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2. CSIF VALORA A OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO, PERO PIDE QUE SE AGILICEN OS PROCESOS
SELECTIVOS E UN ESFORZO PARA RECUPERAR AS 38.800 PRAZAS PERDIDAS DESDE 2010
As Administracións superan de novo o seu récord de precariedade, con 440.100 contratos
interinos
CSIF empraza ao Goberno a aplicar novas melloras en setembro, como as 35 horas e
medidas de conciliación (bolsa de horas, equiparación dos permisos de paternidade e
maternidade), así como nas retribucións
A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF), sindicato máis
representativo nas administracións públicas, valora de xeito positivo a
oferta de emprego público na Administración Xeral do Estado aprobada
o pasado venres no Consello de Ministros, tralo acordo con alcanzado cos
sindicatos.
Sen embargo, CSIF considera preciso un esforzo adicional para recuperar
as 38.800 prazas perdidas na Administración Xeral do Estado desde
2010. Segundo Función Pública, en setembro, á volta das vacacións,
retomaranse as negociacións para os orzamentos e oferta de emprego
público de 2019. Ademais, reclamamos que se axilicen os procesos
selectivos.
Por outra banda, CSIF mostra a súa preocupación polos últimos datos da EPA: no último trimestre
rexistráronse un total de 440.100 contratos interinos (un 14 por cento de todo o emprego público), 95.800
por circunstancias da produción ou demanda de servizos públicos e ata 344.300 para cubrir a ausencia total
ou parcial dun traballador.
Tal e como se pode comprobar nas táboas, trátase da cifra máis alta de persoal interino da historia das
nosas administracións públicas. Só neste último ano, en relación ao mesmo período de 2017, realizáronse
72.900 contratos interinos novos.
CSIF tamén valora de xeito positivo que por fin se eliminen os descontos na nómina por Incapacidade
Temporal na Administración Xeral do Estado e velará para que esta mellora esténdase ao resto das
administracións.
Finalmente, CSIF empraza ao Goberno a continuar as negociacións á volta das vacacións, para analizar
estes datos de precariedade e outras cuestións pendentes en materia de retribucións e condicións laborais
(35 horas, conciliación, permisos de paternidade e maternidade equiparables e independentes)
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3. OFERTAS DE EMPREGO PARA O ANO 2018 NA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO

JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 31 DE JULIO
Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una
oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de
medios en la atención a asilados y refugiados.
Artículo 1. Refuerzo del empleo público en el reconocimiento del derecho de
asilo.
Total de plazas: 231
Reserva discapacidad: 12
Artículo 2. Refuerzo del empleo público en la acogida de los refugiados.
Total de plazas: 92
Reserva discapacidad: 4

TOTAL PLAZAS OFERTA DE EMPLEO: 323
JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 31 DE JULIO
Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta
de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para
2017 y se aprueba la oferta de empleo público de estabilización
para el personal de la Administración de Justicia para 2018.
TOTAL
PRAZAS

ANEXO I: ESTABILIZACIÓN

ACCESO
LIBRE

RESERVA
DISCAP.

Personal Estatutario de la Red Hospitalaria del Ministerio de Defensa

198

14

Personal Estatutario del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social

335

23

1.499

115

Personal Laboral

684

48

Entidades Públicas Empresariales y Entes Públicos

146

0

Personal Funcionario

TOTAL PLAZAS ANEXO I

2.862

ANEXO II: ESTABILIZACIÓN
ACCESO
LIBRE

Personal de la Administración de Justicia
Plazas que corresponden al Ministerio de Justicia
Plazas que corresponden a CC.AA. por traspaso de medios personales

TOTAL ACCESO LIBRE
PROMOCIÓN
INTERNA

2.248

157

584

40

1.664

17

4.496

Personal de la Administración de Justicia

424

29

Plazas que corresponden al Ministerio de Justicia

105

98

Plazas que corresponden a CC.AA. por traspaso de medios personales

319

2

TOTAL PROMOCIÓN INTERNA

848

TOTAL ANEXO II

5.344

TOTAL PLAZAS OFERTA DE EMPLEO: 8.404
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JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 31 DE JULIO
Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año
2018.
ANEXO I: NUEVO INGRESO
PERSONAL
FUNCIONARIO

TOTAL
PRAZAS

RESERVA
DISCAP.

1.630

80

1.376

72

2.419

97

644
1.675
242
8.006

47
91/210
3

Subgrupo A1: Administración General del Estado, Cuerpos y
Escalas de la Admón. Seguridad Social y Escalas de OO.AA
Subgrupo A2: Administración General del Estado, Cuerpos y
Escalas de la Admón.Seguridad Social y Escalas de OO.AA
Subgrupo C1: Administración General del Estado y Escalas de
Organismos Autónomos
Subgrupo C2: Administración General del Estado

PERSONAL LABORAL
ENTES PÚBLICOS
TOTAL PLAZAS ANEXO I
ANEXO II: NUEVO INGRESO – PERSONAL FUNCIONARIO
ACCESO LIBRE

Personal de la Administración de Justicia, plazas que
corresponden al Ministerio de Justicia y Plazas que corresponden
a CC.AA. por traspaso de medios personales

1.828

128

PROMOCIÓN
INTERNA

Personal de la Administración de Justicia, plazas que
corresponden al Ministerio de Justicia y Plazas que corresponden
a CC.AA. por traspaso de medios personales

454

32

TOTAL PLAZAS ANEXO II
ANEXO III: ESCALAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN LOCAL
ACCESO LIBRE
PROMOCIÓN INTERNA
TOTAL PLAZAS ANEXO III
ANEXO IV: PLAZAS PERSONAL ESTATUTARIO
TOTAL PLAZAS ANEXO IV
ANEXO V: PROMOCIÓN INTERNA

PERSONAL
FUNCIONARIO

Subgrupo A1: Administración General del Estado, Cuerpos y Escalas
de la Administración de la Seguridad Social y Escalas de Organismos
Autónomos
Subgrupo A2: Administración General del Estado, Cuerpos y Escalas
de la Administración de la Seguridad Social y Escalas de Organismos
Autónomos
Subgrupo C1: Administración General del Estado, Cuerpos y Escalas
de la Administración de la Seguridad Social y Escalas de Organismos
Autónomos
Subgrupo C2: Administración General del Estado

PERSONAL LABORAL
TOTAL PLAZAS ANEXO IV
ANEXO VI: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL – ACCESO LIBRE

OEP’s 2018
RDL 6/2018
RD 954/2018
RD 955/2018
TOTAL

PLAZAS OEP
Aceso libre
Promoción interna
323
7.358
848
10.208
6.431
17.889
7.279

2.282
278
200
478
91
91

14
10

606

26

954

45

2.517

126

1.000
700
5.777
5

56/120
36

8

TOTAL PLAZAS
323
8.206
15.939
25.168
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4. ACORDO POLO QUE SE APROBA O “PLAN DIRECTOR POR UN TRABALLO DIGNO”
Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo
Digno 2018-2019-2020.
1. ¿POR QUÉ UN PLAN DIRECTOR POR UN TRABAJO DIGNO?
Objetivos de este Plan Director
Orientaciones básicas del Plan Director
Un compromiso de Gobierno: crear empleo de calidad y combatir la precariedad
Un Plan Director contra las empresas que incumplen sus obligaciones
Una Inspección de Trabajo y Seguridad Social más fuerte
2. INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE TRABAJO
3. MEDIDAS OPERATIVAS
1. Luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales
2. Luchar contra los abusos en la contratación a tiempo parcial, los excesos de jornadas y horas
extraordinarias no pagadas ni compensadas
3. Medidas para corregir los incumplimientos en materia salarial y los derivados de la externalización
de actividades
4. Protección de derechos fundamentales y promoción de la igualdad
5. Refuerzo de la lucha contra la economía irregular
6. Afrontar las nuevas modalidades de prestación del trabajo
7. Regularizar la situación de los trabajadores y trabajadoras que se encuentren bajo la figura de «Falso
becario»
8. Reforzar las actuaciones para reducir la accidentalidad y mobilidad laboral
9. Garantizar los derechos sindicales para luchar contra la precariedad laboral
4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS
1. Reforzar los Medios humanos y materiales del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad
Social
2. Puesta en marcha efectiva del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social
3. Potenciación de la Herramienta de Lucha contra el Fraude (HLF)
4. Modernización de los procedimientos de gestión de la Inspección de Trabajo
5. Refuerzo de la colaboración y coordinación institucional
6. Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
7. Reforzar la cooperación en la lucha contra la precariedad y el fraude Internacional
8. Plan de comunicación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
5. DIÁLOGO POLÍTICO Y DIÁLOGO SOCIAL PARA LA APROBACIÓN DE REFORMAS NORMATIVAS
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DIRECTOR
ANEXO: Planes de choque contra el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial
(agosto-diciembre 2018)
1.º Plan de Choque contra el Fraude en la Contratación Temporal
2.º Plan de Choque contra la Utilización Irregular de la Contratación a Tiempo Parcial
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5. CSIF RECLAMA XUDICIALMENTE O DERITO A SEGUNDA ACTIVIDADE DO PERSOAL LABORAL
TEMPORAL DO SPDCIF

