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1. RESULTADOS DA ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA (EPA). AS ADMINISTRACIÓNS SUPERAN 

DE NOVO O SEU RÉCORD DE PRECARIEDADE, CON 458.400 CONTRATOS INTERINOS 

A Administración do Estado e a Seguridade Social descólganse da creación de 

emprego público e perden 21.000 postos de traballo no que vai de ano 

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF), sindicato máis representativo nas 

administracións públicas e con presenza crecente no sector privado, valora de xeito positivo as cifras 

de paro e creación de emprego coñecidas o pasado 26 de outubro, porque alivian a situación de 

dificultade de moitas persoas do noso país. 

Con todo isto, aínda hai miles de fogares que teñen a todos os seus membros activos en paro, por non 

falar da depreciación dos salarios. Ademais, as cifras poñen en evidencia o carácter estacional, a 

precariedade dos novos contratos e, xa que logo, a debilidade das nosas políticas de emprego, tamén 

nas administracións públicas. 

No caso das administracións, a EPA mostra como a Administración 

Xeral do Estado e a Seguridade Social descólganse da creación de 

emprego e perden 21.000 empregos no que vai de ano (-14.800 

e -6.200, respectivamente). É dicir, desde que comezou o ano 

perdéronse 75 empregos diarios nestes ámbitos. 

Por outra banda, os datos da EPA mostran que no último trimestre 

rexistráronse un total de 458.400 contratos interinos (un 14 por 

cento de todo o emprego público), 93.400 por circunstancias da 

produción ou demanda de servizos públicos e ata 365.300 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 no último ano, respecto ao terceiro trimestre de 2017, 

contabilízanse 65.000 contratos interinos máis. 

Por este motivo, CSIF empraza ao Goberno a continuar as negociacións para analizar estes datos de 

precariedade e outras cuestións pendentes en materia de retribucións (garantir a entrada en vigor da 

subida en xaneiro e avanzar cara á equiparación entre comunidades autónomas) e condicións laborais. 
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2. CSIF RECLAMA QUE SE AXILICEN OS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN 

A administración rexistra 458.400 contratos interinos, a cifra máis alta da historia 

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF), sindicato máis representativo nas administracións 

públicas e con presenza crecente no sector privado considera que as sentenzas do Tribunal Supremo 

constatan o abuso na contratación interina e xa que logo a situación de desprotección e inestabilidade 

no emprego das nosas administracións. 

Segundo datos extraídos por CSIF da última Enquisa de Poboación Activa 

(EPA), no terceiro trimestre do ano rexistráronse un total de 458.400 

contratos interinos (un 14 por cento de todo o emprego público); trátase 

da cifra máis alta de persoal interino da historia das nosas 

administracións públicas. 

Neste sentido e atendendo ás últimas sentenzas, CSIF esixe ás diferentes 

administracións que axilicen os procesos de estabilización acordados 

co Goberno en 2017 e 2018 e que se valore de xeito adecuado a 

experiencia adquirida polo persoal interino durante todos estes 

anos, na fase de concurso das diferentes ofertas de emprego público. 

O persoal interino, tal e como reflicten as sentenzas non poden sufrir as consecuencias dunha situación que 

lles xerou a propia Administración co abuso da temporalidade, utilizando os seus contratos para cubrir 

postos de carácter estrutural, como se está comprobando nos diferentes procesos xudiciais. 

3. NOTA INFORMATIVA DA REUNIÓN CON FUNCIÓN PÚBLICA. ASUNTOS TRATADOS: LEI 

ORZAMENTOS E MEDIDAS, DECRETO MOBILIDADE FUNCIONARIO, CARREIRA PROFESIONAL, 

DECRETO DE LISTAS E FUNCIONARIZACIÓN CATEGORÍAS 

O pasado 26 de outubro as Centrais Sindicais tivemos unha reunión coa D.X. de Función Pública para 

tratar varios asuntos relacionados con asuntos pendentes como son: 

I) Lei de orzamentos e Lei de medidas administrativas 2019 

II) Decreto de mobilidade do persoal funcionario 

III) Carrera profesional 

IV) Modificación do Decreto 37/2006 

V) Proposta de postos de persoal laboral a funcionarizar, manter ou extinguir. 
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I) LEI ORZAMENTOS E DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA O ANO 2019 

A pesares de que polo Consello da Xunta xa foi remito ao Parlamento de Galicia a proposta da Lei de 

Orzamentos da Comunidade Autónoma para o ano 2019, así como a proposta da Lei de Medidas onde se 

contemplan modificacións á Lei de Emprego Público de Galicia, Función Pública abriu unha mesa de 

negociación coas OO.SS para facer propostas de modificación a través de emendas parlamentarias. 

En este punto, CSIF volveu a insistir nas alegacións xa presentadas no seu día na Mesa Xeral de Empregados 

Públicos do pasado 18 de outubro de 2018. Pola súa parte a Consellería de Facenda, representada pola 

Dirección Xeral de Función Pública, négase en rotundo a: 

Derrogación da Lei 2/2012, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público. É 

dicir, mantense polo tanto: 

i) Restitución dos 7.000.000 de euros do Fondo de Acción Social. 

ii) Restitución dos tres días de libre disposicións que existían en Galicia a maiores do Estado en 

compensación por subidas salariais non efectuadas. 

iii) Levantamento da suspensión dos artigos 19, 29, 34.2 do V Convenio Colectivo e 3.3.8 do acordo 

do SPDCIF. 

iv) Á devolución das cantidades requisadas en concepto de complemento específico ou equivalente 

das pagas extraordinarias durante o período 2013-2016. 

v) Ao establecemento dun plan de recuperación do poder adquisitivo para a equiparación do salario 

dos empregados públicos galego ao conxunto do resto das Comunidad es Autónomas e mesmo coas 

demais Administracións Públicas galegas (Parlamento de Galicia, Valedor do Pobo, Universidades e 

Concellos galegos). 

vi) Restitución de Acordos, pactos e convenios suspendidos e anulados. 

vii) Revogación da limitación establecida con carácter xeral da cobertura temporal de postos de 

traballo por persoal interino ou temporal. 

viii) Retirar a interinización forzosa do persoal laboral temporal así como as medidas de 

funcionarización impostas unilateralmente a través da Lei de medidas administrativas do ano 2017. 

Con respecto á incorporación de medidas de conciliación da vida laboral e familiar contidas no II Acordo do 

emprego público, asinado polo goberno de España con CSIF, a Consellería de Facenda non rexeita a súa 

contemplación, especialmente no establecemento dun sistema especifico de xornada continúa nos casos de 

coidado de fillos menores de 12 anos ou discapacitados. 

https://heraldtoupeiras.es/2018/10/16/documentacion-para-a-mesa-xeral-sobre-os-anteproxectos-da-lei-de-medidas-e-de-orzamentos/
https://heraldtoupeiras.es/2018/10/16/documentacion-para-a-mesa-xeral-sobre-os-anteproxectos-da-lei-de-medidas-e-de-orzamentos/
https://heraldtoupeiras.es/wp-content/uploads/2018/10/Medidas-administrativas.pdf
https://heraldtoupeiras.es/2018/10/17/alegacions-da-csif-aos-anteproxectos-da-lei-de-medidas-e-de-orzamentos/
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A Dirección Xeral de Función Pública estableceu un novo prazo para formular alegacións por parte das OO.SS 

ATA O día 6 DE NOVEMBRO de 2018. 

II) DECRETO DE MOBILIDADE DO PERSOAL FUNCIONARIO. 

A Dirección Xeral de Función Pública presentou un novo documento onde se recollen algunhas das 

aportacións formuladas por CSIF, e establece un novo prazo para formular novas alegacións ATA O día 8 

DE NOVEMBRO de 2018. 

PREME AQUÍ PARA CONSULTAR A PROPOSTA DE MOBILIDADE DO PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA  

III) CARREIRA PROFESIONAL DOS EMPREGADOS PUBLICOS DA ADMINISTRACIÓN 

XERAL. 

CSIF volveu a defender a súa postura: 

a) A carreira profesional ten que afectar a todos os 

empregados públicos (persoal funcionario de carreira 

e interino e persoal laboral fixo e temporal). E ten que 

ser negociada para cada colectivo no seu correspondente 

ámbito: Mesa Sectorial de Negociación de Funcionarios 

no caso dos funcionarios e Comité Intercentros no caso 

do persoal laboral). 

b) A carreira profesional do persoal laboral non pode 

estar condicionada nin coaccionada polo 

compromiso de funcionarización. 

c) Sistema encadramento excepcional con redución 

tanto dos prazos de ingreso en cada grao como de 

percepción dos importes asignados a cada grao. 

Como queira que os novos sistema retributivos contemplando na Lei 2/2015, do emprego público de Galicia 

está aínda sen desenvolver, a Consellería de Facenda propón a través da Lei de Medidas un sistema 

transitorio de recoñecemento da progresión na carreira administrativa, complementario ao grao persoal. 

A Dirección Xeral de Función Público estableceu un novo prazo para formular alegacións por parte das OO.SS 

ATA O día 6 DE NOVEMBRO de 2018. 

Alegaciones de CSIF a la propuesta del Plan de Mejora de Empleo y Carrera Profesional 

https://heraldtoupeiras.es/2018/10/26/alegacions-da-csif-ao-proxecto-de-regulamento-para-a-mobilidade-do-persoal-funcionario-de-carreira/
https://heraldtoupeiras.es/wp-content/uploads/2018/10/proyecto.pdf
https://heraldtoupeiras.es/2018/08/06/alegaciones-de-csif-a-la-propuesta-del-plan-de-mejora-de-empleo-y-carrera-profesional/
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Plan de Mellora do Emprego Público e Carreira Profesional dos funcionarios   

IV) MODIFICACIÓN DO 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. 

Lonxe de proceder á modificación total do Decreto 37/2006, tal como ven solicitando CSIF dende a 

Consellería de Facenda propón unha modificación puntual do mesmo para dar cabida ao persoal procedente 

de SEAGA puntuando o tempo de servizos prestados en dito ente instrumental igual que o tempo de servizos 

prestados en concellos e mancomunidades de municipios da Comunidade Autónoma de Galicia. 

A Dirección Xeral de Función Pública estableceu un novo prazo para formular alegacións por parte das OO.SS 

ATA O día 6 DE NOVEMBRO de 2018. 

