datos. O RGPD establece un contido mínimo dese rexistro, tanto para responsables como para encargados
de tratamento. O rexistro poderá organizarse sobre a base das informacións xa proporcionadas nas
notificaciones dos ficheros existentes. O rexistro deberá manterse actualizado e a disposición das
autoridades de protección de datos.
11. Necesidade de revisar as medidas de seguridade que se aplican aos tratamentos á luz
dos resultados da análise de risco dos mesmos. A normativa española de protección de datos contén
previsións específicas sobre medidas de seguridade atendendo basicamente ao tipo de datos que se tratan.
O RGPD, con todo, deixa sen efecto esas previsións, na medida en que esixe que as medidas de seguridade
adecúense ás características dos tratamentos, os seus riscos, o contexto en que se desenvolven, o estado
da técnica e os custos. Pode ocorrer que, tras unha análise de risco, e tomando en conta todos os demais
factores, as medidas de seguridade sexan as mesmas que a normativa española prevé para un tipo
determinado de datos. Pero en todo caso a aplicación desas medidas non pode derivarse automáticamente
de que se traten uns datos ou outros, senón que ha de ser a consecuencia dunha análise de riscos específico
para cada tratamento. No caso das AAPP, a aplicación das medidas de seguridade estará marcada polos
criterios establecidos no Esquema Nacional de Seguridade.
12. Necesidade de establecer mecanismos para identificar con rapidez a existencia de
violacións de seguridade dos datos e reaccionar ante elas, en particular para evaluar o risco que
poidan supoñer para os dereitos e liberdades dos afectados e para notificar esas violacións de seguridade
ás autoridades de protección de datos e, si fose necesario, aos interesados. O RGPD establece, así mesmo,
a obrigación de manter un rexistro de todos os incidentes de seguridade, sexan ou non obxecto de
notificación.
13. Necesidade de designar un Delegado de
Protección de Datos (DPD). O RGPD prevé que todas as
“autoridades ou organismos públicos” nomearán un DPD.
Tamén establece cales haberán de ser os criterios para a súa
designación (calidades profesionais e coñecementos en
dereito e práctica da protección de datos), a súa posición na
organización e as súas funcións. Prevé, igualmente, que no
caso das autoridades ou organismos públicos poidan
nomearse un único DPD para varios deles, tendo en conta o
seu tamaño e estrutura organizativa. En consecuencia, como
medida previa deben identificarse as unidades en que se
integrar o DPD dentro de cada órgano ou organismo, a súa
posición na estrutura administrativa e os mecanismos para
asegurar que os DPD designados reúnen os requisitos de
cualificación e competencia establecidos polo RGPD. A
designación do DPD debe comunicarse ás autoridades de
protección de datos. Así mesmo, deben establecerse
mecanismos para que os interesados poidan contactar co
DPD.
13. Necesidade de valorar si os tratamentos que se realizan requiren unha Avaliación de
Impacto sobre a Protección de Datos porque supoñan un alto risco para os dereitos e liberdades
dos interesados e de dispoñer dunha metodoloxía para levala a cabo. O RGPD establece que, con
anterioridad á súa posta en marcha, os tratamentos que sexa probable que supoñan un alto risco para os
dereitos e liberdades dos afectados deberán ser obxecto dunha Avaliación de Impacto sobre a Protección de