Hai pouco máis dun ano, CSIF negouse a asinar o acordo de segunda actividade dos Bombeiros
Forestales porque discrimina ao persoal laboral temporal, incluído o persoal declarado
indefinido non fixo por sentenza, ao impedir o pase á segunda actividade a todos os
traballadores que non teñan a condición de persoal laboral fixo.
Tal e como denunciamos no ano 2017, non existe razón algunha para impedir que os compañeiros
temporais, con 60 anos ou máis, poidan solicitar o pase a unha segunda actividade afastada da
extinción directa nas mesmas condicións que os traballadores fixos da mesma idade.
Tamén afirmabamos fai un ano que o acordo asinado por CCOO e UGT discriminaba e deixaba
fóra do seu ámbito de aplicación ao persoal temporal, mentres que ambos sindicatos mentían
aos traballadores dicindo que todos podían pedir o pase á segunda actividade (véxanse as súas notas
informativas) e advertimos de que, si confirmábanse as denuncias de CSIF, acudiriamos aos
tribunais de xustiza a denunciar o que consideramos un atentado aos dereitos fundamentais
do persoal temporal do SPDCIF.
Actualmente a realidade é que TODAS as solicitudes presentadas por persoal laboral temporal
foron denegadas pola Xunta de Galicia amparándose no acordo asinado en 2017 entre a
propia Xunta e as organizacións sindicais CCOO e UGT.
Debemos recordar que o establecemento da segunda actividade forma parte do acordo de bombeiros
forestales asinado por CSIF en setembro de 2016. En devandito acordo pactamos que TODO O
PERSOAL dedicado á extinción de incendios tería dereito á segunda actividade, polo que
consideramos ilegal que mediante un acordo posterior, asinado só por UGT, CCOO e Xunta de Galicia,
exclúase ao persoal temporal.
Ademais, o propio Convenio Colectivo da Xunta de Galicia establece que “Todo o persoal laboral
dedicado á extinción de incendios, unha vez cumpridos os 60 anos, poderá pasar voluntariamente a
unha segunda actividade desligada da extinción directa…”
Por todo o exposto, e en cumprimento do compromiso adquirido fai máis dun ano, CSIF
presentou un conflito colectivo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia denunciando o acordo
asinado por CCOO e UGT e reclamando o dereito de todos os bombeiros forestales, incluídos
temporais e indefinidos, ao pase á segunda actividade.
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6. ACUERDO DE RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL DEL
PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y ORGANISMOS
DEPENDIENTES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA - BOE, 30 DE JULIO

Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y publica el Acuerdo adoptado por la Mesa
General de Negociación de la Administración General del Estado el 23 de julio de 2018, en relación al
régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la
Administración General del Estado y Organismos o Entidades Públicas dependientes.
Artículo único. Aprobación del acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación de la Administración
General del Estado el 23 de julio de 2018 en relación al régimen retributivo de la situación de incapacidad
temporal del personal al servicio de la Administración General del Estado y Organismos o Entidades Públicas
dependientes.
1. De conformidad con lo previsto por la disposición adicional quincuagésima cuarta apartado Seis de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se aprueba el Acuerdo
adoptado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado el 23 de julio de
2018, sobre régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la
Administración General del Estado y sus Organismos y Entidades Públicas dependientes de la misma, que
se incluye como anexo.
2. Será directamente aplicable el contenido del citado acuerdo desde la entrada en vigor de este real
decreto, en virtud de lo establecido en el artículo 38.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, sin perjuicio de las
modificaciones reglamentarias o adecuación de las normas convencionales que, en su caso, pudiera
proceder.
3. Se faculta a la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública para promover y
dictar cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación de este real decreto.
4. El presente real decreto se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos desde el día
siguiente de su publicación.

ANEXO

Acuerdo de 23 de julio de 2018 de la Mesa General de Negociación de la Administración
General del Estado (artículo 36.3 del TREBEP) sobre Régimen Retributivo en la situación
de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración General del Estado,
de sus Organismos y Entidades Públicas dependientes de la misma
El personal al servicio de las Administraciones Públicas ha contribuido de manera notable y directa a la
recuperación económica y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por España en materia de control
del gasto público y este personal ha tenido que soportar una parte importante del esfuerzo de austeridad
llevado a cabo en el último periodo. Este esfuerzo ha sido un factor determinante en la consecución de los
objetivos antes citados.
Las modificaciones normativas efectuadas desde 2012 para la inclusión de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, modificó temporalmente el régimen
retributivo del personal incluido en los distintos regímenes de Seguridad Social durante la situación de
incapacidad temporal.
La mejora de la situación económica y presupuestaria, así como el reconocimiento de la aportación que ha
supuesto el trabajo de los empleados y empleadas al servicio de las Administraciones Públicas para esa
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mejora, condujeron a la firma el pasado 9 de marzo de 2018 de ll Acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos
CCOO, UGT y CSIF para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. Entre otras cuestiones,
en el mismo se acuerdan medidas en materia de incapacidad temporal, que se han visto reflejadas en la
Disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018.
En esta disposición se establece que cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación
colectiva, las retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos autónomos y
entidades dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el caso del personal funcionario al que
se le haya expedido licencia por enfermedad y se determinan las reglas del complemento retributivo que
puede llegar hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones, básicas y complementarias,
correspondientes a sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal, tal y como se
establecía en la regulación anterior. En el caso de la Administración General del Estado, esta regulación se
aprobará por decreto del Consejo de Ministros.
Pues bien, en la Administración General del Estado, el ámbito para dicha negociación colectiva es la Mesa
General de Negociación de la Administración General del Estado, de materias comunes al personal
funcionario y laboral, del artículo 36.3 del TREBEP.
A las organizaciones sindicales presentes en esta Mesa les fue presentado, por la Ministra de Política
Territorial y Función Pública el pasado 16 de julio de 2018, un borrador de Acuerdo que ha sido negociado
en la presente Mesa con el objetivo de llegar a un acuerdo.
Por todo ello, la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (artículo 36.3 del
TREBEP).

ACUERDA
1. Aprobar para todo el personal, funcionario, estatutario o laboral, al servicio de la Administración
General del Estado, de sus Organismos o de sus Entidades públicas dependientes, incluido en el
Régimen General de la Seguridad Social, que el complemento retributivo desde el primer día en
situación de incapacidad temporal o licencia por enfermedad, sumado a la prestación del
Régimen General de la Seguridad Social, alcance el cien por cien de sus retribuciones
ordinarias del mes de inicio de la incapacidad temporal.
2. Aprobar para todo el personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo Administrativo al
servicio de la Administración General del Estado, de sus Organismos o de sus Entidades públicas
dependientes, en situación de incapacidad temporal al que se le haya expedido la correspondiente
licencia, que las retribuciones a percibir durante el período que no comprenda la aplicación
del subsidio por incapacidad temporal previsto en dicho Régimen sean del cien por cien de
las retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones
ordinarias del mes de inicio de la incapacidad temporal; estándose a lo previsto en su actual
normativa reguladora para el período de tiempo en el que ya se aplique el subsidio por incapacidad
temporal contemplado en el Régimen de Mutualismo Administrativo.
3. Aprobar que el complemento de productividad, incentivos al rendimiento u otros conceptos
retributivos de naturaleza análoga se regirán por las reglas y criterios de aplicación que estén
establecidos para cada uno de ellos, sin que resulte de aplicación lo establecido en los puntos
anteriores.
4. Crear un grupo de trabajo en el seno de esta Mesa General de Negociación del art. 36.3 TREBEP en
materia de análisis del absentismo.
5. Remitir el presente acuerdo al órgano técnico competente, para una vez efectuados los trámites
correspondientes, proceda a su elevación al Consejo de Ministros.
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7. PROPOSTAS DAS BASES DA CARREIRA PROFESIONAL DOS FUNCIONARIOS E DO ACORDO
PARA O DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE ESTABILIDADE – (27.7-2018)
Función Pública presenta as bases da carreira profesional no ámbito do persoal funcionario da Xunta de
Galicia (Mesa sectorial de funcionarios públicos) e a proposta que amplía o acordo para o desenvolvemento
do Plan de Estabilidade.
Mentres Función Pública pretende pechar estes temas en 48 horas (o prazo para presentar alegacións
finaliza o martes, 31 de xullo, ás 14.00 horas), CSIF vai reclamar que a negociación quede pendente para
setembro xa que, dada a transcendencia e importancia dos temas, cremos necesario dar participación aos
traballadores e afiliados.