PREME AQUÍ PARA CONSULTAR DOCUMENTO MODIFICACIÓNS DECRETO 37/2006  

V) PROPOSTA DE CATEGORÍAS DE PERSOAL LABORAL A FUNCIONARIZAR, A MANTER, A 

SUPRIMIR OU EXTINGUIR. 

A Dirección Xeral de Función Pública entrega un estadillo 

coas categorías de persoal laboral susceptibles de 

funcionarizar, as que pretende manter como persoal ou as 

que pretende extinguir. Todo elo sen máis explicacións. 

A Dirección Xeral de Función Público estableceu un novo 

prazo para formular alegacións por parte das OO.SS ATA O 

día 12 DE NOV EMBRO de 2018. 

PREME AQUÍ PARA CONSULTAR A PROPOSTA DE F.P. SOBRE AS CATEGORÍAS DO V CONVENIO  

 

 

 

"Lo único que consigues es cerrar 

puertas y arrebatar sueños” 

 

https://heraldtoupeiras.es/2018/08/03/plan-de-mellora-do-emprego-publico-e-carreira-profesional-dos-funcionarios/
https://heraldtoupeiras.es/2018/09/18/la-xunta-quiere-modificar-el-decreto-de-listas-para-computar-el-tiempo-trabajado-en-los-entes-instrumentales/
https://heraldtoupeiras.es/2018/09/18/la-xunta-quiere-modificar-el-decreto-de-listas-para-computar-el-tiempo-trabajado-en-los-entes-instrumentales/
https://heraldtoupeiras.es/wp-content/uploads/2018/10/Modificaciones-decreto.pdf
https://heraldtoupeiras.es/2018/10/26/proposta-de-funcion-publica-sobre-as-categorias-a-funcionarizar/
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4. CSIF PREGUNTA Á XUNTA POLO DESTINO DOS 580 MILLÓNS DE EUROS DE MASA SALARIAL 

QUE RECORTOU AOS EMPREGADOS PÚBLICOS 

Recorda que estes recortes en Complementos Específicos ou equivalentes e no Fondo de Acción 

Social agrandan aínda máis a brecha salarial dos empregados públicos galegos con outras  

Para o sindicato é significativo que non sexan capaz de responder a esta pregunta. 

O sindicato CSIF preguntou, sen éxito, esta mañá, na Mesa Xeral de Empregados Públicos, onde destinou a 

Xunta de Galicia o diñeiro que recortou en masa salarial aos 86.000 empregados públicos desde 2011, 

coa eliminación do complemento específico das pagas extraordinarias ou equivalentes durante os anos 2013 

a 2016, e co Fondo de Acción Social desde o ano 2011. En total, deixaron de percibir durante estes anos de 

crises 580 millóns de euros (en cálculos feitos á baixa). 

Na Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos do 

pasado 17 de outubro, onde se abordaron os anteproxectos na 

Lei de Medidas en materia de persoal e o de Orzamentos para 

2019, CSIF pediu explicacións á Xunta sobre o destino 

deses 560 millóns de euros, que se corresponden a unha 

media de 6.000 euros de recorte na nómina de cada 

empregado público ao eliminarse o complemento autonómico 

desde 2013 a 2016, é dicir, catro anos, así como os 8 millóns 

que recortou cada ano desde 2011 a 2018, ambos incluídos, no 

Fondo de Acción Social. 

O Director Xeral de Orzamentos foi incapaz de dar unha 

resposta, só a calada por resposta. CSIF recordou que estes 

recortes supuxeron aumentar a enorme brecha salarial dos 

empregados públicos de Galicia respecto de o doutras CC.AA, de 

tal xeito que no caso, por exemplo, dos funcionarios da 

Administración Xeral de Galicia, chegan a cobrar ata un 53,7% 

menos que os seus homólogos. Nun estudo comparativo de 

Galicia con 12 CC.AA elaborado por CSIF, se evidenciaron 

diferenzas salariais de entre 1.776 euros e 6.185 euros anuais. 

O sindicato sostivo ademais, que a Xunta foi a única comunidade autónoma que aplicou recortes 

superiores aos impostos pola Administración Central, xa que mentres noutras CCAA conxeláronse só 

as retribucións básicas (salarios e trienios) para non castigar aínda máis aos seus empregados públicos, a 

Xunta tamén recortou as retribucións complementarias para vender “a fama de bo xestor do presidente da 

Xunta”. 

Para CSIF é significativo que a Xunta non sexa capaz de explicar a onde destinou o 

diñeiro que deixaron de percibir os funcionarios.  

5. CALENDARIO LABORAL PARA O ANO 2019. FESTAS LABORAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 

DE GALICIA  

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - DOG, 24 DE OUTUBRO  

Decreto 134/2018, do 10 de outubro, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia 

do calendario laboral para o ano 2019. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181024/AnuncioG0424-181018-0006_gl.html
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Festas laborais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2019 

1 de xaneiro Aninovo 

19 de marzo Día de San Xosé 

18 de abril Xoves Santo 

19 de abril Venres Santo 

1 de maio Festa do Traballo 

17 de maio Día das Letras Galegas 

25 de xullo Santiago Apóstolo-Día Nacional de Galicia 

15 de agosto Asunción da Virxe 

12 de outubro Festa Nacional de España 

1 de novembro Todos os Santos 

6 de decembro Día da Constitución 

25 de decembro Nadal 

As festas mencionadas terán carácter obrigatorio e non recuperable. 

As festas laborais sinaladas terán o carácter de días inhábiles para os efectos de cómputo de prazos. 

6. PERMISOS PARA O PERSOAL LABORAL E FUNCIONARIO EN RELACIÓN COAS ELECCIÓNS 

SINDICAIS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA DE GALICIA 

Orde do 3 de outubro de 2018 pola que se regulan os permisos ao persoal da Comunidade Autónoma de 

Galicia en relación coas eleccións sindicais aos órganos de representación do persoal ao servizo da 

Administración da Xunta de Galicia. 

COMPOÑENTES DAS MESAS ELECTORAIS E REPRESENTANTES DA ADMINISTRACIÓN terán dereito, 

de ser preciso: 

1. A permisos polo tempo indispensable para asistiren ás xuntas da mesa electoral.  

2. Un permiso retribuído de xornada completa no día da votación e unha redución de cinco horas 

na súa xornada de traballo do día inmediatamente posterior. 

OS APODERADOS E INTERVENTORES DAS CANDIDATURAS QUE SE DESIGNEN, se é o caso, terán: 

 Permiso durante todo o día da votación e 
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 Unha redución da súa xornada de traballo do día inmediatamente posterior nas condicións 

sinaladas no parágrafo anterior. 

OS ELECTORES EN XERAL terán: 

  Permiso polo tempo indispensable para exerceren o seu dereito ao voto, segundo as 

instrucións concretas que dite cada órgano de persoal, e este poderá exixirlles un xustificante do 

acto da votación expedido pola mesa electoral concreta en que vote cando esta estea situada fóra 

do seu centro de traballo.  

Esta disposición non é aplicable nas eleccións aos representantes do persoal ao servizo das institucións 

sanitarias dependentes do Servizo Galego de Saúde e do persoal funcionario docente non universitario 

dependente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. 

7. CSIF VOLVE A SOLICITAR A NEGOCIACIÓN DUN NOVO ACORDO DE XUBILACIÓN PARCIAL 

PARA O PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA 

O ACTUAL ACORDO FINALIZA O PRÓXIMO 31 DE DECEMBRO. 

CSIF QUERE UN ACORDO QUE GARANTA O ACCESO Á XUBILACIÓN PARCIAL DO PERSOAL 

LABORAL DA XUNTA DE GALICIA A PARTIR DO 2019. 

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF), sindicato máis representativo nas 

administracións públicas, solicitou novamente a apertura dunha mesa de negociación na que pactar un 

novo acordo de xubilacións parciais que garanta, a partir do ano 2019, o acceso a devandita 

modalidade de xubilación a aqueles traballadores que cumpran as condicións establecidas na actual LGSS. 

Ante a inminente aplicación a partir do 1 de xaneiro de 2019 das condicións da actual lei xeral da seguridade 

social, CSIF solicitou formalmente, no mes de febreiro do presente ano, a negociación dun novo acordo, 

sen obter resposta algunha. Agora reiteramos novamente a nosa solicitude, respondendo ao gran interese 

manifestado polo persoal laboral da Xunta de Galicia de dar continuidade ao dereito a acollerse á 

xubilación parcial. 

O actual Acordo para o acceso á xubilación parcial do 27 de marzo de 2013, asinado por CSIF e o resto de 

OOSS, pactouse ao amparo da actual disposición transitoria cuarta da LGSS, que establece que se lles 

seguirá aplicando a regulación da pensión de xubilación vixente antes da entrada en vigor da lei 27/2011, 

ás pensións de xubilación que se causen antes do 1 de xaneiro de 2019, ás persoas incorporadas 

antes do 1 de abril de 2013 a plans de xubilación parcial recollidos en convenio colectivos ou acordos 

colectivos. 

Finalizado devandito período transitorio, e ante o cambio da normativa de aplicación, creemos necesario 

pactar un novo acordo que garanta o acceso a devandita modalidade de xubilación nas mellores 

condicións posibles, mantendo á súa vez as incorporacións de novo persoal a través dos contratos de 

substitución. 

En CSIF sabemos que a nova regulación devalúa a normativa anterior, xa que no futuro a redución 

de xornada deberá estar comprendida entre un mínimo do 25% e un máximo do 50% (baixo a normativa 

anterior podíase chegar ao 75%). Tamén sabemos que incrementa a idade mínima esixida e o período 

mínimo de cotización. Pero tamén somos conscientes da importancia de chegar a un acordo que permita, 

no seu caso, a acumulación anual da xornada, posibilitando acumular a xornada total de traballo 

nos primeiros anos e deixar de traballar os anos inmediatamente anteriores á idade ordinaria de 

xubilación. 

Por iso, desde CSIF esperamos que Facenda advirta da importancia desta cuestión e convóquenos, xunto 

ao resto de OOSS, para dar inicio á negociación dun novo acordo que regule o exercicio deste dereito. 
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8. CSIF VOLVERÁ A DEFENDER ANTE O TSXG A IGUALDADE DE TRATO ENTRE OS 

TRABALLADORES NOS PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN 

Dez anos logo de nosa primeira demanda de conflito colectivo contra a Xunta de Galicia e os sindicatos 

CCOO, CIG e UGT, asinantes da Disposición Transitoria 9ª bis, na que se estableceu unha 

INXUSTIFICABLE DIFERENZA DE TRATO entre o persoal afectado pola consolidación, CSIF volverá ao 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia  (TXSG) a defender os mesmos principios. 