- 30 -

Datos. O RGPD determina algúns dos casos en que se presumirá que existe ese alto risco e prevé que as
autoridades nacionais de protección de datos publiquen listas doutros tratamentos de alto risco. Tamén
contempla un contido mínimo das Avaliacións de Impacto.
No caso de tratamentos baseados na consecución de fins de interese público ou vinculados ao
exercicio de poderes públicos, o RGPD prevé que poida non levarse a cabo a Avaliación de Impacto, pese a
tratarse de tratamentos de alto risco, cando a norma de base regule a operación ou conxunto de operacións
de tratamento e xa se realizou unha avaliación de impacto relativa á protección de datos como parte dunha
avaliación de impacto xeral no contexto da adopción desa norma de base.
14. Necesidade de adaptar os instrumentos de transferencia internacional de datos persoais ás
previsións do RGPD. O RGPD mantén o modelo de transferencias internacionais xa existente, pero amplía
o catálogo de instrumentos para ofrecer garantías suficientes que non requirirán de autorización previa das
autoridades de protección de datos. Entre estes instrumentos inclúense os jurídicamente vinculantes e
exixibles entre autoridades e organismos públicos. Tamén prevé expresamente que requirirán autorización
as transferencias baseadas en acordos non jurídicamente vinculantes.
14. EL CONSTITUCIONAL ESTUDIA SI ES LEGAL QUE EL PERMISO DE PATERNIDAD DURE
MENOS QUE EL DE MATERNIDAD
Fuente: El País
El alto tribunal admite a trámite un recurso de amparo que reclama la equiparación los permisos
de padres y madres
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de amparo que pide la equiparación de los
permisos de maternidad y paternidad. La reclamación llega después de que un padre reclamara a la
Seguridad Social esa equiparación solicitando los cuatro meses de permiso, como las madres, y que se
respetara el 100% de la base reguladora.
En un auto firmado el pasado 10 de abril, los magistrados del Alto Tribunal han acordado admitir a trámite
este recurso con un matiz muy significativo. Será el pleno de este órgano el que decida si la regulación
actual se ajusta al principio constitucional de igualdad que debe regirla. En principio, el trámite
correspondería a la sala primera, pero debido a la “especial trascendencia del asunto” serán los 12
magistrados del Constitucional quienes deliberarán y tomarán la decisión.
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Esta decisión es significativa, puesto que no se admiten todas las peticiones de amparo y, menos aún, son
consideradas por el pleno del tribunal. No obstante, este paso no determina que la decisión final vaya a ser
favorable al demandante, que cuenta con el apoyo de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles
de Nacimiento y Adopción (PPiiNA).
Entre los argumentos que da el pleno tribunal para “recabar para sí el recurso de amparo”, expone el auto,
están que el asunto le da la oportunidad de “aclarar o cambiar su doctrina”. También señala que la cuestión
planteada en el recurso trasciende el caso concreto porque “plantea una cuestión jurídica relevante y genera
repercusión social y económica”.
Esta primera decisión del Tribunal llega por el caso de un padre, según el comunicado de PPiiNA, que reclamó
a la Seguridad Social un permiso de cuatro meses retribuido con el 100% de la base reguladora
correspondiente. Junto a este padre, hay otros ocho recursos que van a llegar al Constitucional por
procedimientos iniciados en 2016, avanza PPiiNA. “Esta es la primera respuesta inicialmente positiva que se
da a la demanda de la plataforma”, continúa.
“Es una oportunidad para superar una doctrina constitucional antigua, trasnochada y que no se sustenta en
las que deberían ser las finalidades de los permisos. Una regulación obsoleta que ya no se adapta a las
aspiraciones de igualdad de la ciudadanía: los permisos deben no solo permitir el cuidado de la criatura
recién llegada, sino además que dicho cuidado se realice de forma igualitaria entre ambas personas
progenitoras”, abunda la asociación.
En estos momentos, el permiso retribuido de los hombres es de cinco semanas y subirá a seis cuando se
aprueben los presupuestos. Hasta 2017 ese permiso era de 15 días, pese a que desde 2009 se había
aprobado su ampliación a cuatro semanas. Esta medida estuvo suspendida durante años con el argumento
de que suponía mucho gasto en un momento de ajuste fiscal (200 millones por semana).
El pacto entre el Gobierno y Ciudadanos para aprobar los presupuestos de 2017 desencalló la medida. La
ampliación del permiso, a cinco semanas, continuará si se aprueban finalmente las cuentas públicas de este
año. Esta medida es una exigencia de la formación de Albert Rivera que se ha comprometido a ir equiparando
los permisos de paternidad y maternidad. También Podemos ha reclamado en el Congreso la equiparación,
ya que el año pasado presentó una proposición de ley que reclamaba la igualdad.
15. EL TRIBUNAL SUPREMO PONE FIN A LA CONTROVERSIA SOBRE LA ACUMULACIÓN DEL
PERMISO DE LACTANCIA
En recente Sentenza da Sala do Social do Tribunal Supremo (STS 419/2018) ponse fin á controversia sobre
a acumulación do permiso de lactancia. A contradición xurdía dunha oposición de pronunciamientos relativos
a conflitos nos que os traballadores solicitaban o dereito a acumular en xornadas completas o permiso
de lactancia: mentres que unha das sentenzas outorgaba devandito dereito a outra negaba ese parámetro
de cálculo.
Este dereito, que vén recollido no art. 37 do ET, sufriu unhas dez
modificacións e, en concreto o apartado 4 viuse afectado en dúas
ocasións. No desenvolvemento lexislativo que sufriu este permiso
retribuido, aínda que nun principio identificábase coa hora de