ACORDO POLO QUE SE ESTABLECEN AS BASES DA CARREIRA PROFESIONAL NO ÁMBITO DO
PERSOAL FUNCIONARIO DA XUNTA DE GALICIA (MESA SECTORIAL DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS).
A Administración e as organizacións sindicais representativas teñen constatado a necesidade de regular e
implantar un modelo de carreira profesional en desenvolvemento do previsto nesta materia pola Lei 2/2015,
do 29 de abril, de emprego público de Galicia.
Porén, as circunstancias económicas, as medidas adoptadas no ámbito do emprego público e a normativa e
dispoñibilidades orzamentarias imposibilitaron promover unha negociación nos anos anteriores.
A mellora da situación económica e orzamentaria, que xa derivou na recuperación nos últimos anos de
certos dereitos suspendidos, permitiu que a Xunta de Galicia asinase diversos acordos no ano 2.017 cas
organizacións sindicais, sinaladamente o Acordo de outubro de 2017, e no ámbito da Administración do
Estado a acordo de 9 de marzo de 2.018.
Na Resolución de 22 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o
II Acordo Goberno-Sindicatos para a mellora do emprego público e as condicións de traballo, destina fondos
adicionais consistentes en 0,2% para 2018 e 0,25% para o ano 2019 e 0,30% para o ano 2020 sen prexuízo
de que a Xunta de Galicia en situación de superavit orzamentario poida elevar a dita porcentaxe en cada un
dos anos sinalados ata un máximo dun 0.3, destinándose eses fondos entre outras medidas para planes o
proxectos de mellora de eficiencia e produtividade.
No amplo contexto negociador producido este ano nos distintos sectores en que se articula o emprego
público dependente desta CCAA que se plasmou en acordos entre a Xunta e as Organizacións sindicais cos
colectivos de Xustiza, Sanidade e Educación compre, neste momento, pechar tamén un acordo, o primeiro
sobre a carreira profesional dos empregados públicos da mesa sectorial de funcionarios e persoal laboral do
convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia, na historia desta Comunidade Autónoma
sobre demandas históricas deste colectivo entre as que se atopan a funcionarización do persoal laboral para
tender a establecer un único vinculo, o funcionarial, entre esta administración e os seus empregados.
Deste xeito quérese tamén poñer en valor os esforzos asumidos polos empregados públicos ao longo destes
anos de crese económica o que posibilitou, sen dúbida, á actual senda de recuperación económica.
Ademais este Acordo debe vincularse co importante esforzo que deberá realizarse nos próximos anos para
diminuír a temporalidade do persoal na Administración Pública mediante os procesos de estabilización, para
acadar unha taxa de temporalidade non superior ao 7% unha vez rematados os mesmos.
Con este Acordo agora asinado entre a Administración e as organizacións sindicais:
.... regúlanse unhas
bases da carreira profesional que permitirán recoñecer a achega dos/das funcionarios/as públicos da Xunta
de Galicia, ao longo da súa vida laboral, á mellora da calidade da prestación, impulsando e valorando o seu
desenvolvemento nos aspectos relevantes para a correspondente corpo, escala ou especialidade.
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Polo demais as partes asinantes, con suxeición ao principio de cobertura orzamentaria ineludible para a
Administración, veñen pactar certas medidas excepcionais de progreso na carreira profesional para o
colectivo de persoal fixo.
1.- Obxecto.
Este Acordo ten por obxecto establecer as bases da carreira profesional horizontal do persoal funcionario de
carreira da Xunta de Galicia en desenvolvemento do artigo 77 da lei de emprego público de Galicia2.- Concepto e obxectivos da carreira profesional.
Enténdese por carreira profesional o dereito dos/das funcionarios a progresar de maneira individualizada
como recoñecemento ao seu desenvolvemento en
canto a coñecementos, formación, experiencia,
participación en iniciativas concretas de traballo que supoñan implicación e compromiso coa organización e
outros aspectos relevantes, segundo o caso,
para a correspondente profesión, corpo, escala ou
especialidade, así como á súa participación nos obxectivos da organización.
Son obxectivos do sistema de carreira profesional:
a) Recoñecer a achega dos/das funcionarios/as á mellora da calidade dos servizos públicos.
b) Distinguir os/ás funcionarios/as outorgando un recoñecemento obxectivo á súa competencia
profesional individual.
c) Xerar máis corresponsabilidade dos/das funcionarios/as e fomentar a cultura do compromiso co
sistema da función pública, promovendo a actualización dos seus coñecementos e competencias e a
mellora da súa cualificación.
d) Lograr un maior grao de motivación dos/das funcionarios/as que permaneza ao longo da súa vida
laboral e, con iso, propiciar a mellora dos servizos públicos.
3.- Características da carreira profesional.
a) Voluntaria: corresponde ao persoal decidir se se incorpora ao sistema de carreira e o ritmo de
progresión nos diferentes graos que a configuran, cumprindo os requisitos establecidos.
b) Personalizada: o recoñecemento do grao ten carácter persoal e individual e farase considerando
os méritos presentados polo/a interesado/a de conformidade cos principios de igualdade, mérito,
capacidade e publicidade.
c) Progresiva: o acceso aos diferentes graos recoñecidos na carreira farase sucesivamente ao longo
da vida laboral, de forma que o acceso ao grao superior só será posible acreditando o recoñecemento
do grao inmediatamente inferior e tras un período de permanencia no mesmo.
d) Avaliable: o sistema fundaméntase na avaliación, suxeita a baremo, dos méritos do/a
interesado/a.
e) Transparente: os elementos e criterios de avaliación serán públicos.
f) Actualizable por medio da revisión periódica dos elementos que se consideran na avaliación, de
modo que respondan á realidade e ás necesidades cambiantes. Esta actualización realizarase coa
publicidade necesaria para garantir o seu coñecemento, con antelación suficiente, polo persoal
interesado.
g) Irreversible: os graos serán irreversibles e consolidados para todos os efectos, coa excepción
prevista no punto 6 (estrutura de graos).
h) Aberta: non ten limitacións de acceso (sen cotas), sempre que se cumpran os requisitos básicos
establecidos e os criterios definidos para obter cada grao.
i) Homologable: o sistema deséñase consonte os criterios xerais de homologación, e incorpora
mecanismos para o recoñecemento dos graos de carreira profesional acadados noutras
administracións públicas.
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j) Independente do posto de traballo que se ocupe: obter un grao de carreira determinado ou acceder
a outro non implica cambiar de posto de traballo nin a actividade que o/a profesional desenvolve.
k) Orientada á mellora da prestación dos servizos públicos á cidadanía, así como ao cumprimento
dos obxectivos da Administración Pública galega.
4.- Ámbito de aplicación.
Este acordo aplícase a:
-

Persoal funcionario de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

-

Persoal funcionario de carreira das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico
de Galicia enunciadas na letra a) do artigo 45 da lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, que adaptasen os
seus estatutos a dita norma, e conten cunha relación de postos de traballo.

-

Persoal funcionario de carreira suxeito a Lei 17/89, de 23 de outubro, de creación de escalas do
persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma.

5.- Requisitos para acceder ao sistema de carreira profesional e progresar no mesmo.
- Para acceder ao sistema de carreira, e progresar no recoñecemento dos graos sucesivos, o/a profesional
deberá cumprir os seguintes requisitos básicos:
a) Estar incluído no ámbito de aplicación establecido no punto 4 anterior.
b) Estar en situación de activo ou en calquera outra situación administrativa que supoña reserva de
praza. Non se procederá ao recoñecemento de graos na situación de suspensión de funcións
declarada como consecuencia da tramitación dun procedemento xudicial ou expediente disciplinario.
c) Presentar a solicitude de recoñecemento de grao (no prazo que estableza a convocatoria
correspondente).
Como excepción, poderá acceder ao sistema de carreira, e progresar no recoñecemento dos graos
sucesivos, o/a profesional en situación de reingreso provisional nunha praza das Relacións de postos
de traballo.
d) Acreditar o período de permanencia establecido no punto 6 seguinte.
e) Superar a correspondente avaliación.
6.- Estrutura de graos.
Grao inicial: Poderá solicitalo os/as Funcionarios/as Públicos/as incluídos no apartado 4 que cumpran os
requisitos establecidos no presente acordo.
Grao I: poderase acceder tras 5 anos de permanencia no grao inicial, un deles como mínimo como
funcionario/a de carreira (+ avaliación favorable).
Grao II (sénior): poderase acceder tras 6 anos de permanencia no grao I (+ avaliación favorable).
Grao III (experto): poderase acceder tras 6 anos de permanencia no grao II (+ avaliación favorable).
Grao IV (referente):
favorable).

poderase acceder tras 7 anos de permanencia no grao III (+ avaliación

Para os efectos de completar o período de permanencia será computado o tempo transcorrido en situación
de servizo activo ou en calquera outra situación administrativa que supoña reserva de praza.
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De conformidade co previsto no punto 7 deste Acordo, a resolución de recoñecemento do grao inicial terá
efectos desde o día de presentación da solicitude, sempre que nesa data se cumpran os requisitos para o
mesmo.
Os graos recoñecidos poderán manterse por un período de tempo indefinido e superior aos períodos mínimos
de permanencia establecidos para cada grao.
Como excepción, perderá un grao de carreira profesional quen sexa sancionado/a, con carácter firme, pola
comisión dunha falta disciplinaria grave ou moi grave.
Poderá presentarse unha nova solicitude, para acceder ao grao perdido, unha vez transcorrido un ano desde
a súa perda.
7.- Procedemento.
Desenvolverase con posterioridade.
- Grao inicial: Poderá solicitarse en calquera momento polos/as funcionarios/as que reúnan os requisitos
establecidos nos puntos cinco e seis.
A resolución sobre o recoñecemento de grao ditarase no prazo dos tres meses seguintes á presentación da
solicitude. No caso de non ditarse a resolución nese prazo, a solicitude entenderase desestimada.
A resolución de recoñecemento do grao inicial terá efectos desde o día de presentación da solicitude, sempre
que nesa data se cumpran os requisitos para o acceso.
- Graos I a IV: Os procedementos para acceder aos graos I a IV iniciaranse pola Dirección Xeral de Función
Pública mediante convocatorias publicadas unha vez ao ano, no terceiro trimestre, no Diario Oficial de
Galicia. Cada convocatoria determinará o prazo para presentar as solicitudes, que non poderá ser inferior a
un mes.