Esta diferenza de trato, baseada exclusivamente na data de antigüidade, considerabámola no ano 2008, 

e seguímola considerando no ano 2018, contraria ao PRINCIPIO DE IGUALDADE, motivo polo cal 

presentamos unha demanda ante o TSXG coa pretensión de que os beneficios establecidos na 

Transitoria 9ª bis para o persoal con antigüidade anterior ao 1/07/1998 (1ª parte) estendésense 

aos traballadores con antigüidade posterior ao 30/06/1998 e anterior ao 1/01/2005 (2ª parte). 

Desafortunadamente o TSXG desestimou en 2008 nosa reclamación. 

Pero no terreo da consolidación non defendemos só a aplicación do principio de igualdade. Tamén 

denunciamos en múltiples ocasións ao longo destes anos a exclusión dun gran número de traballadores do 

dereito á consolidación pola aplicación dunha data de corte pola cal esíxese que a sentenza en primeira 

instancia declarando ao traballador indefinido non fixo sexa anterior a setembro de 2007. Ese absurdo 

requisito, pactado tamén polos sindicatos CIG, CCOO e UGT coa Xunta de Galicia, foi xa anulado en 

numerosas sentenzas polos tribunais de xustiza. 

Igualmente defendimos e defendemos que, ante as graves irregularidades e problemas que afectan ao 

proceso, non era adecuado incluír na OPE 2017 prazas afectadas pola Transitoria Décima do 

Convenio, e menos as da segunda parte en solitario, xa que debe acometerse previamente, entre outras 

cuestións, a ampliación do número de prazas afectadas pola consolidación. 

Malia a evidente dificultade de que prospere, CSIF adherirase á actual demanda e volverá defender ante 

o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a aplicación do principio de igualdade nos procesos de 

consolidación e, xa que logo, a extensión dos seus beneficios a TODOS os afectados, sexan ou 

non afiliados de CSIF. 
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9. ALEGACIÓNS DA CSIF Á PROPOSTA DA RPT DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 

I. ALEGACIÓNS XENÉRICAS: 

1. Cambios de modificacións normativas 

2. Cobertura de servizos por libre designación 

3. Áreas funcionais. 

4. Persoal de outras administracións e a persoal estatutario. 

5. Modificación dos postos de traballo dependentes dos servizos de industrias e calidade alimentaria 

que realizan tarefas de control da calidade alimentaria. 

6. Equiparación de niveis nas oficinas agrarias comarcais. 

7. Reforzo da subdirección xeral de réxime xurídico administrativo. 

8. Xefaturas de áreas xurídicas nivel 26 

9. Prazas da transitoria décima del V convenio 

10. Persoal indefinido non fixo adscrito a postos de RPT 

11. Prazas afectadas polos acordos de estabilización 

12. Servizo de prevención e defensa contra incendios forestais 

a. Plus de nocturnidade 

b. Recuperación e creación de postos de traballo 

c. Prazas de oficiais de incendios 

d. Reclasificación de categorías 

e. Complemento de responsabilidade 

f. Prazas fixas descontinuas. Ampliación periodo actividade 

13. Inclusión en RPT dos complentos salariais gañados por sentencia 

II.  ALEGACIÓNS ESPECÍFICAS. 

1. Respecto das áreas funcionais 

2. Outras alegacións específicas 

3. Prazas afectadas por la transitoria décima no laboratorio de sanidade animal de Lugo 

4. Outras plazas a recoñecer dentro da transitoria décima 

5. Prazas mal ubicadas na RPT 

6. Prazas das categorías de peón forestal e capataces de establecemento 

7. Execución da sentenza 0042/2018, do 24 de maio, do xulgado de contencioso administrativo 2 de 

ourense. 

8. Creación dun posto de arquiveiro na consellería 

9. Creación de postos de emisorista no centro de coordinación de Santiago 

PREME AQUÍ PARA CONSULTAR O TEXTO DAS ALEGACIÓNS 

https://heraldtoupeiras.es/2018/09/28/alegacions-da-csif-a-proposta-de-rpt-da-conselleria-do-medio-rural/
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10.: MEDIO RURAL IMPÓN UNHA MODIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE TRABALLO QUE 

INCUMPRE O PROCEDEMENTO LEGAL 

SEGUIMOS ESPERANDO RESPOSTA ÁS NOSAS ALEGACIÓNS 

A ÚLTIMA CHAPUZA DUNHA CONSELLERÍA Á DERIVA. 

MEDIO RURAL IMPÓN UNHA MODIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE TRABALLO QUE INCUMPLE O 

PROCEDEMENTO E OS PRAZOS MARCADOS POLA LEI  

A Consellería de Medio Rural está notificando ao persoal fixo discontinuo que ocupa prazas de “alto risco” 

unha modificación de condicións de traballo “miserable” e que incumpre o procedemento establecido 

no artigo 41 do Estatuto dos Traballadores. 

Medio Rural explica que a decisión vén precedida dun período de consultas cos representantes legais dos 

traballadores. MEDIO RURAL MENTE. A realidade é que a Xunta en ningún momento comunicou de 

xeito fidedigno, nin ás OO.SS nin ao Comité Intercentros, a súa intención de iniciar o 

procedemento de modificación substancial de condicións de traballo, tal e como esixe o Estatuto 

dos traballadores. 

Con numerosos traballadores que a día de hoxe aínda non recibiron a notificación, a Xunta non cumpre nin 

prazos nin procedemento. Unha proba máis é que a modificación substancial que pretende impoñer 

nin sequera coincide co documento presentado ante o Comité Intercentros o pasado 18 de 

setembro. 

Ese día, o 18 de setembro, os representantes de CSIF no Comité Intercentros presentamos alegacións ao 

documento proposto pola Administración, sen que ata a data haxamos ter ningún tipo de resposta, nin 

positiva nin negativa. Unhas alegacións sustentadas nas seguintes premisas: 

 Ampliación inicial a 9 meses do período de actividade dos actuais postos fixos descontinuos 

catalogados de apoio á campaña de verán de alto risco. 

 Un único período de actividade. 

 Ampliación a 12 meses dos postos fixos descontinuos de 9 meses. 

Para CSIF, resulta aínda máis desconcertante que a Xunta, si pretendía impoñer unha modificación 

substancial de condicións de traballo sen negociación, fágao emendándose a si mesma e 

modificando a súa propia proposta…ou seica o que pretende é usar o tempo de traballo dos traballadores 

como futura moeda de cambio nun chantaxe inadmisible? 

Para rematar, e unha vez máis, apelamos ao sentido común e á boa fe negocial, e desde a responsabilidade, 

esiximos á Xunta de Galicia que abra unha negociación real sobre a ampliación do tempo de traballo 

de todo o persoal fixo descontinuo que presta servizos no SPDCIF. 

Finalmente, e ante as diversas consultas que nos trasladaron os traballadores, queremos aclarar que 

conforme ao artigo 41.3 do Estatuto dos Traballadores si o traballador resultase prexudicado pola 

modificación substancial terá dereito a rescindir o seu contrato e percibir unha indemnización de 20 días de 

salario por ano de servizo prorrateándose por meses os períodos inferiores a un ano e cun máximo de nove 

meses. 
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11. CONCURSO DE TRASLADOS DO PERSOAL SANITARIO FUNCIONARIO DA LEI 17/1989: 

ESCALAS DE SAÚDE PÚBLICA E ADMINISTRACIÓN SANITARIA 

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE - DOG, 9 DE OUTUBRO 

Resolución do 25 de setembro de 2018 pola que se convoca concurso de traslados para a cobertura de 

postos de traballo de persoal sanitario funcionario incluído baixo o ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 

23 de outubro, pertencentes á escala de saúde pública e administración sanitaria. 

CONVOCATORIA DE PROVISIÓN CON CARÁCTER DEFINITIVO 

O proceso de provisión, para as clases de farmacéutico/a inspector/a de saúde pública, inspector/a 

farmacéutico/a, inspector/a médico/a, e subinspector/a sanitario/a, constará de dúas fases que se 

desenvolverán consonte estas bases. Os/as concursantes só poderán participar nunha delas. 

Para as restantes clases obxecto de convocatoria, a provisión constará unicamente da primeira fase. 

SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 

1. As persoas que desexen tomar parte no concurso de traslados poderán solicitar por orde de preferencia 

os postos relacionados no anexo III, sempre que reúnan as condicións exixidas nel e deberán cubrir unha 

solicitude de participación, que estará dispoñible na páxina web www.sergas.es. 

Cada aspirante só poderá presentar unha única instancia de participación. 

2. No suposto de estaren interesados/as en participar neste concurso dous/dúas funcionarios/as poderán 

condicionar a súa solicitude de participación, por razóns de convivencia familiar, ao feito de que ambos/as 

os/as dous/dúas obteñan destino na mesma localidade, entendéndose, en caso contrario, anulada a petición 

efectuada por ambos os/as dous/dúas. Os/as funcionarios/as que se acollan a esta petición condicionada 

deberán concretalo na súa solicitude e achegar fotocopia da solicitude do outro/a funcionario/a. 

3. Serán inadmitidas, constituíndo causa de exclusión, as solicitudes que conteñan algunha emenda, marca 

ou riscadura que a faga ilexible, tanto na instancia como en calquera documentación, que non se encontren 

salvadas baixo sinatura. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN 

1. As solicitudes de participación así como a document   ación acreditativa dos requisitos e méritos dirixiranse 

á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro, 

s/n, Santiago de Compostela, e deberán presentarse no Rexistro Xeral dos servizos centrais e periféricos da 

Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, ou a través de calquera dos procedementos do 

artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións 

públicas. 

2. As solicitudes subscritas no estranxeiro poderanse cursar a través das representacións diplomáticas ou 

consulares españolas correspondentes, que as remitirán seguidamente ao organismo competente. 