ausencia do traballo, permitindo que a traballadora puidese
“substituír”·ese dereito pola redución da súa xornada, resulta que a
partir do ano 2007, esa sustitución é acompañada doutra opción no
exercicio do dereito como é a de “acumulalo” en xornadas completas,
nos términos que a negociación colectiva estableza ou por acordo co
empresario, sempre que se respecte o que esta negociación estableza.
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A Sala do Social do Tribunal Supremo pon así fin á controversia confirmando unha sentenza TSJ de Andalucía
de 2016 ao determinar que si é posible acumular en xornadas completas o permiso de lactancia
atendendo á hora de ausencia cando tal dereito de acumulación recóllase no convenio colectivo
aplicable. É dicir, que o convenio colectivo permite ao traballador ou traballadora tomar a decisión
de acumular ou non o seu permiso de lactancia sen necesidade de chegar a un acordo coa
empresa. En todo caso e polo que se refire á acumulación en xornadas completas, esta debe calcularse,
polo menos, sobre a hora de ausencia e non sobre a outra opción -de sustitución por redución de xornada16. OS INTERINOS EN EXCEDENCIA TEÑEN OS MESMOS DEREITOS QUE OS FUNCIONARIOS DE
CARREIRA
A Avogada Xeral do Tribunal de Xustiza da Unión Europea emitiu as súas conclusións sobre un caso no que
unha funcionaria interina solicitou o recoñecemento da situación de servizos especiais ou,
subsidiariamente, de excedencia voluntaria, tras ser elixida Deputada do Parlamento rexional. De maneira
que puidese reincorporarse na súa posición de interina unha vez expirado o mandato
parlamentario, a condición de que o posto que ocupaba non fose suprimido e non fose cuberto por un
funcionario de carreira.
A Dirección Xeral de Función Pública denegó a súa petición. Polo
que a muller interpuxo un recurso administrativo contra esta
resolución, o cal foi desestimado. En consecuencia, decidiu acudir
aos tribunais. O Xulgado contencioso Administrativo nº 1 de Oviedo
explicou que con arranxo ao dereito estatal e ao dereito autonómico
aplicable, un funcionario de carreira habería ter dereito ao
recoñecemento da situación administrativa de servizos especiais en
caso de ser elixido deputado ao Parlamento rexional. Con todo,
neste caso trátase dunha funcionaria interina, e a normativa
aplicable non concede ningún dereito deste tipo a esta categoría de
empregados públicos.
Neste contexto, o Xulgado pediu ao Tribunal de Xustiza que interprete o Acordo marco sobre o
traballo de duración determinada. E aclare si o principio de non discriminación oponse á lexislación
rexional que impide aos funcionarios interinos o recoñecemento da situación de servizos especiais e si dita
situación está incluída no termo “condicións de traballo” mencionado no Acordo.
Nas súas conclusións, a Avogada Xeral Eleanor Sharpston propuxo ao TJUE que na súa futura sentenza
responda ao Xulgado contencioso Administrativo nº 1 de Oviedo que o termo “condicións de traballo”
inclúe o dereito á situación administrativa de servizos especiais cando un funcionario de carreira ten
dereito a ser declarado en situación administrativa de servizos especiais para ocupar o seu posto de membro
electo dun parlamento rexional, mentres que un empregado público cuxa relación de servizo é de duración
determinada que estea ocupando un posto similar non ten dereito a iso.
A Avogada Xeral destacou, en primeiro lugar, que a situación a que dá lugar a normativa asturiana pode
disuadir aos funcionarios interinos de presentarse candidatos ás eleccións, o que, á súa vez, pode
ter un impacto negativo na diversidad e representatividade do órgano legislativo de que se trate. Ademais,
recordou que o tribunal europeo declarou reiteradamente que todas as condicións que forman parte da
relación laboral están incluídas no termo “condicións de traballo” no sentido do Acordo marco sobre o traballo
de duración determinada. Na súa opinión, o dereito á situación administrativa de servizos especiais
está englobado no conxunto de dereitos e obrigacións que definen a relación de servizo entre o
empregado público e o seu empleador, polo que forma parte das “condicións de traballo”. O Goberno
español discrepaba, alegando que dita situación non se inclúe entre as «condicións de traballo». Segundo
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el, o outorgar unha suspensión da relación laboral non está vinculado coa relación entre o traballador e o
empresario. O Goberno español insistía en que a suspensión solicitada deriva da decisión voluntaria e
unilateral da Sra. Veiga González de concorrer a un proceso electoral e desempeñar as funcións de Deputado
á Xunta Xeral do Principado de Asturias con exclusividade.
A Avogada Xeral rexeita eses argumentos e subliña que denegar ese dereito, ao que os funcionarios de
carreira poden acceder sen estar suxeitos a requisito algún, aos seus equivalentes funcionarios interinos
baseándose en que non forma parte das «condicións de traballo» dos traballadores con contrato
de duración determinada é contrario á finalidade do Dereito da Unión.
Para rematar, a Avogada Xeral considera que a denegación do
mencionado dereito é contraria ao principio de non
discriminación recollido no Dereito da Unión si: (1) un funcionario
de carreira, que ten dereito a que se lle recoñeza a situación
administrativa de servizos especiais, é un “traballador con
contrato de duración indefinida comparable” e (2) a diferenza
de trato non está xustificada por razóns obxectivas.
É o órgano nacional quen, á luz dos feitos, deberá valorar os mencionados criterios. No entanto, a Avogada
Xeral considera que, no presente caso, a funcionaria interina podería ser comparada cunha