CARREIRA PROFESIONAL

Os requisitos para acceder ao grao solicitado (puntos 5 e 6 anteriores) deberán reunirse dentro do prazo de
presentación de solicitudes.
A resolución sobre o recoñecemento de grao ditarase no prazo dos catro meses seguintes á finalización do
prazo de presentación de solicitudes. No caso de non ditarse a resolución nese prazo, a solicitude
entenderase desestimada. A resolución de recoñecemento do grao terá efectos desde o día primeiro do
cuarto mes seguinte a aquel no que finalizou o prazo de presentación de solicitudes.
No caso de que unha avaliación sexa finalmente negativa, o/a profesional poderá presentar unha nova
solicitude transcorrido un ano desde a presentación da solicitude anterior.
- Trámite adicional de alegacións (avaliacións negativas):
A primeira convocatoria ordinaria para o acceso ao Grao I producirase transcorridos cinco anos da sinatura
do presente acordo.
8.- Órganos de avaliación.
A avaliación levarase a cabo por comités de avaliación específicos creados en no ámbito correspondente.
Funcións:
a) Realizar a avaliación para o acceso aos graos de carreira profesional.
b) Solicitar os informes complementarios que estime conveniente para realizar a avaliación.
c) Emitir os informes que lle sexan solicitados acerca da avaliación.
d) Formular proposta ao órgano con competencia en materia de recoñecemento de graos de carreira
profesional, en relación co resultado da avaliación.
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Composición:
Os comités ou subcomités de avaliación estarán compostos pola persoa que exerza a Presidencia e,
alomenos, sete vogais (incluído secretario/a, con voz pero sen voto).
O/a presidente/a exercerá o voto de calidade no caso de que fora preciso.
As persoas que desempeñen as vogalías serán nomeadas pola persoa titular da dirección xeral da Función
Pública, atendendo aos corpos, escalas e especialidades que sexan obxecto de avaliación.
Con carácter xeral, os/as vogais deberán ter recoñecido un grao igual ou superior ao que solicite o persoal
que sexa avaliado.
Os membros dun comité ou subcomité non poderán estar presentes na súa propia avaliación.
9.- Baremos.
Os baremos adaptaranse ás características de cada corpo, escala ou especialidade e estarán relacionados,
segundo o caso, cos coñecementos, competencias, ou desempeño do posto, formación, innovación e
implicación e compromiso coa organización.
A Dirección Xeral da Función Pública, previa negociación coas organizacións sindicais, aprobará e publicará
no Diario Oficial de Galicia, en anexos detallados, os baremos aplicables para o acceso aos sucesivos graos
das diversas corpos, escalas ou especialidades, concretando as actividades que serán valoradas en cada
caso.
Cando se decida a actualización ou revisión dos baremos, realizarase coa publicidade necesaria para garantir
o seu coñecemento, con antelación suficiente, polo persoal interesado.
Tenderase á aplicación de sistemas obxectivos de avaliación (indicadores obxectivables). Con todo, poderán
utilizarse sistemas de autoavaliación, de avaliación dos superiores xerárquicos e dos membros do servizo,
unidade ou equipo, ou dos/as usuarios/as, sometidos a contraste.
Valoraranse exclusivamente os méritos acadados durante o período no que o/a profesional permaneceu
encadrado/a no grao inmediatamente inferior.
10.- Incidencia da promoción interna na carreira profesional.
O persoal fixo dun corpos, escala ou especialidade que pase a prestar servizos noutra, por promoción
interna:
- Recibirá o mesmo tratamento que o persoal deste corpo, escala ou especialidade para os efectos
de acceder á carreira profesional e progresar na mesma.
- Manterá o dereito a percibir o complemento de carreira correspondente aos graos recoñecidos no
corpo, escala ou especialidade de orixe.
11.- Efectos da carreira profesional.
O recoñecemento de graos de carreira outorgará aos/ás funcionarios/as entre outros os seguintes dereitos:
a) Á súa constancia para os efectos do currículo.
b) A facer constar publicamente o grado de desenvolvemento que teñan acadado.
c) A acceder ao grao superior sempre que se acrediten os demais requisitos esixidos.
d) Á percepción do complemento de carreira, nos termos establecidos no puntos 10 e 12.
e) Aqueles previstos nas disposicións de desenvolvemento da normativa de emprego público de Galicia.
12.- Complemento de carreira.
O grao inicial non terá aparellada retribución
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Os graos I a IV recoñecidos retribuirase mediante o complemento de carreira establecido como retribución
complementaria de carácter fixo para o correspondente corpo, escala ou especialidade.
As contías anuais que se perciban por este complemento devengaranse en 12 mensualidades e serán as
seguintes (por cada grao):
A1

2.364,96€

A2

1.655,04 €

B

1.200,00 €

C1

1.067,40 €

C2

905,88 €

E (agrupacións profesionais)

732,12 €

Este complemento percibirase en todo caso na situación de servizo activo na correspondente corpo, escala
ou especialidade e durante o desempeño de postos ou cargos.
O complemento de carreira absorberá os complementos persoais transitorios de conformidade coa
normativa orzamentaria.
13.- Réxime transitorio e excepcional de encadramento.
No cuarto trimestre de 2018 tramitarase un sistema transitorio de encadramento para o acceso, por unha
soa vez, de maneira directa ao grao I e de maneira anticipada ao grao II.
Poderá participar neste proceso o persoal funcionario de carreira que estea dentro do ámbito de aplicación
deste acordo e que cumpra os seguintes requisitos:
a) Estar en situación de servizo activo (ou en calquera outra situación administrativa que supoña
reserva de praza),
b) Ter a condición de funcionario/a de carreira nesta administración con anterioridade a 1 de xullo de
2017, e cunha antigüidade de alomenos cinco anos no corpo, escala ou especialidade dende a que
se solicita o grao no dia de publicación da convocatoria de solicitude do grao..
Para os efectos de computar o período de permanencia tomarase en consideración o tempo transcorrido en
situación de servizo activo ou en calquera outra situación administrativa que supoña reserva de praza.
Grao I: En función das dispoñibilidades orzamentarias, o pagamento do complemento de carreira
correspondente ao grao I recoñecido producirase de maneira progresiva en catro anualidades, coa
distribución que se indica a seguir:





En 2019 o 25 % do grao I.
En 2020 o 50% do grao I.
En 2021 o 75 % do grao I.
A partires de 2022 o 100 % do grao I.

Grao II: No segundo semestre do ano 2022 a dirección xeral da Función Pública publicará a convocatoria
para que aqueles que teñan recoñecido o grao I a traveso deste réxime transitorio e excepcional poidan
solicitar o encadramento no grao II. Dito grao será recoñecido con efectividade do 1 de xaneiro de 2023 a
aqueles que cumpran os requisitos establecidos, e seu pagamento fraccionarase en cinco anualidades tal e
como se indica a seguir:
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En 2023 o 20 % do grao II.
En 2024 o 40% do grao II.
En 2025 o 60% do grao II.
En 2026 o 80 % do grao II.
A partires de 2027 o 100 % do grao II.

14.- Persoal laboral
1.O persoal laboral fixo suxeito ao V Convenio Colectivo Único do persoal laboral da Xunta de Galicia que
pertenza a grupos e categorías que teñan equivalencia con corpos, escalas e especialidades de persoal
funcionario poderá acceder ao sistema de carreira profesional previsto neste Acordo se opta de maneira
expresa e individualizada por acollerse ao proceso de funcionarización. Nese suposto, o período de servizos
prestados como persoal laboral computarase como se foran prestados como persoal funcionario. Co fin de
garantir ao persoal laboral o acceso á carreira profesional do persoal funcionario:
•
Establecerase un procedemento sinxelo de funcionarización, limitado a acreditar o coñecemento das
características fundamentais da relación de servicio funcionarial.
•
Abrirase un proceso de pre-funcionarización a traveso do cal o persoal laboral fixo manifestará o seu
compromiso irreversible de optar pola funcionarización participando no correspondente proceso en canto se
convoque. O persoal laboral que subscriba a pre-funcionarización poderá acceder ao réxime extraordinario
de encadramento previsto neste Acordo, se ben a percepción do complemento de carreira terá carácter
provisional mentres non se concorra e supere o proceso de funcionarización, regularizándose as contías
percibidas por ese concepto en caso de non participar nel ou non superalo.
2.- O persoal laboral das entidades do sector público autonómico non incluídos no ámbito de aplicación do
V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia poderá acceder á carreira profesional unha vez
se completen os procesos de integración no devandito Convenio e a correspondente funcionarización.
15.- Outras cláusulas:
1.- Na execución do sistema de carreira profesional aplicarase o principio xeral de que o mesmo período de
tempo non poderá ser computado para o progreso na carreira (recoñecemento efectivo de graos) de diversas
categorías.
2.- A Consellería de Facenda ditará as disposicións necesarias para o desenvolvemento deste Acordo.
3.- A Administración e as Organizacións asinantes deste Acordo comprométense a desenvolver o mesmo
antes do 10 de outubro, entre outros, nos seguintes apartados: procedemento desenvolvemento, órganos
de avaliación, baremos, recoñecemento dos grados profesionais acadados en outras administracións
públicas e trámites adicionais.
16.- Comisión de seguimento:
Constituirase unha comisión de seguimento entre a Administración e as organizacións sindicais asinantes
do presente Acordo. Corresponderalle á dita comisión realizar o seguimento das medidas que se adopten
na súa aplicación e resolver as cuestións que xurdan na interpretación e execución do acordado.
ANEXO IV
RÉXIME TRANSITORIO E EXCEPCIONAL DE ENCADRAMENTO.
CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN
1. Actividade profesional.
Avaliarase o desempeño individual, o rendemento eficiente e eficaz e a mellora de procesos, técnicas e
métodos de traballo.
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2. Formación e innovación.
Actividades de formación continuada debidamente acreditadas ou avaladas, en termos semellantes aos
previstos nos baremos dos procesos de provisión. Outras actividades formativas, non específicas,
relacionadas cos obxectivos estratéxicos da organización. Docencia nestas actividades de formación
continuada. Publicación de traballos científicos e de investigación, en termos semellantes aos previstos nos
baremos dos procesos de provisión de prazas.
3. Implicación e compromiso coa organización.
Actividades indicativas do compromiso do/a profesional coa organización e da súa participación na xestión
interna do servizo ou unidade para a mellora da calidade: desempeño de postos de xefatura, coordinación,
dirección e responsabilidade. Colaboración en proxectos corporativos de carácter social ou de prevención de
riscos laborais. Participación en grupos de traballo, comisións técnicas e comités constituídos formalmente.
Participación en tribunais e órganos de selección/provisión/avaliación. Participación nos protocolos
deseñados pola organización para a acollida do persoal de nova incorporación.
Participación en iniciativas e programas especiais, liñas de traballo específicas ou transversais, procesos de
cambio, implantación de novos sistemas e, en xeral, actividades singulares que sexan acreditadas pola
dirección xeral de Función Pública como de interese para la actividade administrativa con relevancia para
el sistema de carreira profesional polo procedemento que se estableza regulamentariamente.
Participación en actividades, proxectos, redes cooperativas e grupos de investigación e innovación, de
interese público e xeral e debidamente aprobados, recoñecidos e/ou acreditados.
Outras actividades indicativas da implicación e compromiso coa organización que non sexan obxecto de
valoración noutras áreas do baremo.
8. PROPOSTA DE ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS
SINDICAIS……POLO QUE SE AMPLIA O ACORDO DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 PARA O
DESENVOLVEMENTO DUN PLAN DE ESTABILIDADE NO EMPREGO DOS SERVIZOS PÚBLICOS.
(12.7.2018)
O 18 de Outubro de 2017 asinouse o acordo entre “A Xunta de Galicia e
as Organizacións sindicais
de CCOO, CSIF e UGT para o
desenvolvemento dun plan de estabilidade no emprego dos servizos
públicos”.
O dito acordo establece no seu apartado oitavo: “No suposto de que con
posterioridade a sinatura do presente acordo se adoptasen medidas
normativas que habilitasen a posibilidade de ampliar o seu ámbito
material e subxectivo, as partes as adoptarán no ámbito da Mesa Xeral
de Empregados Públicos da Comunidade Autónoma de Galicia”.
Mediante Resolución de 22 de marzo de 2018 da Secretaria xeral de
Función Pública se publica o II Acordo Goberno-Sindicatos para a
mellora do Emprego Público e as condicións de traballo (BOE nº 74, de
26 de marzo).