PRAZO DE PRESENTACIÓN 

Un mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG. 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181009/AnuncioG0003-011018-0001_gl.html
www.sergas.es
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12. NOVA REGULACIÓN DAS BOLSAS DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL INTERINO AO SERVIZO 

DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA EN GALICIA 

VICEPRESIDENCIA E CONS. PRESIDENCIA, AA.PP. E XUSTIZA - DOG, 25 DE OUTUBRO  

Orde do 4 de outubro de 2018 sobre selección e nomeamento de persoal interino para cubrir postos de 

persoal funcionario dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia. 

OBXECTO 

1. O obxecto desta orde é a regulación do procedemento de selección, formación, nomeamento e cesamento 

do persoal funcionario interino ao servizo da Administración de xustiza en Galicia para desempeñar as 

funcións legalmente reservadas aos corpos nacionais de xestión procesual e administrativa, de tramitación 

procesual e administrativa e de auxilio xudicial. 

2. Esta regulación comprende tamén a integración das persoas candidatas en bolsas de traballo e mais en 

bolsas de reserva. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1. As disposicións contidas nesta orde serán aplicables ao nomeamento de persoal interino para traballar 

en todos os centros de destino da Administración de xustiza radicados na Comunidade Autónoma de Galicia 

desempeñando funcións dos corpos xerais de funcionarios ao servizo da dita Administración. 

2. Queda excluído do ámbito de aplicación desta orde o nomeamento dos secretarios e persoal dos xulgados 

de paz que non estean dotados con cadro de persoal ao servizo da Administración de xustiza. 

DEFINICIÓNS 

Para os efectos do disposto nesta orde, entenderase 

por: 

a) Bolsa de traballo: lista ordenada de candidatos 

seleccionados para seren designados funcionarios 

interinos, ordenados en función da puntuación obtida 

na valoración de méritos. 

b) Bolsa de reserva: lista ordenada de candidatos non 

seleccionados nas bolsas de traballo, que poderán ser 

nomeados persoal funcionario interino de se esgotar a 

bolsa de traballo. 

 

(…) 

PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO QUE SE ATOPE TRABALLANDO Á ENTRADA EN VIGOR DAS 

NOVAS BOLSAS 

Os nomeamentos de persoal funcionario que estean vixentes no momento de se constituíren as novas bolsas 

manteranse ata que se produza o seu cesamento, que se regulará conforme a normativa establecida nesta 

orde. Se o persoal funcionario que cesa forma parte dunha nova bolsa constituída ao abeiro da presente 

orde, pasará a ocupar o posto que lle corresponda nesta, de acordo coa puntuación obtida na baremación 

de méritos. 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181025/AnuncioG0244-101018-0005_gl.html
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13. O SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL (SEPE) SUBVENCIONA MÁIS DE 5.000 PRAZAS 

PARA TRABALLADORES E AUTÓNOMOS DO SECTOR PRIVADO 

CSIF, na súa aposta decidida pola formación dos traballadores e o seu mellora profesional, chegou a un 

acordo con Grupo Femxa, poñendo a disposición dos traballadores e autónomos do sector privado, 

formación online gratuíta. 

Trátase de formación 100% subvencionada polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social, polo 

que non consome créditos de formación das empresas e non supón custo algún para os participantes. Non 

é formación bonificada, nin o alumno necesita autorización da súa empresa, xa que se pode inscribir a título 

persoal. 

Poderán solicitar praza nestes cursos, traballadores e autónomos 

de empresas privadas dos sectores profesionais que máis emprego 

xeran a nivel nacional, ademais, tamén se planificaron cursos para 

emprendedores e microempresas de menos de 10 empregados. 

Co importante crecemento dos contratos parciais e temporais e a 

inestabilidade existente no mercado laboral nos últimos anos, o 

SEPE, dará prioridade na solicitude de praza nestes cursos a certos 

colectivos con especiais dificultades profesionais, como a 

traballadores con contrato temporal ou a tempo parcial, así como 

a mulleres, persoas maiores de 45 anos, persoas con discapacidade 

e persoas de baixa cualificación. 

Esta formación tamén conta con prazas para desempregados destinadas a fomentar o emprego das persoas 

con especiais dificultades de incorporación ao mercado laboral, nas seguintes comunidades autónomas: 

Aragón, Illas Baleares, Ceuta, Melilla, Murcia, Castela A Mancha, País Vasco, A Rioxa, Illas Canarias, Navarra 

e Comunidade Valenciana. 

Ao finalizar o curso, os alumnos recibirán un diploma de aproveitamento, no que se incluirá o logotipo do 

Ministerio de Traballo, xa que todas as accións son especialidades recoñecidas polo SEPE. 

A inscrición nestes cursos estará aberta ata febreiro de 2019, posto que haberá varias convocatorias de 

inicio ao longo destes meses. A consulta dos cursos dispoñibles e as solicitudes de praza xa se pode realizar 

desde a seguinte web: https://www.cursosfemxa.es/cursos-online 

Para calquera consulta ou aclaración os interesados poden chamar o teléfono gratuíto 900 100 957, o 

contacto de WhatsApp 619 926 324 e o correo electrónico atencionalumno@femxa.com , onde se 

resolverán as dúbidas que poidan xurdir. 

https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-gratuitos-convocatoria-estatal?utm_source=Difusi%C3%B3n%20CSIF&utm_medium=mail
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-gratuitos-convocatoria-estatal?utm_source=Difusi%C3%B3n%20CSIF&utm_medium=mail
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-gratuitos-convocatoria-estatal?utm_source=Difusi%C3%B3n%20CSIF&utm_medium=mail
mailto:atencionalumno@femxa.com
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14. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO  

 

ORGANO CONVOCANTE 
DATA 

BOE 

DENOMINACIÓN DOS 
POSTOS 

Nº 
SISTEMA DE 
SELECCIÓN 

PRAZO 

Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social  
22-O 

Cuerpo de Subinspectores 

laborales, escala de Empleo 

y Seguridad Social 

111 

Oposición y 

concurso-

oposición 

20 días 

naturales 

Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social   
22-O 

Cuerpo de Subinspectores 

Laborales, Escala de 

Seguridad y Salud Laboral. 

126 Oposición 
20 días 

naturales 

Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social    
22-O 

Cuerpo Superior de 

Inspectores de Trabajo y 

Seguridad Social. 

96 

Oposición y 

concurso-

oposición 

20 días 

naturales 

Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación  

26-O 
Cuerpo de Carrera 

Diplomática 
34 Oposición 

20 días 

naturales 

 

15. OFERTAS DE EMPREGO NO ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA  

 

DATA PUBLICACIÓN DENOMINACIÓN DOS POSTOS Nº 
SISTEMA DE 
SELECCIÓN 

PRAZO 

DOG - 9 OUTUBRO  Celador/gardapeirao porto de Laxe 

1 
Ver bases - 

Concurso.  

Novo prazo de 

10 días hábiles 
DOG - 18 OUTUBRO   Modificación convocatoria anterior 

DOG - 9 OUTUBRO  Celador/gardapeirao porto da Illa 

1 
Ver bases - 

Concurso.  

Novo prazo de 

10 días hábiles 
DOG - 18 OUTUBRO   Modificación convocatoria anterior 

DOG - 26 OUTUBRO  
Condutor/a-conserxe zona norte de 

Galicia – Lugo 
1 Ver bases  10 días hábiles 

DOG - 26 OUTUBRO  
Xefe departamento, enxeñeiro de 

camiños, canais e portos 
1 Ver bases  10 días hábiles 

DOG - 26 OUTUBRO   

Celador/gardapeirao porto de Cedeira 

Celador/gardapeirao porto de Muros 

Celador/gardapeirao porto de Vilaxoán 

1 

1 

1 

Ver bases  10 días hábiles 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14428
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14428
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14429
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14429
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14427
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14427
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14715
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14715
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14715
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181009/AnuncioC141-031018-0002_gl.html
https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-en-materia-de-persoal/procesos-de-provision-transitoria
https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-en-materia-de-persoal/procesos-de-provision-transitoria
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181018/AnuncioC141-111018-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181009/AnuncioC141-031018-0003_gl.html
https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-en-materia-de-persoal/procesos-de-provision-transitoria
https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-en-materia-de-persoal/procesos-de-provision-transitoria
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181018/AnuncioC141-111018-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181026/AnuncioC141-181018-0001_gl.html
http://www.portosdegalicia.gal/gl/web/portos-de-galicia/provision-transitoria-de-postos-de-traballo
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181026/AnuncioC141-161018-0003_gl.html
http://www.portosdegalicia.gal/gl/web/portos-de-galicia/provision-transitoria-de-postos-de-traballo
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181026/AnuncioC141-161018-0002_gl.html
http://www.portosdegalicia.gal/gl/web/portos-de-galicia/provision-transitoria-de-postos-de-traballo
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16. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA  

 

CONCELLO BOLETÍN DATA 
DENOMINACIÓN DOS 

POSTOS 
Nº 

SISTEMA DE 
SELECCIÓN 

PRAZO 

A Coruña  BOPAC 29-O Oficial de cemiterio 2 
Concurso-

oposción 

20 días naturais 

publ. no BOE 

Boiro  BOPAC 23-O Arquitecto técnico 1 
Concurso-

oposición 
10 días hábiles 

Bueu  BOPPO 26-O Peón de limpeza viaria… Bolsa Ver bases  10 días hábiles 

Cedeira  BOPAC 29-O 
Arquitecto técnico - 

Aparellador 
Bolsa Oposición 20 días naturais 

Corcubión  BOPAC 29-O Conserxe 1 
Concurso-

oposición 
7 días naturais 

Cospeito  BOPLU 26-O Peón de servizos múltiples 2 
Concurso-

oposición 
10 días naturais 

Folgoso do 

Caurel  
BOPLU 31-O Auxiliar de axuda no fogar 1 Ver bases 

Ata o sete de 

nov. inclusive 

Guntín  BOPLU 22-O Auxiliar de axuda a domicilio 1 
Concurso-

oposición 
10 días naturais 

A Laracha  BOPAC 31-O Traballador social Bolsa 
Concurso-

oposición 
 

Lugo  BOE 9-O Auxiliar administrativo 3 Oposición 20 días naturais 

Narón  BOE 10-0 Tco. Superior 1 
Concurso-

oposición 

20 días naturais 

Narón  BOPAC 17-O 

Axentes emerxencias 

bombeiros 

Oficial de bombeiro 

 

16 

1 

Concurso-

oposición 

20 días naturais 

publ. no BOE 

As Neves  BOPPO 15-O Auxiliar de admón. Xeral 1 Oposición 
20 días naturais 

publ. no BOE 

Oleiros  BOE 16-O Operario mantemento 1 Oposición 20 días naturais 

Oleiros  BOPAC 31-O 
Axente de emerxencias e 

protección civil 
5 

Concurso-

oposición 

 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/10/29/2018_0000007713.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/10/23/2018_0000007751.pdf
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/10/26/2018051445
https://concellodebueu.gal/
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/10/29/2018_0000007935.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/10/29/2018_0000007930.pdf
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/26-10-2018.pdf#page=51
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/31-10-2018.pdf#page=5
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/31-10-2018.pdf#page=5
http://www.folgosodocourel.es/
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/22-10-2018.pdf#page=16
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/10/31/2018_0000008040.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13734
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13799
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/10/17/2018_0000007601.pdf
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/10/15/2018049679
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14139
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/10/31/2018_0000007993.pdf
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A Pobra  DOG 19-O 

Administrativo C1 

Recadador – C1 

Arquitecto – A1 

Alguacil-notificador – C2 

1 

1 

1 

1 

OEP 2017  

A Pobra  BOPAC 19-O Tco. Biblioteca Bolsa  10 días hábiles 

Ponteareas  BOE 16-O Oficial de policía local 1 
Conc-Opos. 