funcionaria de carreira que desempeñe as súas mesmas labores; engade que non se aportaron
documentos que xustifiquen a diferenza de trato e que ao seu entender é obxectivamente posible que os
dereitos en cuestión sexan beneficiosos tanto para os funcionarios de carreira como para os funcionarios
interinos.
Finalmente, sinala que a Sra. Veiga González non solicitou unha garantía absoluta de reincorporación ao
final do seu mandato, senón que solicitou o dereito a reincorporarse si, naquel momento, o posto
que ocupaba a) non fose amortizado e b) non estivese ocupado por un funcionario de carreira. A
Sra. Sharpston estima que esta solicitude ten en conta de xeito proporcionado calquera diferenza genuina
que poida considerarse correctamente que existe entre funcionarios de carreira e funcionarios interinos no
que respecta ao dereito a reincorporarse á Administración pública tras un mandato como representante
democráticamente electo: o dereito dos primeiros a reincorporarse ao servizo activo é absoluto, mentres
que o dos segundos, por definición, non o é.
17. OUTRAS NOVAS : RPT’s, ESTRUTURA ORGÁNICA (C. MAR), LEXISLACIÓN, REGULAMENTOS
E PLANS DE ACCIÓN E ESTRATÉXICOS, AXUDAS PLANS IGUALDADE, INSTRUCCIÓNS
ADOPCIÓNS
VICEP. E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA - DOG, 30 DE MAIO
Decreto 52/2018, do 5 de abril, polo que se crea a Axencia Galega da Calidade Alimentaria e se aproban
os seus estatutos.
CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 9 DE MARZO
Resolución do 2 de marzo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de
Galicia do 1 de marzo de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da
Axencia Galega de Infraestruturas.
CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 17 DE ABRIL
Resolución do 9 de abril de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia
do 5 de abril de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería
de Facenda.
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CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 17 DE ABRIL
Resolución do 9 de abril de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia
do 5 de abril de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería
de Sanidade.
CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 9 DE MAIO
Resolución do 30 de abril de 2018 pola que se procede á publicación da modificación da relación de postos
de traballo en aplicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 26 de outubro de 2017, polo que se
aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Facenda.
CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 23 DE MAIO
Resolución do 14 de maio de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de
Galicia do 9 de maio de 2018 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de
Infraestruturas e Vivenda e da Axencia Galega de Infraestruturas.
CONSELLERÍA DO MAR - DOG, 23 DE ABRIL
Decreto 39/2018, do 5 de abril, polo que se modifica o Decreto 168/2015, do 13 de novembro, polo que se
aproba a estrutura orgánica da Consellería do Mar.
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA - DOG, 9 DE ABRIL
Lei 1/2018, do 2 de abril, pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.
JEFATURA DE ESTADO - BOE, 14 DE ABRIL
Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre
de 2017.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - BOE, 17 DE MARZO
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES - BOE, 12 DE ABRIL
Orden PRA/375/2018, de 11 de abril, por la que se modifica el anexo IV del Reglamento General de
Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 17 DE MARZO
Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo,
por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por
contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la
siniestralidad laboral.
PARLAMENTO DE GALICIA - DOG, 7 DE MAIO
Resolución do 25 de abril de 2018 pola que se dispón a publicación do Regulamento de organización e
funcionamento da Administración do Parlamento de Galicia.
MINISTERIO DE FOMENTO - BOE, 10 DE MARZO
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 29 DE MARZO
Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de marzo de 2018 por el que se aprueba el Plan
Anual de Política de Empleo para 2018, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de
la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 19 DE ABRIL
Resolución de 11 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 6 de abril de 2018, por el que se aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social para el período 2018-2020.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 20 DE MARZO
Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, por el que se aprueba la Estrategia Española de
Economía Social 2017-2020.
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - DOG, 28 DE MAIO
Orde do 11 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para
implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación
laboral e persoal, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2018.
VICEP. E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA - DOG, 31 DE MAIO
Resolución do 15 de maio de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases
reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada
de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo
Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o
ano 2018 (SI440A).
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL - DOG, 28 DE MAIO
Instrución do 5 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica,
sobre as actuacións que se realizarán en materia de procedementos de adopción nacional en
cumprimento da sentenza do Tribunal Constitucional 133/2017, do 16 de novembro.