ACORDO DE
ESTABILIDADE:
AMPLIACIÓN

Visto o contido da dita resolución e en cumprimento do acordo asinado
entre a Xunta de Galicia e CCOO, CSIF e UGT o 18 de outubro de 2018
as partes
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ACORDAN
PRIMEIRO.: Obxecto do Acordo
O presente acordo ten por obxecto a ampliación do Acordo de 18 de outubro de 2017 para o
desenvolvemento dun plan de estabilidade no emprego dos servizos públicos (DOG nº 27, do 7 de febreiro
2018) ás condicións establecidas no II Acordo Goberno-Sindicatos para a mellora do Emprego Público e as
condicións de traballo (BOE nº 74, de 26 de marzo) tal como se establece na apartado oitavo do Acordo do
18 de outubro anteriormente sinalado e que dispón: “No suposto de que con posterioridade a sinatura do
presente acordo se adoptasen medidas normativas que habilitasen a posibilidade de ampliar o seu ámbito
material e subxectivo, as partes as adoptarán no ámbito da Mesa Xeral de Empregados Públicos da
Comunidade Autónoma de Galicia”.
SEGUNDO.: Aprobación dun incremento retributivo para o persoal ao servizo do sector público.
Acórdase un marco plurianual de incremento salarial fixo, máis unha porcentaxe adicional de incremento
ligado ao crecemento da economía, calculado en función do crecemento de PIB real, que recollerán os
proxectos de Leis de Orzamentos Xerais do Estado para 2018, 2019 e 2020. As retribucións ligadas aos
obxectivos de PIB, abonaranse con efectos do 1 de xullo de cada exercicio.
Así mesmo no ano 2020 prevese a posibilidade dunha subida adicional se se compren os obxectivos en
materia de estabilidade orzamentaria (déficit público) establecidos para o Reino de España.
Ano 2018:
O incremento en 2018 será dun 1,75 % (1,50 % fixo +0,25 % variable ligado ao cumprimento do obxectivo
de crecemento do PIB, en 2017, establecido nun 3,1 %)
Prevese así mesmo que se poida destinar un 0,20% adicional da masa salarial da Comunidade Autónoma
de Galicia en fondos adicionais.
Ano 2019:
O incremento fixo será dun 2,25 %
O incremento variable establécese:
Para un crecemento do PIB igual ou superior ao 2,5 %, será dun 0,25 % adicional, o que supón un 2,50 %
de incremento total.
Para un crecemento inferior ao crecemento do PIB do 2,5 %, o incremento diminuirá proporcionalmente en
función da redución do crecemento que se produciu sobre devandito 2,5 %.
De acordo co previsto no apartado relativo a Fondos adicionais, prevese así mesmo que a Comunidade
Autónoma de Galicia poida destinar un 0,25 % da súa masa salarial para fondos adicionais.
Ano 2020:
O incremento fixo será dun 2 %.
O incremento variable será:
Para un crecemento, igual ou superior ao 2,5 % será un 1 % adicional, o que supón un 3 % de incremento
total.
Para un crecemento inferior ao crecemento do PIB do 2,5 %, o incremento diminuirá proporcionalmente en
función da redución do crecemento que se produciu sobre devandito 2,5 %.
De acordo co previsto no apartado relativo a Fondos adicionais, prevese así mesmo que a Comunidade
Autónoma de Galicia poida destinar un 0,30 % da súa masa salarial para fondos adicionais.
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No caso de cumprirse o obxectivo de estabilidade orzamentaria (déficit público) no ano 2020 engadiríase en
2021 unha subida adicional do 0,55 % ese ano, que supoñería un 3,85 % de incremento total para o
devandito exercicio.
Desta forma o incremento será dun 1,75 % en 2018, e o incremento fixo será dun 2,25 % en 2019 e un
2 % en 2020. A subida acumulada fixa sería dun 6,12 %.
Para un crecemento igual ou superior ao 2,5 % a subida acumulada sería do 7,42 %; un 2,50 en 2019, e
un 3 % en 2020.
Tendo en conta os fondos adicionais, a subida total acumulada sería dun 8,21 %.
Engadindo o cumprimento do obxectivo de déficit público do Reino de España en 2020, a subida acumulada
sería dun 8,79; xa que o incremento retributivo en 2020 sería dun 3,85 %.
Para os efectos do acordado neste apartado, no que a incremento do PIB refírese, considerarase a estimación
avance do PIB cada ano publicada polo Instituto Nacional de Estatística, e terá efectos a partir do 1 de xullo
do exercicio no que se aplique cada incremento retributivo.
Dita estimación de avance do PIB e será de aplicación no ámbito previsto na Lei de Orzamentos Xerais do
Estado.
Fondos adicionais:
A Comunidade Autónoma de Galicia, en cada un dos exercicios orzamentarios a que se refire o presente
acordo, de acordo co indicado nos apartados anteriores, e previa negociación colectiva no correspondente
ámbito de negociación, poderá destinar unha porcentaxe adicional da súa masa salarial para, entre outras
medidas, a implantación de plans ou proxectos de mellora da produtividade ou a eficiencia, a revisión de
complementos específicos entre postos con funcións equiparables, a homologación de complementos de
destino, ou a achega a fondos de pensións.
De acordo cos apartados anteriores, para o ano 2018 destinarase un 0,2 %, para 2019 un 0,25 % e para
2020 un 0,30 %.
No caso de que se dea unha en situación de superávit orzamentario poderase elevar a devandita porcentaxe
en cada un dos anos e ata un máximo dun 0,3 %..
En relación á aplicación dos fondos adicionais as partes asinaron o ano 2018 os acordos seguinte no ámbito
do emprego:
Co persoal da MESA SECTORIAL DE XUSTIZA (asinado o 23 de maio de 2018).
Co persoal da MESA SECTORIAL DE PERSOAL ESTATUTARIO (Aprobado en mesa sectorial o dia 06 de xullo
de 2018).
Co persoal da MESA SECTORIAL DE DOCENTES
Acompañase ademais, para a aplicación deste fondos na Mesa SECTORIAL DE FUNCIONARIOS PUBLICOS
e o PERSOAL LABORAL DE CONVENIO COLECTIVO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA o proxecto
de acordo polo que se establecen as bases da carreira profesional.
TERCEIRO.: Oferta de emprego público para o ano 2018.
No ano 2018 regularase unha taxa de reposición coa seguinte estrutura:
1. Comunidade Autónoma de Galicia no caso de que no exercicio anterior cumprisen o obxectivo de
estabilidade orzamentaria, débeda e a regra de gasto terán unha taxa de reposición de efectivos de ata o
100 % para todos os sectores, funcións e servizos. Adicionalmente ao anterior, poderán incorporar un
número de novos efectivos equivalente ao 8 % do resultado da súa taxa de reposición, naqueles sectores
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ou ámbitos que consideren que require un reforzo adicional de efectivos, sempre dentro do marco da
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.
2.-No caso de que a Comunidade Autónoma de Galicia non cumprise os obxectivos de déficit, débeda ou
regra de gasto seria do seguinte xeito:
– Unha taxa do 100 % no caso dos sectores prioritarios.
– Unha taxa do 75 % en non prioritarios.
Adicionalmente ao anterior, poderán incorporar un número de novos efectivos equivalente ao 5 % do
resultado da súa taxa de reposición, naqueles sectores ou ámbitos que consideren que require un reforzo
adicional de efectivos, sempre dentro do marco da estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.
3. As porcentaxes adicionais de taxa de reposición previstos nos apartados anteriores utilizaranse
preferentemente en sectores coa consideración de prioritarios ou cando se dea, entre outras, algunha das
seguintes circunstancias:
– Establecemento de novos servizos públicos.
– Incremento de actividade estacional pola actividade turística.
– Alto volume de xubilacións esperadas.
4. O proxecto de Lei de Orzamentos conterá a previsión de que non computarán dentro do límite máximo
de prazas derivado da taxa de reposición de efectivos as prazas que se convoquen para a súa provisión
mediante procesos de promoción interna e as correspondentes ao persoal declarado indefinido non fixo
mediante sentenza xudicial.
CUARTO.: Procesos de estabilización de emprego público.
As partes reafírmanse no compromiso de continuar traballando en común para a consecución dos obxectivos
que sobre estabilización do persoal do emprego público contéñense no Acordo do 29 de marzo de 2017 para
a mellora do emprego público.
Co fin de continuar avanzando na liña sinalada no devandito Acordo, no proxecto de Lei de Orzamentos para
2018 incluirase a previsión de que a Comunidade Autónoma de Galicia poderán dispoñer dunha taxa
adicional para estabilización de emprego temporal que incluirá as prazas dos seus servizos de administración
e servizos xerais, de investigación, de saúde pública e inspección médica, persoal de Administración e
servizos nas Universidades Públicas, así como doutros servizos públicos que, respondendo a necesidades
estruturais, estivesen dotadas orzamentariamente e ocupadas de forma temporal e ininterrompida nos tres
anos anteriores ao 31 de decembro de 2017, de modo que a taxa de cobertura temporal destas prazas en
cada ámbito sitúese ao final do período por baixo do 7 por cento.
As ofertas de emprego que articulen estes procesos de estabilización deberán aprobarse e publicarse nos
exercicios 2018 a 2020 A Comunidade Autónoma de Galicia actuarán baixo o principio de celeridade e nos
termos do artigo 70 do TREBEP, tratando de evitar a caducidade das Ofertas dimanantes deste Acordo, ou
das súas convocatorias.
A articulación destes procesos selectivos que, en todo caso, garantirá o cumprimento dos principios de libre
concorrencia, igualdade, mérito, capacidade e publicidade, será obxecto de negociación, en cuxo marco
poderá ser obxecto de valoración na fase de concurso, entre outros méritos, no seu caso, o tempo de
servizos prestados á Administración.
Da resolución destes procesos non poderá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto nin de efectivos,
debendo articularse que na execución destes procesos, necesariamente, se cubran de forma definitiva as
prazas de natureza estrutural que se atopen desempeñadas por persoal con vinculación temporal.
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Estes procesos de estabilización poderanse desenvolver igualmente nos ámbitos das entidades públicas
empresariais, sociedades mercantís públicas, consorcios e fundacións do sector público, Axencias e
Autoridades independentes, para a estabilización das prazas ou postos de traballo que, respondendo a
necesidades estruturais, estivesen ocupadas de forma temporal e ininterrompida nos tres anos anteriores
ao 31 de decembro de 2017, sempre que estivesen dotadas orzamentariamente de modo que a taxa de
cobertura temporal destas prazas sitúese ao final do período por baixo do 7 por cento. A articulación dos
procesos adaptarase ao disposto nos parágrafos anteriores.
QUINTO.: Medidas en materia de xornada de traballo e de conciliación do persoal ao servizo da
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
Acolléndose as previsións contidas no apartado Cuarto do II Acordo para a mellora do emprego público e de
condicións de traballo do 9 de marzo de 2018 a Xunta de Galicia presentará unha proposta á Comisión de
seguimento do presente acordo para o desenvolvemento dun plan para o establecemento de outras
xornadas anuais inferiores para o persoal con xornadas a quendas, nocturnas ou especialmente penosas.
Unha vez oídos aos membros da devandita comisión elevarase a dita proposta á Mesa Xeral de Negociación.
No prazo de tres meses dende o remate das actuacións contempladas no parágrafo anterior e no punto
seguinte as partes asinantes presentarán unha proposta para, regular unha bolsa de horas de libre
disposición acumulables entre si, de ata un 5 % da xornada anual, con carácter recuperable no período de
tempo que así se determine, e dirixida de forma xustificada á atención a medidas de conciliación para o
coidado e atención de maiores, discapacitados, e fillos menores, nos termos que en cada caso se determine.
SEXTO.: Medidas en materia de incapacidade temporal.
No seo da comisión de seguimento do presente acordo confeccionarase unha proposta para a súa
negociación na Mesa xeral de empregados públicos na que se determinen:
a) as retribucións que vaia a percibir o persoal en situación de incapacidade temporal, mediante o
establecemento dun complemento retributivo que, sumado á prestación do Réxime Xeral da Seguridade
Social ou dos seus réximes especiais de funcionarios públicos, alcance ata un máximo do cento por cento
das súas retribucións fixas previas ao comezo da incapacidade temporal. A articulación desta medida poderá,
no seu caso, establecer diferentes escenarios retributivos en función do tipo de continxencia que dese lugar
á incapacidade temporal ou da duración da mesma.
Na dita proposta deberá regulamentarse a forma de xustificación das ausencias por incapacidade
temporal, mediante a esixencia do correspondente parte de baixa ou documentación substitutoria desde o
primeiro día de ausencia.
b) Acórdase así mesmo establecer un plan de control do absentismo. A proposta do plan realizada pola
administración, unha vez negociado coas organizacións sindicais, será informada no prazo de quince dias
hábiles polas organizacións sindicais presentes na comisión de seguimento deste acordo antes de ser
negociado no seo da Mesa Xeral de Empregados Públicos.
As medidas consistirán, entre outras, na análise e a adopción de medidas que permitan reducir o
absentismo así como propor criterios homoxéneos para a aplicación da normativa que garanta en todo caso
a igualdade de trato das empregadas e empregados públicos.
A medida contemplada no apartado a) deste punto sexto negociarase no mes de setembro coa finalidade
de modificar, de ser o caso, o artigo 146.3.b) da Lei de Emprego publico de Galicia para o establecemento
dun complemento que posibilite acadar o 100% das retribucións en todos os supostos en caso de chegar a
acordo.
SÉTIMO.: Outras medidas.
Os asinantes promoverán e impulsarán na administración da Xunta de Galicia a aprobación de plans de
igualdade e o estudo de medidas de conciliación e corresponsabilidade.