Prom.-inter. 
20 días naturais 

Redondela  BOPPO 25-O 
Psicólogo 

Auxiliar de biblioteca 
Bolsa 

Concurso-

oposición 
6 días hábiles 

Rivadavia  BOPOU 13-O Auxiliar de axuda no fogar Lista Ver bases 20 días naturais 

Sandiás BOPOU 15-O 

Auxiliar de axuda no fogar 

Auxiliar de atención de 

velatorios, centro social, 

traballos de limpeza e 

outras tarefas 

Lista 
Concurso-

oposición 
10 días naturais 

Santa Comba  BOPAC 16-O 

PERSOAL FUNCIONARIO 

Xefe negociado tesourería 

Tco. Recursos humanos 

Axente policía local 

PERSOAL LABORAL 

Axente de emprego 

Asistente social 

Aux. Axuda no fogar 

Aux. Administrativo 

Coord. Formación  

Educador Familiar 

Limpador 

Mestra (Promoc. Interna) 

Monitor deportivo 

Oficial de obras 

Peón  

Peón de obras 

Peón grumir 

Profesora A1 

Profesor A2 

Subalterno 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

5 

1 

1 

9 

1 

8 

11 

1 

2 

1 

OEP 2018  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181019/AnuncioL167-280918-0002_gl.html
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/10/19/2018_0000007689.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14141
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/10/25/2018050933
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=236&fecha=20181013
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=237&fecha=20181015
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/10/16/2018_0000007517.pdf
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Sub. Servizos xerais 

Tco. Deportivo municipal 

3 

1 

Santiago de 

Compostela  
BOE 10-0 

Bombeiro condutor 

Administrativo 

Arquitecto 

Auxiliar de clínica 

Sarxento extinción incendio 

7 

7 

1 

1 

5 

 

Oposición 

 

Concurso-

oposición 

20 días naturais  

Vedra  DOG 18-O Auxiliar Admón. Xeral 1 OEP 2018  

Vedra  BOPAC 23-O Auxiliar Administrativo 1 Oposición 
20 días naturais 

publ. no BOE 

O Vicedo  BOPLU 31-O Administrativo 1 
Concurso-

oposición 
10 días naturais 

Vilagarcía  BOPPO 17-O Administrativo – C1 10 

Concurso-

oposición 

P. Interna 

20 días naturais 

publ. no BOE 

Vilagarcía  BOE 30-O Tco. Admón. Xeral – A1 1 

Concurso-

oposición 

P. Interna 

20 días naturais  

Vilanova  BOPPO 26-O 

PERSOAL FUNCIONARIO 

Arquitecto 

Tco. Superior sistemas 

informáticos e telecomunic. 

Auxiliar administrativa 

PERSOAL LABORAL 

Encargado obras e servizos 

Operario 

Limpador 

Conserxe-limpador 

FUNCIONARIZACIÓN 

Auxiliar administrativo 

Ordenanza-notificador 

 

1 

 

2 

2 

 

1 

6 

4 

2 

 

1 

1 

 

 

Concurso-

oposición 

 

 

P.I. vertical 

Concurso-

oposición 

 

 

Promoción-

interna 

 

Vilamartín de 

Valdeorras  
BOPOU 10-O Auxiliar administrativo – C2 Bolsa 

Concurso-

oposición 
10 días hábiles 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13798
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13798
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181018/AnuncioL189-280918-0001_gl.html
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/10/23/2018_0000007752.pdf
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/31-10-2018.pdf#page=16
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/10/17/2018050203
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14842
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/10/26/2018051186
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=234&fecha=20181010
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=234&fecha=20181010
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Deputación A 

Coruña  
BOE 17-O 

Enfermeiro/a 

Auxiliar Admón. Xeral – C2 

Tco. Infraestruturas – A2 

Aux. Infraest. E Conservac. 

Axud. Arquivo e Biblioteca 

Cociñeiro – C1 

Condutor – C1 

Oficial de imprenta 

Oficial de mantemento 

Tco. Xestión tributaria 

Tco. Esp. en Xestión 

Aux. Tco. Infraestruturas e 

conserv. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Concurso-

oposición 

 

 

Promoción-

interna 

20 días naturais 

Deputación 

Lugo - 

Fundación TIC  

BOPLU 23-0 
Docente curso Empresa e 

iniciativa emprendedora 
1 

Concurso-

oposición 
8 días naturais 

Deputación de 

Lugo  
BOPLU 22-O 

Bases promoción interna 

vertical 
 

Concurso-

oposición 
20 días naturais 

Deputación de 

Lugo  
BOPLU 26-O 

Tco. Superior Arquivista 

Psicólogo 

Tco. Inform. profesional 

para demandantes emprego 

Tco. Xestión medio 

ambiental 

Enx. Tco. Obras públicas 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

Ver bases  

Ver prazo na 

publicación do 

DOG ou BOE 

Deputación 

Ourense  
BOPOU 20-O 

REVISIÓN LISTAS: 

Auxiliar administrativo 

Subalterno 

Operario mantemento 

Legoeiro 

Operario sen cualificación 

Operario limpador 

Porteiro 

Chofer especialista 

Condutor maquinaria de 

obras públicas e vehículos 

especiais 

Listas 
Baremación 

de méritos 
1 mes 

Deputación 

Ourense  
BOPOU 31-O Mestre de gaita 1 Concurso  5 días naturais 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14190
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14190
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/23-10-2018.pdf#page=1
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/23-10-2018.pdf#page=1
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/23-10-2018.pdf#page=1
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/22-10-2018.pdf
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/22-10-2018.pdf
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/26-10-2018.pdf#page
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/26-10-2018.pdf#page
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/22-10-2018.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=242&fecha=20181020
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=242&fecha=20181020
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=251&fecha=20181031
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=251&fecha=20181031
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17. QUE FAGO EN  CASO DE ACCIDENTE DE TRABALLO E ENFERMIDADE PROFESIONAL 

CSIF, sindicato máis representativo nas administracións públicas e con presenza crecente no sector privado 

QUE É UN ACCIDENTE DE TRABALLO? 

Entendese por accidente de traballo como “toda lesión corporal que o/a traballador/a sufra con ocasión ou 

por consecuencia do traballo que execute por conta allea”. Tamén terán a consideración de accidentes de 

traballo os relacionados no artigo 156.2 do Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de outubro, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, isto é: 

a) Os que sufra o/a traballador/a ao ir ou ao volver do lugar de traballo. 

b) Os que sufra o/a traballador/a con ocasión ou como consecuencia do desempeño de cargos electivos 

de carácter sindical, así como os ocorridos ao ir ou ao volver do lugar en que se exerciten as funcións 

propias dos devanditos cargos. 

c) Os ocorridos con ocasión ou a consecuencia das tarefas 

que, aínda sendo distintas ás da súa categoría 

profesional, execute o/a traballador/a en cumprimento 

das ordes do/a empresario/a ou espontaneamente en 

interese do bo funcionamento da empresa. 

d) Os acaecidos en actos de salvamento e noutros de 

natureza análoga, cando uns e outros teñan conexión co 

traballo. 

e) As enfermidades, non incluídas no artigo seguinte, que 

contraia o/a traballador/a con motivo da realización do 

seu traballo, sempre que se probe que a enfermidade tivo 

por causa exclusiva a execución do mesmo. 

f) As enfermidades ou defectos, padecidos con anterioridade polo traballador/a, que se agraven como 

consecuencia da lesión constitutiva do accidente. 

g) As consecuencias do accidente que resulten modificadas na súa natureza, duración, gravidade ou 

terminación, por enfermidades intercorrentes, que constitúan complicacións derivadas do proceso 

patolóxico determinado polo accidente mesmo ou teñan a súa orixe en afeccións adquiridas no novo 

medio en que se situou o/a paciente para a súa curación. 

Presumirase, salvo proba en contrario, que son constitutivas de accidente de traballo as lesións que sufra 

o/a traballador/a durante o tempo e no lugar do traballo. 
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Non terán a consideración de accidente de traballo: 

a) Os que sexan debidos a forza maior estraña ao traballo, entendéndose por esta a que sexa de 

tal natureza que non garde relación algunha co traballo que se executaba ao ocorrer o accidente. 

 En ningún caso considerarase forza maior estraña ao traballo a insolación, o raio e outros 

fenómenos análogos da natureza. 

b) Os que sexan debidos a dolo ou a imprudencia temeraria do traballador accidentado. 

QUE TEÑO QUE FACER EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABALLO? 

De non coñecer a mutualidade á que está asociado/a, poderá informarse no órgano de persoal 

correspondente. 

Se lle corresponde a vostede a Mutua Gallega solicitará o talón ao departamento de persoal para presentalo 

no centro asistencial, que pode consultar en neste enlace de REDE DE CENTROS  

Se está asociado/a a outra mutualidade debe dirixirse co talón/tarxeta aos centros establecidos no cadro 

médico que lle corresponda. 

ASISTENCIA MÉDICA 

A persoa accidentada é atendida no centro asistencial. Unha vez que reciba asistencia médica, obterá un 

parte que indicará se procede a baixa médica ou non. 