18. AVISO DA POLICÍA NACIONAL SOBRE O DNI E O PASAPORTE: AFECTANOS A TODOS

Apenas uns días despois de que a Policía Nacional emitira un importante
aviso sobre o DNI el Corpo volve a usar a súa conta de Twitter para realizar
un chamamento non menos trascendente acerca do Documento Nacional
de Identidade e tamén do pasaporte..
Ben é crto que o DNI e as súas novidades están de moda últimamente,
como no caso do futuro elemento que vai a incorporar e que chama
poderosamente a atención. Non obstante, nesta ocasión o que a Policía
Nacional pretende é deixar claras unha serie de pautas ó respecto.

Este é o tuit que publicaron: «Recuerda los requisitos para renovar
el #DNI y el #pasaporte y solicita cita previa en nuestra web o
llama al 060«.
Isto é, tratase dunha alerta que todos os ciudadáns teñen que ter
presente sempre que vaian a renovar o seu DNI ou pasaporte.
Unha serie de requisitos imprescindibles si queren cumprimentar
con ese trámite burocrático da mellor forma posible.
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19. CALENDARIO VACINAL DE ADULTOS NO SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE GALICIA
CONSELLERÍA DE SANIDADE - DOG, 15 DE MAIO
Orde do 11 de maio de 2018 pola que se regula a realización das vacinacións no sistema sanitario público
de Galicia e se actualiza o calendario de vacinación de persoas adultas do Programa galego de vacinación.

Calendario de vacinación de adultos
Vacinas/idade
Td (tétano - difteria)

Ata 35 anos

36-49 anos

50-59
anos

60 ou máis
anos

Completar ou iniciar pauta de vacinación (5 doses)
Se ten calendario infantil completo: 1 dose de recordo ao redor dos 65 anos

dTpa (difteria, tétano e
tose ferina)

Embarazadas (semana 28-36, preferiblemente 32): 1
dose en cada embarazo

Gripe

Se existe factor de risco: 1 dose anual

1 dose anual
1 dose ao
facer 65
anos

Pneumocócica conxugada
Se existe factor de risco: 1 dose
13v
Pneumocócica de
polisacáridos 23v

Se existe factor de risco: 1 dose (intervalo mínimo 1 ano despois 1 dose aos
de PnC13)
66 anos

Hepatite B

Se non foron vacinados previamente: 3 Nados antes de 1982, se existe factor
doses
de risco: 3 doses

Triple vírica (sarampelo,
rubéola e parotidite)

Se non foron vacinados previamente e naceron despois
de1981: 2 doses.
Se non cumpren criterios de inmunidade e naceron entre
1968 e 1981: 1 dose.

Varicela

Se non cumpren criterios de inmunidade: 2 doses

Meningococo C

Se non foron vacinados previamente: 1
Se existe factor de risco: 1 dose
dose

Virus do papiloma
humano: VPH

Mulleres, nadas a partir de 1994, se
non foron vacinadas previamente: 3
doses

Se existe factor
de risco: 3
doses
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20. MANIFESTO 1º DE MAIO DE 2018: POLO ACORDO E A RECUPERACIÓN ECONÓMICA