- 21 -

9. AS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS SUPERAN DE NOVO O SEU RÉCORD DE PRECARIEDADE,
CON 440.100 CONTRATOS INTERINOS

A Seguridade Social descolgase da creación de emprego público e perde 4.100 postos de
traballo no último ano
As Administracións Públicas seguen rexistrando un déficit
CSIF valora de xeito positivo as cifras de paro e creación de emprego coñecidas o pasado 26 de xullo, porque
alivian a situación de dificultade de moitas persoas do noso país.
Mentres tanto, aínda hai 1,1 millóns de fogares (unha cuarta parte do total) que teñen a todos os seus
membros activos en paro, por non falar da depreciación dos salarios. Ademais, póñenos en evidencia o
carácter estacional, a precariedade dos novos contratos e a debilidade das nosas políticas de emprego,
tamén nas administracións públicas.
No caso das administracións, a EPA mostra como a
ocupación creceu en 114.100 empregos nos últimos 12
meses. Sen embargo, CSIF advirte de que desde 2011,
cando se tocou teito de emprego público, perdéronse
206.900
postos
de
traballo
nas
nosas
administracións.
Ademais, os datos analizados por CSIF mostran como
o ámbito da Seguridade Social (fundamental na
xestión das prestacións que reciben os nosos
cidadáns), segue perdendo empregos ao contrario que
o resto das nosas administracións públicas. En
concreto, perdéronse 2.600 empregos no último
trimestre e 4.100 no último ano.
Por outra banda, os datos da EPA mostran que no
último trimestre rexistráronse un total de 440.100
contratos interinos (un 14 por cento de todo o
emprego público), 95.800 por circunstancias da
produción ou demanda de servizos públicos e ata
344.300 para cubrir a ausencia total ou parcial dun
traballador.
Tal e como se pode comprobar nas táboas, trátase da cifra máis alta de persoal interino da historia das
nosas administracións públicas. Só neste último ano, en relación ao mesmo período de 2017, realizáronse
72.900 contratos interinos novos.
Por este motivo, CSIF empraza ao Goberno a continuar as negociacións á volta das vacacións, para
analizar estes datos de precariedade e outras cuestións pendentes en materia de retribucións e condicións
laborais (35 horas, conciliación, permisos de paternidade e maternidade equiparables e independentes).
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10. AGASP: CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA PARA O PERSOAL DA POLICÍA LOCAL DOS
CONCELLOS DE GALICIA
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA - DOG, 24 DE XULLO
Resolución do 10 de xullo de 2018 pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal dos
corpos da Policía Local dos concellos de Galicia.
DESTINATARIOS
Poderán participar nos cursos convocados por esta resolución os/as policías locais de Galicia que se atopen
en situación de servizo activo ou excedencia por coidado de familiares
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
O será ata o día 7 de setembro de 2018 desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta
resolución no DOG ata as 14.00 horas da data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.
DENOMINACIÓN DO CURSO

HRS. PRAZAS

DATA
COMENZO

DATA
REMATA

Tráfico e seguridade viaria
O vehículo: documentación e identificación

25

20

19.11.2018

21.11.2018

Fraude nas tarxetas para persoas con discapacidade. Nivel 3

20

8

9.10.2018

9.10.2018

Delincuencia viaria: prevención e reeducación. Nivel 2

25

20

15.10.2018

17.10.2018

Instrucción de atestados de tráfico. Nivel 1

20

12

22.10.2018

23.10.2018

Básicos de transportes. Nivel 1

25

20

29.10.2018

31.10.2018

Transporte de animais. Nivel 2

25

4

9.11.2018

9.11.2018

Transporte de produtos perecedoiros. Nivel 2

25

4

16.11.2018

16.11.2018

Transporte de mercancías perigosas. Nivel 2

25

4

23.11.2018

23.11.2018

Trasnsporte de menores. Nivel 2

25

4

30.11.2018

30.11.2018

Policía comunitaria. Policía de proximidade
Policía comunitaria

16

16

24.10.2018

25.10.2018

Personalizar habilidades: ferramentas de aplicación xudicial

15

32

29.10.2018

14.11.2018

Criminal Profiling

25

20

19.11.2018

21.11.2018

Análise policial da nova normativa en materia de protección do benestar
25
animal

8

17.9.2018

17.9.2018

Inspección policial en establecementos públicos

25

12

27.9.2018

28.9.2018

Nocións básicas de dereito civil

25

8

3.12.2018

3.12.2018

Regulamento europeo 2016/679 de protección de datos

25

8

4.12.2018

4.12.2018

Uso proporcional da forzas polas FFCC

25

12

1.10.2018

2.10.2018

Agresións sexuais. 1ª actuación coa vitima

25

12

10.12.2018

11.12.2018

Medio natural: verteduras e residuos

25

8

19.9.2018

19.9.2018

Medio natural: urbanismo

25

8

5.11.2018

5.11.2018

Policía administrativa
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Prevención do acoso á mocidade na internet. O ciberbullyng