Parte de asistencia sanitaria sen baixa: a persoa accidentada deberá incorporarse ao traballo o día seguinte. 

Parte médico con baixa: a persoa accidentada deberá entregar o parte no servizo de persoal. Cando sexa 

dada de alta deberá entregar o parte médico de alta no servizo de persoal e incorporarse ao traballo. 

18. CSIF NA SEMANA EUROPEA DE SST 2018: ALERTA FRONTE AS SUSTANCIAS PERIGOSAS 

CSIF, sindicato máis representativo nas administracións públicas e con presenza crecente no sector privado, 

un ano máis se suma á Campaña Europea 2018-2019 “Traballos saudables: Alerta fronte a sustancias 

perigosas” da Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo (EU-OSHA). O obxectivo da campaña 

é sensibilizar sobre os riscos que representan as sustancias perigosas no lugar de traballo e promover unha 

cultura preventiva no ámbito laboral. As sustancias perigosas poden causar unha serie de problemas de 

saúde e enfermidades, así como suscitar riscos para a seguridade. 

http://www.mutuagallega.es/1/32/127/su/red-de-centros/
https://osha.europa.eu/es/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/es/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
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Na Semana Europea da Seguridade e Saúde no Traballo 2018 

(22 ao 26 de outubro 2018), CSIF para promocionar esta campaña 

lanza as súas publicacións de boas prácticas ante o manexo 

de sustancias perigosas para diversos colectivos 

profesionais expostos como son bombeiros, sanitarios, persoal de 

laboratorio, axentes medioambientais, industrias químicas… e 

manifesta as súas reivindicacións para mellóraa das condicións 

laborais. 

Unha alta porcentaxe das enfermidades profesionais incluídas nos 

anexos da lista de enfermidades profesionais son causadas pola 

exposición a sustancias perigosas. As estatísticas de sinistralidade 

laboral e inspeccións demostran que as empresas e administracións 

teñen serias dificultades para protexer ante os perigos que orixinan 

estas sustancias. O risco non está controlado e ademais estes 

aumentan coa súa xestión co uso de novos materiais e outras 

tecnoloxías innovadoras (nanomateriais, impresión 3D, 

almacenamento de enerxía, etc.). 

Por iso, CSIF esixe ás administracións e empresas o cumprimento en materia de prevención de 

riscos laborais: 

 Substitución daquelas sustancias perigosas que sexan posibles para eliminar o risco. 

 Avaliación e xestión efectiva do risco ante as exposicións a sustancias perigosas no traballo. 

 Vixilancia da saúde específica 

 Implantación de procedementos de traballo seguros 

 Medidas de protección específicas ante a exposición aos axentes cancrinóxenos 

 Dotación adecuada de proteccións colectivas e equipos de protección individual 

 Establecer a hixenización e limpeza de EPI, vehículos e instalacións 

 Formación e información aos profesionais para xerar unha cultura preventiva. 

 Actualización do cadro de enfermidades profesionais 
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19. FERRAMENTA “FACILITA RGPD” AXUDA PARA EMPRESAS QUE REALICEN UN TRATAMENTO 

DE DATOS PERSOAIS DE ESCASO RISCO EN CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO XERAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS 

FONTE WEB AEPD 

O Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) aplícase desde o 25 de maio de 2018. Coa finalidade 

de facilitar a adecuación ao RGPD ás empresas e profesionais (responsables ou encargados de tratamentos) 

que traten datos persoais de escaso risco para os dereitos e liberdades das persoas, a Axencia Española de 

Protección de Datos pon a súa disposición a ferramenta. 

Facilita RGPD é unha ferramenta fácil e gratuíta. Unha vez finalizada a súa execución, os datos aportados 

durante o desenvolvemento da mesma elimínanse, polo que a Axencia Española de Protección de Datos en 

ningún caso pode coñecer a información que sexa aportada. 

A ferramenta foi deseñada como un recurso útil para calquera empresa ou profesional, xa que con tan só 

tres pantallas de preguntas moi concretas permite a quen a utiliza valorar a súa situación respecto do 

tratamento de datos persoais que leva a cabo: si adáptase aos requisitos esixidos para utilizar Facilita RGPD 

ou si debe realizar unha análise de riscos. 

Facilita RGPD non poderá utilizarse para tratamentos que impliquen un alto risco para os dereitos e 

liberdades das persoas, como datos de saúde ou tratamentos masivos de datos, entre outros. 

A ferramenta xera diversos documentos adaptados á empresa concreta, cláusulas informativas que debe 

incluír nos seus formularios de recolleita de datos persoais, cláusulas contractuais para anexar aos contratos 

de encargado de tratamento, o rexistro de actividades de tratamento, e un anexo con medidas de seguridade 

orientativas consideradas mínimas. 

Facilita RGPD está orientada a empresas que tratan datos persoais de escaso risco, por exemplo, datos 

persoais de clientes, proveedores ou recursos humanos. 

Teña en conta que Facilita RGPD é unha axuda e, xa que logo, a documentación resultante deberá estar 

adaptada e actualizada á situación dos tratamentos que se leven a cabo na súa entidade. A obtención dos 

documentos non implica o cumprimento automático do RGPD. 

Enlace á ferramenta. 

Esta ferramenta está destinada a aquelas empresas que realizan tratamentos de datos persoais que, a priori, 

implicarían escaso nivel de riscos por exemplo: tratamentos de datos de contacto e facturación dos clientes 

ou provedores dunha pequena empresa, ou o tratamento dos datos dos seus empregados coa finalidade do 

mantemento dunha relación laboral. 

É un programa de axuda xeral e como tal non é perfecta para todos os casos porque pode haber 

peculiaridades de cada empresa que non poden terse en conta. 

Os documentos resultantes da execución deste programa serán válidos na medida que as respostas 

facilitadas a cada unha das preguntas sexan certas e son os mínimos indispensables para facilitar o 

cumprimento do Regulamento Xeral de Protección de Datos. 

O uso deste programa non garante o pleno cumprimento do RGPD. 

https://www.servicios.agpd.es/AGPD/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDE5MTI4NjQxNTQwNDU4MDcxMzI2?updated=true
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20. OUTRAS NOVAS: ESTRUTURA ORGÁNICA, FAS, OFERTA EDUCATIVA, CELGA, LEXISLACIÓN 

VICEP. E CONS. DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA - DOG, 5 DE OUTUBRO 

Decreto 106/2018, do 4 de outubro, polo que se modifica parcialmente o Decreto 177/2016, do 15 de 

decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia, e o Decreto 

196/2012, do 27 de setembro, polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus 

estatutos. 

VICEP. E CONS. DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA - DOG, 22 DE OUTUBRO 

Decreto 131/2018, do 10 de outubro, polo que se crea e se regula o Observatorio galego contra a 

discriminación por orientación sexual e identidade de xénero.  

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA - DOG, 1 DE OUTUBRO  

Decreto 103/2018, do 13 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 4/2013, do 30 de maio, 

de transporte público de persoas en vehículos de turismo de Galicia. 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 1 DE OUTUBRO 

Resolución do 24 de setembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se anuncia a 

exposición das listaxes provisionais de axudas aprobadas e denegadas dos criterios de repartición 

do fondo de acción social do exercicio económico 2017 relativos á axuda para a atención de persoas con 

discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galicia. 

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA - DOG, 3 DE OUTUBRO   

Orde do 17 de setembro de 2018 pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de 

idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2018/19. 

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO - DOG, 17 DE OUTUBRO  

RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as 

datas de realización das probas convocadas mediante a Resolución do 7 de setembro de 2018 para a 

obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2018 (ED114A). 

CELGA 4: 17 de novembro de 2018 

CELGA 2: 24 de novembro de 2018 

JEFATURA DE ESTADO - BOE, 29 SETEMBRO  

Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. 

JEFATURA DE ESTADO - BOE, 29 SETEMBRO  

Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del 

Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. 

JEFATURA DE ESTADO - BOE, 6 DE OUTUBRO 

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la 

protección de los consumidores.  

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL - BOE, 23 DE OCTUBRE  

Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de 

octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y 

productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181005/AnuncioG0244-041018-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181022/AnuncioG0244-161018-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181001/AnuncioG0423-190918-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181001/AnuncioCA01-240918-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181003/AnuncioG0164-260918-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181017/AnuncioG0535-161018-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13180.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13593
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14474


   

   

 

 

 

  

 

- 29 - 

 

Información: TURNO LIBRE 

Información: PROMOCIÓN INTERNA 

 

APÚNTATE AHORA 

 Y HASTA EL 15 DE ENERO DE 2019  

SIN MATRÍCULA  

Si estás interesado en el descuento para afiliados y no lo eres, 
descárgate la hoja de afiliación AQUÍ y la envias cumplimentada al 
email de CSIF-AGE en tu provincia que figura en el DIRECTORIO. 

 

Solicitud curso Sector AGE 

Características de los cursos 

DIRECTORIO 

 

 

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Alumnos.Informacion.AGE_.%20T.L__5.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Alumnos.Informacion.AGE_.%20P.I__6.pdf
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/203682
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Solicitud%20Curso%20Sector%20AGE_1.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Caracter%C3%ADsticas%20Curso.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/DIRECTORIO%20TERR.%20Y%20PROV.%20CURSOS_0.pdf
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IBERICOMIO 

 NOS OFRECE 

PRECIOS EXCLU-

SIVOS A  LOS 

 AFILIADOS A CSIF. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIR 

PROGRAMA DE 

BECAS 40% 

AFILIADOS  

 
Este artículo puede incluir 75-

125 palabras. 

El título es una parte importan-

te del boletín y debe pensarlo 

con detenimiento. 

Debe representar fielmente y 

con pocas palabras el conteni-

do del artículo y despertar el 

interés del público por leerlo. 

Escriba primero el título. De 

esta manera, el título le ayuda-

rá a desarrollar el artículo cen-

trado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio inter-

nacional para un producto, 

¡Este nuevo producto le ahorra-

rá tiempo! y Próxima apertura 

de una oficina cerca de usted. 