A recuperación do mercado de traballo nos tres últimos anos non conseguiu pechar as profundas feridas da
dilatada crise e da forte depreciación laboral sufrida. Un terzo da cidadanía vive en risco de exclusión
social, case 1,2 millóns de fogares atópase con todos os seus membros no paro e máis 650.000
fogares sen ningún ingreso. Todos eles forman parte desoutra crúa realidade onde aínda hai demasiadas
persoas con niveis de pobreza e desigualdade salarial dos máis altos da Unión Europea.
Neste 1º de maio debemos seguir insistindo e reclamando que a verdadeira recuperación chegue a todos os
cidadáns. A distribución xusta da riqueza debe chegar a pensionistas, empregados públicos e traballadores
en xeral.
A crise económica deteriorou así mesmo os servizos
públicos: a educación, a sanidade, a xustiza, a
administración, a seguridade, que son garantes da nosa
sociedade do benestar; a prestación destes servizos
permitiu garantir os dereitos dos cidadáns grazas aos
esforzos dos empregados públicos, malia que durante
todos estes anos os traballadores públicos sufriron todo
tipo de recortes nos seus salarios e nas súas
condicións laborais.
En CSIF propoñémosnos/propoñémonos como obxectivo que
os cidadáns do noso país recuperen a posición que
merecen no estado de benestar e de xustiza social.
Para iso debemos superar o obstáculo que supón a obsoleta
normativa
sindical,
recuperando
unha
verdadeira
negociación colectiva que nos leve a acordos, que permitan
avanzar na recuperación salarial e de condicións laborais.
Sendo conscientes da nosa relevante posición sindical e da
realidade social e económica, CSIF centrou os seus esforzos
en alcanzar a recuperación no noso ámbito de influencia, as
Administracións Públicas. Desta forma, CSIF conseguiu
asinar o II Acordo para mellóraa do emprego público e de
condicións de traballo, o pasado 9 de marzo. Con este
acordo, iniciaremos levemente a senda de recuperación do
poder adquisitivo perdido dos empregados públicos na
última década, crearase emprego neto por primeira vez logo
de moitos anos e recupérase a negociación colectiva dunha
parte importante dos dereitos subtraídos coa crise. Por iso,
esiximos a súa aplicación áxil polos distintos ámbitos de
negociación para non dilatar por máis tempo o seu implantación.
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De igual modo, neste 1º de maio non podemos deixar de mencionar a situación dos pensionistas españois
e da ridícula revalorización do 0,25 das pensións. Sodes, unha vez máis, exemplo de loita reivindicativa
tomando a rúa en defensa dos vosos dereitos. CSIF está convosco, animámosvos e acompañamos pola
recuperación dunhas pensións dignas, froito de tantos anos de esforzo e traballo e sen merma de poder
adquisitivo.
Ante as estrañas complicidades do sindicalismo de clase cos separatistas cataláns, CSIF mantense
firme coa súa proposta en defensa do Estado de Dereito, da Constitución e o Estatuto de
Autonomía. É imprescindible manter a cordura e o sentido común ante derívaa independentista de
Cataluña. As consecuencias económicas, de inseguridade xurídica, desafecto e confrontación social, entre
outras, deberían haberse ter en conta por UGT e CCOO antes de postularse ao lado do proceso soberanista.
CSIF está na procura de espazos de convivencia que sirvan de modelo para mellorar as pensións, os salarios,
a dependencia, os servizos públicos e o estado do benestar.
En CSIF non podemos pasar por alto as dificultades do tecido produtivo español que a partir de 2008 sufriron
unha importante desvalorización do mercado laboral. Acentuado nas pequenas e medianas empresas, que
representan máis do 80% das nosas empresas. De igual modo, agora que na maioría dos sectores proclaman
un aumento importante de produción, debemos procurar unha redistribución xusta dos beneficios que
compense esta depreciación.
Somos conscientes de que para alcanzar éxitos similares no sector privado debemos superar o obstáculo
que supón a obsoleta normativa sindical, conseguindo unha verdadeira negociación colectiva que nos leve
a acordos que permitan avanzar na recuperación salarial e de condicións laborais.
Como alternativa sindical independente e profesional necesitamos o apoio dos traballadores para acometer
os compromisos que a sociedade esixe dunha organización sindical cuxa principal misión é a defensa do
interese xeral de todos os traballadores, sen posicionamentos políticos e con plena independencia
económica.
CSIF propón unha representación laboral comprometida, seria e transparente, con formulacións
reivindicativos de corte moderno e profesional, sen ambigüedades nin ataduras ideolóxicas nin económicas,
con plena independencia para negociar a verdadeira recuperación do ámbito laboral español. Pretendemos
alcanzar unha sociedade civil fortemente cohesionada, sen fracturas territoriais nin ideolóxicas, onde a
melloría económica trasládese a todos os cidadáns españois.
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21. O 28 DE MAIO: DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POLA SAÚDE DA MULLER

