
MODIFICACIONS   A  INTRODUCIR   NO  DECRETO 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula 
o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas 
reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Artigo 6 Prazo de presentación de solicitudes 

As novas solicitudes poderanse presentar:

1. Cando se publique a resolución de apertura do prazo de presentación de 
solicitudes por parte da dirección xeral competente en materia de función 
pública e no prazo establecido na mesma.

2. No caso de listas elaboradas de conformidade co previsto no presente 
decreto que se atopen en xestión, desde o día 1 de marzo ata o día 15 de 
xullo de cada ano  31 de marzo, elaborándose no período comprendido entre 
o 1 de setembro e o 31 de decembro do mesmo ano.

Sen embargo, en calqueira momento en que a Administración considere que 
unha determinada lista está saturada porque non se produzan contratacións ou 
nomemanetos, ou ben porque haxa un excesivo número de inscritas/os, poderá 
determinar o peche da incorporación de novas solicitudes ata a resolución de 
un novo proceso selectivo para ese grupo, escala, especialidade ou categoría, 
coa excepción das/os interesadas/os que haxan superado algunha proba do 
ultimo proceso selectivo o haxan prestado servicios na Xunta de Galicia para a 
lista correspondente a esa categoría, corpo, escala ou especialidade.

Artigo 9.bis

Para a Aos efectos exclusivos de elaboración das listas para a cobertura de 
postos reservados as categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e 
defensa contra incendios forestais e de persoal do Plan Infoga, o baremo será o 
seguinte:

a) Por servicios prestados:

1º Por cada mes completo de servicios prestados na Xunta de Galicia na 
mesma categoría: 0,45 puntos, ata un máximo de 40 puntos.

2º Por cada mes completo de servicios prestados en concellos e 
mancomunidades de municipios da Comunidad Autónoma de Galicia e 
demais entidades instrumentais autonómicas na mesma categoría, 
categorías análogas ou asimilables: 0,25 puntos, ata un máximo de 20 
puntos.



Artigo 15 Suspensión dos chamamentos 

1. De oficio

A aceptación dun chamamento polas listas elaboradas en aplicación deste 
decreto, para unha categoría, corpo, escala ou especialidade, suporá a 
suspensión dos chamamentos tanto para outros ámbitos da mesma lista como 
para as listas correspondentes a outras categorías, corpos, escalas ou 
especialidades, coas excepcións que a continuación se indican:

a) As persoas integrantes dunha lista que se atopen en situación de 
suspensión por ter sido seleccionado para ocupar un posto ou por estar 
prestando servicios nun posto non vacante serán chamadas para a cobertura 
de posto vacante da mesma categoría, corpo, escala ou especialidade por 
unha sola vez.

b) As persoas integrantes das listas que, como consecuencia de ter sido 
seleccionado para ocupar un posto ou por estar prestando servicios nunha 
categoría, corpo, escala ou especialidade, se atopen en situación de 
suspensión en outras listas serán chamadas por unha sola vez en cada unha 
destas para a cobertura de posto vacante.

2. Por solicitude de persoa interesada.

As persoas integrantes dunha lista que non se atopen prestando servizos a 
través das listas elaboradas en aplicación deste decreto poderán solicitar a 
suspensión das citacións. O modelo de solicitude estará a disposición das 
persoas interesadas no portal web corporativo da Xunta de Galicia e deberá 
presentarse electrónicamente.

A solicitude terá efectos en todas as listas en que estea inscrita a persoa 
solicitante dende o día seguinte a súa presentación.

A suspensión mantenrase en tanto a persoa interesada non presente solicitude 
de reincorporación. A solicitude de reincorporación presentarase 
electrónicamente no modelo que estará a disposición das persoas interesadas 
no portal web corporativo da Xunta de Galicia e producirá efectos transcorridos 
trinta días naturais 10 días dende a súa presentación.

Artículo 16 Credenciais 

Unha vez designado pola secretaría xeral da consellería competente en materia 
de función pública ou delegación provincial correspondente  Dirección Xeral da 
Función Pública  a persoa a que corresponda ser chamada, e constatada a súa 
disponibilidade, se lle expedirá a correspondente credencial para a súa 
presentación no posto de traballo no prazo que en ela figure. 



Artigo 18 Penalización 

1. As persoas integrantes dunha lista que non comparecesen non se 
presentasen a un acto de selección ao que fosen convocadas, non aceptasen o 
posto ofertado ou renunciasen posteriormente a él, quedarán excluídas dos 
chamamentos durante un ano a contar dende a data do feito causante da 
exclusión.