 BOLETÍN DE ACCIÓN SOCIAL NACIONAL, OCTUBRE 2018 

Fecha del boletín 

Volumen 1, nº 1 Título del boletín 

MOTOR    

CATEGORÍAS 

FORMACIÓN  

HOTELES Y VIAJES 
 

OCIO 
 

PARQUES TEMÁTICOS 
 

MOTOR 
 

SALUD, BELLEZA Y BIE-

NESTAR 

 

VARIOS 
 

 

 

 

VENTAJAS Y DESCUENTOS EN MADRID, TU C.A. Y EN OTRAS 

CC.AA. 

¡AMORTIZA TU CUOTA SINDICAL! 

https://www.csif.es/categoria/nacional/accion-social/formacion-accion-social
https://www.csif.es/categoria/nacional/accion-social/hoteles-y-viajes
https://www.csif.es/categoria/nacional/accion-social/ocio
https://www.csif.es/categoria/nacional/accion-social/parques-tematicos
https://www.csif.es/categoria/nacional/accion-social/motor
https://www.csif.es/categoria/nacional/accion-social/salud-belleza-y-bienestar
https://www.csif.es/categoria/nacional/accion-social/salud-belleza-y-bienestar
https://www.csif.es/categoria/nacional/accion-social/otros-accion-social-csif
https://www.csif.es/nacional/accion-social
https://www.csif.es/nacional/accion-social
https://www.csif.es/comunidad-de-madrid/accion-social
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Así son as negociacións
con Valeriano

 

Joaquín Macho
Canales, Secretario
Xeral de Infraestruturas
e Vivenda

 

FELICITAMOS
 A:
 

José María Barreiro
Díaz, Director Xeral

 de Función Pública
 

CORRECTIVO
A:

 

NIN SI NIN
NON, NIN

ARRE NIN SO
 

02Reactivamos as
novas máis
satíricas da CSIF!

 

06La Xunta no solo
te quite el sueldo
por enfermar ...
también provoca
enfermedades 

 

07Promesas (IN)
cumpridas

 

E "hinca rodilla en
tierra" ante os
Axentes Forestais
e Medioambientais

 04

O Conselleiro
sacrifica aos
funcionarios da
Administración
Xeral 

 03

ADMINISTRACION XERAL DA XUN�A -
 Outubro 2018
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Regresamos para protexer
o público e para iso non
haberá inmunidade. 

 

LA XUNTA NOS TOCA 
 LAS NARICES

 

 
Si, volvemos. O Herald Toupeiras máis satírico volve a escena porque, como o autor Darío Fo ben dicía: "A sátira é
a arma máis eficaz contra o poder: o poder non soporta o humor, nin sequera os gobernantes que se chaman
democráticos". 

 
 
Regresamos porque gran parte dos recortes en dereitos e salariais chegaron para quedar. Regresamos para
denunciar os desmáns e as inxustizas dos administradores públicos. Regresamos para protexer o público e para iso
non haberá inmunidade. 

 
 
Aínda que, como ben sabedes, nunca nos fomos de todo. Non paramos de denunciar e defender os dereitos dos
empregados públicos galegos, pero a volta aos recursos máis satíricos faise obrigada tras saltar todas as alarmas:
en Galicia, o uso da tesoira na Administración foi moito máis profundo que noutras comunidades autónomas e
administracións galegas onde os Gobernos non golpearon con tanta forza aos seus traballadores; pero, se fomos
pioneiros nos recortes, non o somos na recuperación do poder adquisitivo nin en dereitos.

 
 
Tras o furacán, en Galicia quedaron restos do naufraxio con enormes desigualdades salariais respecto doutras
comunidades e sectores, como o da Administración Xeral da Xunta, cuxos traballadores están a ser sacrificados
polo único pecado de depender directamente do conselleiro de Facenda. Valeriano Martínez é o executor dos
sacrificios para "vender ao bo xestor”. 

 
 
Pero é que, ademais, Galicia está a quedarse á marxe das melloras doutras CCAA. Aquí, nin está nin se lle espera
a redución da xornada a 35 horas, e o único acordo que se avino a negociar a Xunta dos alcanzados no marco de
Mellora do Emprego Público a nivel estatal, eliminar a penalización por enfermidade, está sendo saboteado.

 
 
Por iso, o Herald está de novo en marcha. Coas antenas postas, dispostas a escoitar e a contar… como diciamos
onte.

 
 
 
 

Editorial      “Como diciamos onte…"
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¿Cuál es el motivo por el que un empleado público de la Administración Xeral de Galicia pueda llegar a cobrar hasta un
53,78% menos al año, alrededor de 21.000 euros, que compañeros suyos del País Vasco o Cataluña, con el mismo nivel y
mismas funciones? ¿Cuál es el motivo por el que cobra un 55,81% menos que sus compañeros del Parlamento Gallego o del
Valedor do Pobo, o un 10% que en  las universidades gallegas?

 
 
No, que no lo justifiquen en las diferencias del coste de la vida cuando ya se ha encargado de defender el Gobierno gallego
su estupenda gestión económica frente, por ejemplo, al “inviable modelo de autogobierno catalán” -Feijóo dixit- y porque, y
ahí están los datos, mientras el índice de Paridad de Poder Adquisitivo de Galicia es superior, por ejemplo, a Extremadura y
Asturias, el salario de los funcionarios de la Administración Xeral es 3.700€ menor que el de extremeños y asturianos.

 
 
La Xunta lo sabe y hace caso omiso. Ni se sonroja ahora, tras conocer los devastadores datos de la brecha salarial que dio a
conocer CSIF tras elaborar un informe comparativo con otras 12 comunidades y con otras administraciones de la comunidad
gallega, ni se sonrojó cuando obligó a sus funcionarios y a sus familias a realizar el mayor sacrificio de todo el país. Las
grandes diferencias se entienden porque mientras el resto de CCAA solo aplicaron los recortes fijados por el Gobierno
central a las retribuciones básicas, en Galicia se metió la tijera también a las complementarias, las que dependen de sus
propios presupuestos. Así, mientras el resto de gobiernos autónomos actualizaban e incrementaban cada año las
retribuciones complementarias para no castigar aún más a los empleados públicos, en Galicia se congelaron para mantener
esa imagen de cuentas saneadas de la que tanto presume la Xunta. A nuestra costa.

 
 
Tan a nuestra costa que el resultado es que los más de 8.276 funcionarios de la Administración Xeral cobran entre 1.776€ y
6.185€ por debajo de la media salarial respecto a otras comunidades. Déficit al que se le acumula la pérdida del
Complemento Específico en las pagas extraordinarias del 2013, 2014, 2015 y 2016, es decir, unos 3.000€ por cabeza que ya
no se recuperarán, y los 49 millones del Fondo de Acción Social suprimido en 2011. Y ahora, cuando se empiezan a revertir
algunos de los recortes alcanzando acuerdos de mejoras para los trabajadores de Ensino, Sanidade y Xustiza, el conselleiro
de Facenda margina a los de la Administración Xeral, los que dependen de él directamente. 

 
 
El conselleiro ha sacrificado la dignidad de los trabajadores dependientes de su departamento, desprecio absoluto que llegó
a su culmen este inicio de curso, con Feijóo presumiendo de las mejoras en la enseñanza pública, un «recoñecemento» a los
esfuerzos durante los años de crisis, matizó. “Ben o merecen”, dijo. Claro que “ben o merecen”, como lo merecen los
funcionarios de la Administración Xeral, ninguneados respecto a otros sectores de la Xunta así como de otras CC.AA

 
 
Ante esta situación, urge reconocer su profesionalidad con la equiparación salarial. Por eso, mientras el azteca Valeriano
siga dando de comer a los dioses a nuestra costa, la pira de los sacrificios nos tendrá enfrente, porque él “ben o merece”.
Mayores imperios han caído.

 
 
 
 

Valeriano Martínez sacrifica a los funcionarios 
 de la Administración Xeral que de él

 dependen al negarse a negociar con ellos mejoras 
 que sí cerró con Sanidade, Ensino e Xustiza

 
Los aztecas realizaban sacrificios
humanos para evitar que el sol
se apagara. El conselleiro de
Facenda sacrifica a los
empleados públicos para vender
a Feijóo como ‘el buen gestor’

 

Todo es soportable salvo el desprecio. –Voltaire
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Se dende sempre algo caracterizou ao colectivo de
Axentes Forestais e Medioambientais, ademais da súa
profesionalidade, é a unidade da que fan gala cando da
reivindicación da mellora dos seus dereitos laborais e
económicos se trata. 

 
 
Esa unidade de acción e a súa capacidade combativa
xa dobregou no seu día á Consellería de Facenda
conseguindo que, a través da Lei de Emprego Público,
non só se lles crease a  Escala Técnica en Xestión
Ambiental (Grupo B), senón que tamén conseguiron
que a Xunta de Galicia lles financiase integramente o
módulo formativo oficial de  técnico superior a aqueles
Axentes que non dispoñían del para así
pode integrarse no dito Grupo B. 

 
 

Unha vez máis obrigan
ao Departamento de
Facenda a “hincar rodilla
en tierra”

 

Mirando a Cuenca
 

Os Axentes Forestais e Medioambientais, 
 únicos beneficiarios dos

 incrementos retributivos dos Fondos Adicionais
 

O II Acordo Goberno-Sindicatos para a mellora do emprego público e as condicións de traballo, asinado o 9 de marzo de
2018 entre o goberno de Rajoy e os sindicatos CSIF, CCOO e UGT establece que unha porcentaxe do 0’3% da masa
salarial poida ser adicada, entre outras cuestións, para o incremento dos complementos específicos.

 
 
Pois ben, novamente este corpo de funcionarios, integrado por algo máis de 500 efectivos, volve a poñer a Valeriano
Martínez, Beatriz Mato e Ánxeles Vázquez “mirando a Cuenca” e, facendo gala da capacidade de mobilización e de presión
que lles confire a súa unidade como colectivo, conseguen que a porcentaxe total dos Fondos Adicionais correspondentes á
masa salarial da Administración Xeral sexan íntegramente para eles.

 
 
En tanto, os algo máis dos 15.000 empregados públicos restantes, tamén dependentes directamente de Facenda, seguimos
a ser vítimas do desprezo, enganos e sabotaxes nas negociacións por parte do Conselleiro de Facenda.  Si 600
traballadores unidos e combativos fan fronte ás políticas de recorte do goberno galego e conseguen vencelo, que non
poderíamos conseguir 15.000 traballadores unidos e combativos fronte aos brutais recortes dos que somos vítimas? Cantos
días de parálise total da Administración galega serían necesarios para que o goberno de Feijóo tome conciencia da
dignidade e profesionalidade de TODOS os empregados da Administración Xeral da CC.AA.?