CSIF, sindicato máis representativo nas administracións públicas e con presenza crecente no sector
privado, vén demostrando desde fai moito tempo a súa preocupación pola existencia duns servizos
públicos de calidade, neste caso os sanitarios, e o seu compromiso coa responsabilidade social e coa
saúde. Por iso, este 28 de maio, Día Internacional de Acción pola Saúde da Muller, alzamos a voz e
reclamamos ao Goberno:
Que
se
garantan
as
mesmas
oportunidades
ás
mulleres
no
tratamento do cancro de mama e probas
diagnósticas
sen
que
exista
discriminación algunha por razón de
residencia, mutualismo ou Réxime da
Seguridade Social ao que se pertenza.
Que se invista en promoción da
saúde feminina coa recuperación dos
recoñecementos xinecológicos naqueles
centros de traballo onde se eliminaron
como “consecuencia da crise”, e se
implanten naqueles que aínda non
dispoñen
deles,
como
“medida
preventiva de detección precoz do
cancro de mama”, como medida de
promoción da saúde, como medida que
crea unha cultura de prevención para a
detección precoz do cancro de mama e
que ademais reduce custos económicos
e faltas de xornadas laborais que tamén
se evitan como consecuencia da
asistencia ás diferentes probas que
conforman unha revisión “completa
xinecológica”.
Que o Goberno invista en programas de
promoción de hábitos saudables no
lugar de traballo no sector público e
privado.
Que articule, con carácter de urxencia, programas adaptados de regreso ao posto de traballo
nas administracións públicas e que unha vez finalizados os tratamentos ou durante o curso destes,
permitan ás pacientes retomar a súa profesión pese a padecer a enfermidade, ofrecendo a
adaptación progresiva do posto, aplicando, entre outras, medidas? como a flexibilidad horaria, o
teletrabajo regulado e que sexan un referente para o sector privado.
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DEIXA DE FUMAR.
TODA A VERDADE SOBRE O TABACO
Existen diversas formas de consumir tabaco e ás veces grazas a ideas populares falsas pódese chegar a
pensar que algunhas non son prexudiciais para a saúde.
NON EXISTE NINGUNHA FORMA SEGURA NIN SA DE FUMAR
Imos falar claro sobre o tabaco, as principais formas nas que se consome e o efecto que pode chegar a ter
no teu saúde. Nin mitos, nin contos chineses.

O TABACO, ÁS CLARAS
O tabaco é unha das maiores ameazas para a saúde pública que ha ter que afrontar o mundo. Sábese que
mata ata á metade das súas consumidores, chegando a matar a máis de 7 millóns de persoas cada ano.
Temos moi aprendido o risco que supón consumir cigarros industriais das marcas típicas, pero e o tabaco
de lear? e o cigarro electrónico? e as pipas de auga?.

É hora de despexar algunhas dúbidas sobre outras formas de consumo de tabaco.
TABACO DE LEAR
Algúns pensan que o tabaco de lear é mellor que o cigarro industrial por xerar a sensación de que é máis
natural, de que se fuma menos ou de que contén menos tóxicos, isto é verdade?
NON. É FALSO! En realidade, o tabaco de lear é máis adictivo e máis tóxico que o cigarro de tabaco
industrial. Contén máis monóxido de carbono e nicotina, ademais de que se comprobou que fumando este
tipo de cigarros existe maior risco de chegar a ter cancro de laringe, esófago, faringe e boca.

CIGARRO ELECTRÓNICO
As investigacións e a evidencia científica sobre a seguridade dos cigarros electrónicos son bastante limitadas.
Debido á falta de regulación e controis de calidade, existen moitos tipos de cigarros electrónicos que
funcionan de xeito distinto, o que fai aínda máis complicado determinar con certeza que a súa utilización
non supón risco para o teu saúde.