25

12

18.10.2018

19.10.2018

Primeira actuación da policía ante a un suposto de violencia de xénero

25

12

20.9.2018

21.9.2018

Instruccón de dilixencias por violencia de xénero

25

12

27.9.2018

28.9.2018

Intervención co home maltratador

25

12

3.10.2018

4.10.2018

Trata de seres humanos

25

8

12.12.2018

12.12.2018

Coordinación coas FFCC do estado: primeira actuación actuación.
20
Incidentes AMOK

8

3.10.2018

3.10.2018

Coordinación coas FFCC do estado: primeira actuación actuación.
20
Incidentes AMOK

8

10.10.2018

10.10.2018

Coordinación coas FFCC do estado: primeira actuación actuación.
20
Incidentes AMOK

8

24.10.2018

24.10.2018

Intelixencia no ámbito local contra o terrorismo xihadista

20

8

6.11.2018

6.11.2018

Rexistros en espazos pechados

16

12

13.11.2018

14.11.2018

Rexistros e cacheos na vía pública

16

8

2.10.2018

4.10.2018

Intervención en lugares confinados

16

20

16.10.2018

25.10.2018

Krav Maga

20

8

25.10.2018

27.10.2018

Violencia de xénero

O terrorismo xihadista

Táctica policial

Utilización medios de dotación policial
Manexo do bastón policial

16

20

2.10.2018

11.10.2018

Manexo do inmobilizador electrónico*

16

8

26.11.2018

26.11.2018

Tiro defensivo policial en contorno urbano

16

16

3.10.2018

4.10.2018

Técnicas de tiro en binomio

12

10

25.10.2018

26.10.2018

Linguaxe de signos

16

16

8.11.2018

29.11.2018

Socorrismo con roupa posta

25

8

12.12.2018

12.12.2018

Socorrismo con roupa posta

25

8

13.12.2018

13.12.2018

Seguridade e autoprotección en contornos acuáticos

16

16

24.9.2018

25.9.2018

Condución en condicions climatóloxicas adversas

12

12

27.11.2018

28.11.2018

Inglés básico en comunicacións de emerxencia

25

8

26.9.2018

26.9.2018

Condución 4×4

16

16

8.10.2018

9.10.2018

Rastexo visual de incendiarios

20

25

11.10.2018

25.10.2018

Técnicas de apertura aplicadas á labor policial

25

20

21.11.2018

23.11.2018

Área técnica

* Terán preferencia o alumnado procedente de concellos que acrediten a posesión do inmobilizador electrónico.
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11. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA

CONCELLO

BOLETÍN DATA

DENOMINACIÓN DOS
POSTOS

Nº

SISTEMA DE
SELECCIÓN

PRAZO

O Barco

BOE

23-XL

Auxiliar administrativo

1

Oposición

20 días naturais

O Barco

BOE

23-XL

Oficial 1ª obras

1

Concurso
oposición

20 días naturais

Cabanas

BOPAC

23-XL

Auxiliar administrativo

Bolsa

Concurso
oposición

5 días hábiles

Cabanas

BOPAC

24-XL

Auxiliar administrativo

1

Concurso
oposición

5 días hábiles

Cabanas

BOPAC

26-XL

Oficial de policía local

1

Concurso
oposición

20 días naturais
pub. no BOE

Cerdeda

BOPAC

23-XL

Oficial de policía

1

Albanel

1

O Grove

BOPPO

2-A

O Incio

BOPLU

1-A

Meaño

Meaño

BOE

BOPAC

17-XL

Auxiliar administrativo
Persoal apoio escolas PAI

1

Tco. Atención infancia PAI

1

Mestre Ed. Infantil 0-3 anos

1

Tco. Esp. Xardín de infancia

1

Tco. Animador 3ª idade

1

Coidador 3ª idade

1

Coidador-condutor
transporte asistencial

1

Profesores de música

19

Fisioterapeuta

1

Coidador aula e comedor

3

18-XL Monitor actividades físicas

1

Limpadores

7

Tco. Educación Infantil

1

Mestre Educación Infantil

1

OEP 2017
Concurso

5 días naturais

Concurso
oposción

10 días naturais

Concurso
oposición

20 días naturais

Ver
bases
convocatoria

10 días
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Oleiros

BOPAC

2-A

Tco.
Contratación
patrimonio

Paderne

BOPAC

2-A

O Pereiro de
Aguiar

BOPOU

3-A

e

1

Oposición

10 días hábiles

Tco. Aula da ría

1

Ver bases

5 días hábiles

Auxiliar administrativo – C2

1

Encargado instalacións

1

Monitor ocio e tempo libre

1

Axilia axuda no fogar

3

Administrativo

2

Oficial Policía local

3

Policía local

5

OEP 2018

Concurso
oposición

10 días hábiles

Ver bases

20 días naturais
pub. no BOE

2

Concurso

5 días naturais

1

OEP 2018

Bolsa

Concurso
oposición

20 días hábiles

Bombeiro-condutor

3

Oposición

Acumulación
OEP 2017

27-XL

Administrativo

7

Oposición

Acumulación
OEP 2016-17

BOPAC

30-XL

Auxiliar de clínica

1

Concurso
oposición

20 días naturais
pub. no BOE

Santiago
de
Compostela

BOPAC

30-XL

Sarxento extinción servizo
extinción de incendios C1 –
Promoción interna

5

Concurso
oposición

20 días naturais
pub. no BOE

Tui

BOPPO

26-XL

Encargado de mantemento
de redes e aplicacións
informáticas

1

Ver bases

7 días hábiles

Concurso
oposición

20 días hábiles

As Pontes

BOPAC

18-XL

Pontevedra

BOPPO

27-XL

Porqueira

BOPOU

30-XL

Operario limpeza

Rairiz de Veiga

DOG

31-XL

Administrativo – C1

Ribadeo

BOPLU

16-XL

Auxiliar administrativo

Santiago
de
Compostela

BOPAC

27-XL

Santiago
de
Compostela

BOPAC

Santiago
de
Compostela

Vigo

BOE

26-XL

Tco. Adm. Xeral – Xurídica

3

Tco. Adm. Xeral – Económic

1

Tco. Xestión

3

Enxeñeiro industrial

1

Enx. Camiños, canles e port

1

Enx. Tco. Topografía

1

Arq. Tco. Aparellador

1
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Tco. Medio sistemas

1

Tco. Relacións laborais

1

Dip. Traballo social

2

Programador informático

2

Sarx. Extinción incendios

10

Bombeiro

2

Condutor-Bombeiro

1

Of. Policía local

14

Administrativo

9

Aux. Administración

11

Alguacil-Notificador

1

Subalterno

4

Oficial condutor

1

Oficial sepulteiro

1

Oficial mecánico

1

Oficial fontaneiro

1

Oficial coidador…zoo

2

Villamarín

BOPOU

30-XL

Auxiliar de axuda a domicilio

1

Concurso

5 días naturais

Zas

BOPAC

31-XL

Auxiliar administrativo

1

Concurso
oposición

7 días naturais

Deputación A
Coruña

BOPAC

18-XL

Profesor música-pianista

2

Ver bases

20 días naturais
pub. no BOE

Deputación A
Coruña

BOPAC

31-XL

Tco. Medio Admón. Especial

1

Concurso
oposición

20 días naturais
pub. no BOE

Deputación A
Coruña

BOPAC

31-XL

Tco. Medio Admón. Especial

1

Concurso
oposición

20 días naturais
pub. no BOE

Deputación A
Coruña

BOPAC

31-XL

Tco. Medio Admón. Especial

1

Concurso
oposición

20 días naturais
pub. no BOE

Deputación A
Coruña

BOPAC

31-XL

Arquitecto

2

Concurso
oposición

20 días naturais
pub. no BOE

Deputación A
Coruña

BOPAC

31-XL

Tco. Superior economía

1

Concurso
oposición

20 días naturais
pub. no BOE

Deputación A
Coruña

BOPAC

31-XL

Tco.
Medio
humanos

1

Concurso
oposición

20 días naturais
pub. no BOE

Deputación A
Coruña

BOPAC

31-XL

Persoal de oficios

2

Concurso
oposición

20 días naturais
pub. no BOE

Mancomunidade
do Salnés

BOPPO

31-XL

recursos

Tco. Emprego

1

Administrativo

1

Tco. Turismo

1

OEP 2018

- 27 -

12. RENOVACIÓN DA PÓLIZA DO SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PARA O PERSOAL AO
SERVIZO DA XUNTA DE GALICIA ATA O 30 DE XUÑO DE 2019
4383
Do mesmo xeito que fixemos en anteriores ocasións, e para xeral coñecemento de todos os empregados
públicos ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia, volvemos a informar da existencia do seguro
colectivo de accidentes que a Xunta ten contratado para o persoal ao servizo da Administración Xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia, persoal dos seus organismos autónomos, axencias autonómicas e entes
públicos, xa que existe un enorme descoñecemento da súa existencia, e polo tanto, ben se poidera dar o
caso de que algúns beneficiarios quedaran sen cobrar as correspondentes indemnizacións.
TOMADOR DO SEGURO: Conselleria de Facenda.
ASEGURADOR: VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros
MEDIADOR: AON GIL Y CARVAJAL, SAU
ASEGURADOS: Persoal ao servizo da Administración Xeral da Comunidade
Autónoma, persoal dos organismos autónomos, axencias e entes públicos.
ÁMBITO TERRITORIAL DA COBERTURA: Mundial.
VIXENCIA: Ata o 30 de xuño de 2019.
OBXECTO DO SEGURO: Cubrir os riscos de accidente do persoal. A compañía
indemnizará en caso de falecemento, incapacidade permanente total,
incapacidade permanente absoluta, grande invalidez ou invalidez parcial, e todas as continxencias
derivadas de enfermidade profesional ou accidente sufrido durante as 24 horas do día polo asegurado en
calquera parte do mundo.
BENEFICIARIOS: A persoa beneficiaria en caso de incapacidade é sempre o propio traballador, salvo no
caso de falecemento do mesmo, que en ausencia de designación expresa feita polo mesmo, rexerá a orde
de prelación preferente e excluínte que se establece a continuación:
1. Cónxuxe non separado legalmente ou parella de feito legalmente rexistrada na data do falecemento.
2. Fillos por partes iguais.
3. Pais por partes iguais.
4. Irmáns por partes iguais.
5. Herdeiros legais.
Terán a consideración de accidente toda lesión corporal sobrevenida ao asegurado independentemente da
súa vontade e debida a unha causa súbita, fortuita, momentánea, externa e violenta. A poliza cubre todas
esas continxencias derivadas de accidente sufrido durante as 24 horas do día pola persoa asegurada e en
calquera parte do mundo, e queda expresamente cuberto o infarto de miocardio, o infarto cerebral e
calquera enfermidade vascular.
ALGUNHAS DAS GARANTÍAS E CAPITAIS ASEGURADOS:
 Morte por accidente → 44.000€ por asegurado
 Incapacidade permanente parcial → ata 44.000€por asegurado, segundo baremo de porcentaxe
 Incapacidade permanente absoluta para calquera profesión por accidente → 44.000€ por asegurado
PREME AQUÍ PARA VER A PÓLIZA
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13. OUTRAS NOVAS: ACORDOS, RPT, ESTRUTURAS ORGÁNICAS, PREVENCIÓN, NORMATIVA,
BOLSAS DE ESTUDO, FAS 2018…
CONSELLERÍA DE SANIDADE - DOG, 30 DE XULLO
Orde do 20 de xullo de 2018 pola que se publica o Acordo sobre as bases da carreira profesional no
ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas a esta consellería e ao dito organismo.
CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 17 DE XULLO
Resolución do 6 de xullo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia
do 5 de xullo de 2018 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Economía,
Emprego e Industria.
CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 30 DE XULLO
Resolución do 17 de xullo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de
Galicia do 12 de xullo de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.
CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 30 DE XULLO
Resolución do 20 de xullo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de
Galicia do 19 de xullo de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da
Consellería de Política Social.
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL - DOG, 19 DE XULLO
Decreto 72/2018, do 12 de xullo, polo que se modifica o Decreto 176/2015, do 3 de decembro, polo que
se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social.
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AA.PP. E XUSTIZA - DOG, 24 DE XULLO
Decreto 74/2018, do 5 de xullo, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 18 DE JULIO
Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las actividades preventivas de la acción
protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA - BOE, 19 DE JULIO:
Resolución de 17 de julio de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal
del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1,5 por ciento y al
incremento adicional del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para 2018. Corrección de errores
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AA.PP. E XUSTIZA - DOG, 20 DE XULLO
Resolución do 15 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria
e aos criterios de repartición do Fondo de Acción Social do ano 2018 para o persoal ao servizo da
Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.
JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 21 DE JULIO
Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad.
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JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 30 DE JULIO
Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a
la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.
JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 30 DE JULIO
Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD - BOE, 1 DE AGOSTO
Real Decreto 951/2018, de 27 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar
y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2018-2019, y se modifica el Real Decreto
1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio
personalizadas.

14. O REXISTRO ELECTRÓNICO DE APODERAMENTOS (REA)

1. QUE É UN APODERAMENTO?
É unha habilitación que os cidadáns poden outorgar a terceiros para actuar no seu nome en determinados
trámites ou actuacións por medios electrónicos ante calquera administración e/ou os seus organismos
públicos vinculados ou dependentes.
2. QUE É O REXISTRO ELECTRÓNICO DE APODERAMENTOS?
O Rexistro Electrónico de Apoderamentos permite facer constar as representacións que os cidadáns
outorguen a terceiros para actuar no seu nome de forma electrónica ante a Administración Xeral do Estado,
das Comunidades Autónomas e as Entidades Locais.
Estas administracións disporán dun rexistro electrónico xeral de apoderamentos no que deberán inscribirse,
ó menos, os de carácter xeral otorgados “apud acta”, presencial ou electronicamente, por quen ostente a
condición de interesado nun procedemento a favor de representante, para actuar no seu nome ante as
Administracións Públicas.
3. QUE PODE FACER UN CIDADÁN COMO PODERDANTE POR INTERNET?


Crear un apoderamento para un ou varios trámites



Consultar os seus apoderamentos



Ampliar a vixencia das súas apoderamentos



Revogar apoderamentos

4. QUE PODE FACER UN APODERADO POR INTERNET?


Consultar os seus apoderamentos



Renunciar a apoderamentos



Confirmar apoderamentos (si os trámites asociados así o
requiren)
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5. A QUEN PODO OUTORGAR UN APODERAMENTO?
A calquera persoa física ou empresa, aportando neste último caso a razón social e o NIF da mesma e do seu
representante legal.
6.

QUE PODO APODERAR?

Todos os trámites e actuacións por medios electrónicos que con carácter previo comuniquen ao Rexistro os
departamentos e/ou organismos públicos competentes para o seu tramitación.
Os trámites que se poden apoderar dependen das diferentes Administracións Públicas. Infórmese nas webs
das mesmas para saber cales ofrécenlle esta opción.
7. PODO REVOGAR UN APODERAMENTO?
En calquera momento, de forma telemática ou presencial.
8. COMO ACREDITO A MIÑA IDENTIDADE?
Con DNI electrónico ou certificado dixital recoñecido en vigor.
9. QUE PODE FACER UN APODERADO NO MEU NOME?
Calquera trámite electrónico ou conxunto deles para os que explicitamente autorizoulle.
10. COMO PODO DAR
APODERAMENTOS?

DE

ALTA

UN

APODERAMENTO

NO

REXISTRO

ELECTRÓNICO

DE

Primeiro: Seleccionando o trámite/trámites que desexo apoderar. a selección de categorías facilita o
apoderamento agrupado de trámites.
Segundo: Introducindo os datos da persoa física ou representante da empresa á que desexo apoderar, e
indicando a vixencia do apoderamento
Terceiro: Asinando mediante o meu certificado dixital o formulario de apoderamento

15. O APODERAMENTO TELEMÁTICO “APUD ACTA”

O Servizo de Apud Acta permite ao cidadán dar de alta apoderamentos de xeito telemática. Denomínase
""Apud Acta"" ao apoderamento realizado ante un Letrado da Administración de Xustiza. Este apoderamento
é totalmente gratuíto e pode obterse por comparecencia ante o Letrado de Administración de Xustiza de
calquera oficina xudicial ou ben mediante esta Sé Xudicial Electrónica.
Actualmente e desde a Sé Xudicial Electrónica pódense outorgar Apud Actas de carácter xeral para preitos.
1. QUEN PODE ACCEDER?
Calquera cidadán pode realizar a alta dun apoderamento si dispón dun DNI electrónico ou certificado digital.
2.

OS ARQUIVOS ELECTRÓNICOS DE APODERAMENTOS APUD ACTA INTEROPERABLES

Una das características fundamentais dos arquivos electrónicos de apoderamentos apud acta, é que deben
estar conectados entre eles, é dicir, que sexan interoperables entre si, de tal forma que se garanta a súa
compatibilidade informática e interconexión, así como a transmisión telemática das solicitudes, escritos e
comunicacións que se rexistren nos seus correspondentes arquivos, ademais de que permitan comprobar
validamente a representación que ostentan quen actúan ante a Administración de Xustiza en nome dun
terceiro.
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Os apoderamentos inscritos teñen unha validez determinada máxima de cinco anos, a contar desde a
data da inscrición, no entanto, antes de que finalice este prazo, o poderdante pode revogar ou prorrogar o
apoderamento, sendo a prórroga outorgada polo mesmo período de tempo.
As solicitudes de revogación, de prórroga ou de denuncia do mesmo poderán dirixirse a calquera arquivo,
debendo quedar inscrita esta circunstancia no arquivo ante o que teña efectos o poder e fornecendo efectos
desde a data na que se produza dita inscrición.
O poder ao procurador pódese outorgar de dúas formas:




Mediante poder xeral para preitos, outorgado ante notario, que
serve para todos os procesos en que poida ser parte o
poderdante.
Mediante poder conferido por comparecencia apud acta ante o
Letrado da Administración de Xustiza de calquera oficina
xudicial, que só pode conferirse para o proceso concreto de
que se trate e que non só poderá conferirse por comparecencia
persoal do poderdante, senón tamén mediante comparecencia
electrónica en sé xudicial, inscribíndose nun arquivo
electrónico de apoderamentos apud acta. Ao otorgamento do
poder apud acta, non é obrigatoria a presenza do procurador,
entendéndose aceptado o poder coa firma do primeiro escrito
por parte do procurador.

A designación de oficio por parte da Comisión de Asistencia Xurídica
Gratuíta non implica, por si mesma, poder de representación da parte.
A expresión apud acta fai referencia ás actuacións xudiciais que
constan en acta unida ao expediente de que se trate.
Así, o poder para preitos a favor dun procurador outorgado ante o Letrado da Administración de Xustiza do
Xulgado ou Tribunal que coñece do asunto litixioso denomínase poder apud acta.
3. TIPOS DE APODERAMENTOS
ELECTRÓNICOS:

APUD

ACTA

QUE

SE

INSCRIBEN

NESTES

ARQUIVOS

a) Un poder xeral para que o apoderado poida actuar en nome do poderdante en calquera actuación
xudicial.
b) Un poder para que o apoderado poida actuar en nome do poderdante unicamente en
determinadas clases de procedementos.
c) Un poder especial para que o apoderado poida actuar en nome do poderdante nun procedemento
concreto.
4. INFORMACIÓN MÍNIMA
ELECTRÓNICOS:

QUE

DEBEN

CONTER

OS

ASENTOS

DESTES

ARQUIVOS

a) Nome e apelidos ou razón social, número de documento nacional de identidade, de identificación fiscal
ou de documento equivalente do poderdante.
b) Nome e apelidos ou razón social, número de documento nacional de identidade, de identificación fiscal
ou de documento equivalente do apoderado.
c) Data de inscrición.
d) Tipo de poder segundo as facultades que outorgue.
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