 
 
 

Será este o momento en que o resto do persoal
funcionario e laboral espertemos do limbo dos 

 xustos e asaltemos o ceo sen pasar polo purgatorio?
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(*) Calculados para un Axente que efectúe 60 Quendas no período extraordinario e 20 de dispoñibilidade nocturna no período
ordinario.

 
 
(**) Hai que ter en conta que os Axentes Forestais e Medioambientais xa dispoñen na actualidade dun Complemento
Específico superior en preto de 370 € ao resto dos funcionarios da Administración Xeral co mesmo nivel.

 
 
(***)    

 
Os Axentes con nivel 14 acadarán o nivel 18 no 2021

 
Os Axentes con nivel 16 acadarán o nivel 18 no 2020

 
Os Axentes con nivel 18 acadarán o nivel 20 no 2020.

 
 
Nota: Este incremento retributivo é sen prexuizo de calquera outro incremento que, no seu caso, poidera afectar ao resto dos
empregados públicos

 
 
II OUTRAS MELLORAS LABORAIS OFERTADAS POR FACENDA.

 
 
1º) Posibilidade de Pase voluntario a unha Segunda Actividade.

 
2º) Redución das Quendas de tarde/noite a 10 horas.

 
3º) Redución do descanso semanal a intervalos de 7 días, prohibindo as quendas superiores a 5 días consecutivos.

 
4º) Posibilidade de acadar un descanso adicional de un máximo de 10 días naturais fora do período extraordinario.

 
5º) Percepción de Indemnizacións por razón do servizo dende quendas de 10 horas (en lugar das 12 anteriores).       

 
              - 54,08€ por quenda realizada en día laborable.            

 
              - 81,11€ por quenda realizada en fin de semana ou día festivo.

 
 
 

ANÁLISE DOS INCREMENTOS RETRIBUTIVOS DOS AXENTES FORESTAIS E
MEDIO AMBIENTAIS OFERTADOS POR FACENDA PARA O PERÍODO 2019-
2021. 

 COMPARATIVA COAS RETRIBUCIÓNS DO RESTO DOS FUNCIONARIOS DA
ADMINISTRACION XERAL.

 

Estamos á escoita de todas as vosas suxestións e das novas que creades
de interese para publicar nesta revista satírica de denuncia. CSIF
garantiza a total confidencialidade e anonimato das denuncias
recibidas. Se   queredes poñervos en contacto connosco, podedes facelo
directamente ou a través dun correo electrónico enviándoo a
heraldtoupeiras@gmail.com.
 

Axudádenos a recuperar a dignidade da función pública!   
 

VIA
 

EMAIL

/Colabora connosco, escoitámosche...
 



CSIF
 INVESTIGA
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LA XUNTA NO SOLO TE QUITA EL SUELDO POR
ENFERMAR…también PROVOCA ENFERMEDADES

 

CSIF  ha  ganado ya dos
demandas a la Xunta, interpuestas
ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Ourense,
que reconocen el Síndrome de
“Sensibilidad Química Múltiple”
de dos funcionarias    como un
accidente laboral y no como
enfermedad, que era lo qe defendía
la Xunta.  Los fallos, del 2016 y
de  septiembre de este año,
consideran acreditado que las
trabajadoras  desarrollaron la
enfermedad en su lugar de
trabajo:  la Jefatura Territorial de
Política Social en Ourense.

  
 
 

CSIF había denunciado  que varios vertidos de gasóleo, producto altamente tóxico, causaron a
los  trabajadores de ese centro de trabajo reacciones  como irritación ocular, dermatitis, problemas
respiratorios, náuseas, vómitos, dolor abdominal, mareos, dolores de cabeza, etc. También alertó del riesgo
para  los empleados públicos y usuarios de las obras de remodelación que se ejecutaron  en diferentes
fases. CSIF, pidió reiteradamente, sin éxito, una medición de agentes químicos y biológicos. 

  
Del resultado de esta situación, que la Xunta no gestionó correctamente, dan cuenta estas dos sentencias
ganadas por CSIF. Por cierto, la del 2016 pionera en Galicia. Tras los fallos,  la Consellería ha prometido
ante CSIF estudiar las medidas a adoptar. El sindicato le ha exigido celeridad para proteger a las 70
personas que trabajan en este edificio así como a los usuarios del centro. Por eso, CSIF insta a la nueva
dirección de Política Social que implemente urgentemente las medidas paliativas que correspondan, entre
ellas la medición de agentes químicos y biológicos.

  
Para este sindicato es prioritario que la Xunta se implique en una mejora continua de las condiciones de
trabajo y en la reducción constante y paulatina de los accidentes laborales y enfermedades profesionales.
No puede ser que el Gobierno gallego, además de recortar el salario a los trabajadores de la Administración
cuando enferman, provoque también, al incumplir sus obligaciones de prevención de riesgos, las
enfermedades.

  
 

CSIF gana dos sentencias a la Xunta que reconocen el
'Síndrome de Sensibilidad Química' como accidente laboral al
probar que fue causado en el centro de trabajo. Las afectadas
eran trabajadores en el mismo edificio ourensano.

 

Mr Bacterijoo
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Pola súa implicación persoal en todas as
negociacións relativas ás condicións laborais dos
seus traballadores e pola súa vocación
permanente de acadar acordos cos sindicatos. Así
como por manifestar públicamente e sen
complexos a súa desconformidade coa política de
Función Pública de adscrición de postos de
funcionarios a áreas funcionais, por prexudicar a
mobilidade, compartindo a tese da CSIF.

 

JOAQUÍN MACHO CANALES, 
 Secretario Xeral de Infraestruturas e Vivenda 

 
Pola parálise absoluta á que ten
sometida á Función Pública galega
debido á súa incapacidade de chegar
a acordos cos sindicatos... Excepto
co sindicato acaudillado polo 'Amado
líder' que xa fai tempo que lle ten
expedido un “cheque en branco” para
vender aos empregados públicos.

 

JOSÉ MARÍA BARREIRO DÍAZ
 Director Xeral de Función Pública

 

PROMESAS (IN) CUMPRIDAS
 

/FELICITAMOS A...
 

/CORRECTIVO A...
 

Fonte: La Voz de Galicia
 

A “recuperación do nivel salarial” dos empregados públicos é unha das “promesas
cumpridas” de Feijóo. Aínda que o poida parecer, esta nova non é de ‘El Mundo
Today’, o diario satírico, se non de La Voz de Galicia do pasado día 25 de setembro
de 2018, xornal que, ata onde sabemos, non ten seccións tipo ‘a broma do día’
porque a información está máis cerca de ser un mal chiste que da realidade.

  
Ben certo é que a complexidade dos múltiples recortes sufridos polos empregados
públicos da Xunta dificulta ter un coñecemento completo dos mesmos por parte dos
profesionais dos medios de comunicación. E, sobre todo, entendemos que a
maquinaría propagandística da Xunta leve a confusión aos ditos profesionais. Pero
verdade só hai unha: os empregados públicos da Xunta de Galicia NON
recuperamos o nivel salarial perdido durante o mandato de Feijóo, e o que é peor, o
Goberno galego traballa para que nunca o recuperemos.

  
O Goberno de Feijóo segue a ser debedor infinito dos empregados públicos e isto
é, cando menos, o que o persoal da Xunta temos pendente de recuperar:

  
- Supresión do Complemento Específico ou equivalente das pagas extraordinarias
de xullo e decembro no período 2013-2016: a unha media de 3.000 € por
traballador, a débeda ascende a 258 millóns de euros.

  
- Supresión do Fondo de Acción Social no período 2011-2018: ao redor de 7 millóns de euros /ano, o que supón 49 millóns de
euros.

 - A esta débeda nada desprezable de 307 millóns de euros en sete anos do Goberno de Feijoóo, hai que engadir, entre outros
recortes, a supresión das compensacións económicas por traballar os domingos e festivos, como consecuencia da suspensión do
artigo 19 do Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. Ou a perda dos tres días de asuntos propios que tiñamos
en Galicia a maiores doutras administracións en concepto de compensación económica por conxelación dos complementos
autonómicos. Etc., etc.

  
Polo tanto, e dito con todo o recoñecemento cara os profesionais de La Voz de Galicia, entendemos tamén que deben, con
urxencia, revisar as súas fontes de información sobre os empregados públicos e contrastar as novas, obrigatoriamente, coas
organizacións sindicais. E entón poderíamos explicarlles con todo luxo de detalles cales son as promesas cumpridas e cales as
incumpridas do Sr. Presidente da Xunta de Galicia .

  



Señor Martínez, que sin contemplación,
 

desde la cima de tu dignidad
 

vas a imponer tu terca voluntad
 

y con tu opinión medir nuestro criterio
 

Señor Martínez, que ciega la razón,
 

dejas sentir tu olímpico desdén,
 

es sugestión tu alarde de saber,
 

tu realidad es sólo confusión
 

Tú no puedes apreciar con propiedad
 

el color de la cuestión,
 

porque desde la barrera sueles ver
 

toros que no son y que parecen ser
 

Señor Martínez, de vicio criticón,
 

sin dar la talla de profesional
 

Señor Martínez, ¡qué lástima nos das!
 

la mediocridad está en tu corazón
 

Señor Martínez, que sin contemplación,
 

desde la cima de tu dignidad
 

vas a imponer tu terca voluntad
 

y con tu opinión medir nuestro criterio
 

Señor Martínez, sabemos tu intención,
 

la frustración que te hace obrar así
 

Señor Martinez, ¡qué lástima nos das!
 

la mediocridad está en tu corazón
 

 

Señor
Martínez

 Cada época tiene sus canciones y cada una de ellas nos recuerda épocas vividas. Es algo normal y que forma parte
de nuestra idiosincrasia. Pero lo que es un privilegio y algo excepcional es que autores de la talla de Cánovas,
Rodrigo, Adolfo y Guzmán se hayan inspirado para una de las más míticas composiciones del Pop del siglo XX en
alguien que, 44 años después, no iba a dar la talla que le correspondería como profesional, que se le supone que es,
de la negociación y del Dialogo Social. “De Señora Azul a Señor Martínez”. ¡Don Valeriano, va por usted!!
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