- 41 -

Non hai suficientes estudos que mostren que poden ser unha axuda efectiva a deixar de fumar e
a maioría das afirmacións que se fan son inexactas, engañosas ou están insuficientemente
probadas.
Aínda se descoñece si o mecanismo mediante o cal a inhalación pulmonar de nicotina a través dos cigarros
electrónicos pode axudar a vencer a adicción ou pola contra pode axudar a mantela ou iniciala entre os
menores.
Nós desaconsellamos a utilización destes produtos, porque ademais de todo o devandito
sabemos que perpetúan a adicción desde o punto de vista psicolóxico.
A Organización Mundial da Saúde termina o seu informe sobre o tema do seguinte xeito:
"Ata que non haxa datos, certificados por un organismo regulador nacional competente, que
demostren que os cigarros electrónicos son produtos seguros, eficaces e de calidade aceptable,
deberíase advertir seriamente aos consumidores que se absteñan de utilizalos”.

PIPAS DE AUGA (NARGUILAS)
As pipas de auga, narguila ou shisha poden supoñer un risco para a saúde aínda maior que fumar
cigarros.
Funcionan cun sistema de combustión a base de carbón, o cal produce monóxido de carbono, alquitrán,
nicotina, metais e outras toxinas, aínda logo de estar en contacto co auga, que non as filtra. Ao mesmo
tempo, fumando pipa de auga inspíranse e emiten maiores cantidades de fume que cando se fuma un cigarro
industrial.
Polo tanto, as pipas de auga ademais de ser moi daniñas para quen fuma, son tamén
tremendamente perjudiciales para a saúde do que non fuma, pero está exposto ao fume.
Así mesmo, as investigacións indican que fumar en pipa de auga crea adicción e que as diversas
presentacións con cheiros e sabores están facendo que moitos mozos iníciense no consumo de tabaco a
través da pipa de auga, incrementando así a cantidade de fumadores e diminuíndo a idade de inicio do
consumo.

PUROS
Podemos pensar ás veces que fumar puro é menos daniño que os cigarros, con todo, tan só un puro pode
conter a cantidade de tabaco que contén unha cajetilla completa de cigarros.
Doutra banda, o tabaco dos puros na súa maioría é añejado, fermentado, secado e suxeito a outros procesos,
o que ao final fai o fume do puro tremendamente irritante para as vías respiratorias superiores, aínda que
non se inspire.

OLLO COA PUBLICIDADE ENGANOSA!
Diversas empresas da industria do tabaco están executando enormes campañas de publicidade para intentar
facernos pensar que as novas formas de consumir o tabaco non son perjudiciales para nosa saúde, xerando
novas marcas que transmitan outra imaxe.
Estas campañas non son máis que un intento por “lavarlle a cara” ao tabaco, cando en realidade
é un pouco máis do mesmo.
Os primeiros estudos sobre os cigarros sen combustión, eses que ?quentan pero non queiman? o tabaco
revelan que diminúe moi pouco a presenza de nicotina e que moitos outros compoñentes nocivos para a
saúde seguen estando presentes no fume xerado ao fumar con estes dispositivos
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PARTICIPA
Buscamos activistas contra o tabaco!
Comparte en redes sociales ou pega un cartel no traballo comparte
en redes sociais ou pega un cartel no traballo a información de
descarga de Respirapp..
A Nosa app para deixar de fumar.

INTERESACHE
Fumas e pensaches en deixalo algún día?


Quiero dejar de fumar

Coñeces a alguén que fuma e non sabes cómo axudarlle?


Quero axudar a que outra persoa o deixe

Información adicional:
Utilizamos para esta comunicación, algúns segmentos do informe sobre cigarrillos electrónicos do COMITÉ
NACIONAL PARA A PREVENCIÓN DO TABAQUISMO: Máis información
Utilizamos tamén información da Foja Informativa: La Salud y el Consumo de Tabaco en Pipa de Agua de la
Organización Mundial de la Salud: Máis información
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A túa saúde é o primeiro - Marzo 2018

A PIRÁMIDE ALIMENTARIA E O CANCRO DE COLON
QUÉ E A PIRÁMIDE ALIMENTARIA?

A pirámide alimentaria é un debuxo feito coa intención de ensinarnos de
forma moi sinxela que alimentos son os máis importantes na nosa dieta. A
pirámide permítenos ver que alimentos debemos consumir a diario e varias
veces, que alimentos deben ter un consumo variado e que alimentos debemos moderar e non facer parte principal de nosa alimentación.

MÁIS INFORMACIÓN

A túa saúde é o primeiro - Abril 2018

DIETAS ANTICANCRO. EXISTEN?

NON
Non existe ningún alimento nin combinación de alimentos que curen o
cancro.
Todas estas dietas teñen un elemento en común, que non teñen ningún tipo
de sostemento científico nin probas de que funcionan.

MÁIS INFORMACIÓN

A

