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1. A OEP 2018 SAE ADIANTE COA COMPLICIDADE DE CC.OO E A UGT 

NOTA INFORMATIVA OEP 2018: COMISIÓN DE PERSOAL, 11 DECEMBRO 

Un borrador de proposta de acordo a tres anos elaborado conxuntamente pola DXFP, CCOO e a 

UGT e que afecta ás OPE’s 2018-2020 foi suficiente para executar una das maiores traicións 

aos empregados públicos. 

Tal e como denunciou CSIF estes días, un pacto fraguado na sombra entre a Dirección Xeral de Función 

Pública e os sindicatos CCOO e UGT e que afecta ás OPE’s 2018-2020 permitiu sacar adiante a OPE 2018. 

Un pacto que outorga a DXFP un cheque en branco para as OPE’s de 2019 e 2020, cercenando así toda 

capacidade de negociación cara a futuro e poñendo aos traballadores aos pés dos cabalos. 

Esta proposta de acordo foi dada a coñecer a CSIF e a CIG cinco minutos antes da votación, sen darlles 

opción a debate e nin opinión. 

Pero, qué supó esta OPE para os empregados públicos? 

I) PARA O PERSOAL LABORAL FIXO: 

- Négase toda posibilidade de promoción interna: No existe. 

- Péchaselle a posibilidade dun concurso de traslados. Non se van a facer nunca. 

II) PARA O PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA: 

- Bloqueo da Promoción Interna nas OPEs de 2019 e 2020: O escuro pacto alcanzado entre DXFP e 

CCOO e a UGT limita de forma pírrica o número de prazas a ofertar en convocatorias separadas en 

devanditos anos, vulnerando así o compromiso de fomento da Promoción Interna contido no 

Acordo de Mellora do Emprego Público. 

As prazas a ofertar en devanditos anos quedan xa pechadas do 

seguinte xeito e sin posibilidade de aumentar: 

 Subgrupo A1: 20 

 Subgrupo A2: 60 

 Subgrupo C1: 95 

 Subgrupo C2: 25 

III) FUNCIONARIZACIÓN: 

- – Convócase un proceso de funcionarización de 577 prazas sen que previamente se determinara as 

condicións de tal funcionarización. 

- – Prevese ofertar un total de 2.177 prazas para estes procesos nas OPE’s 2018-2020. É dicir, 3.823 

prazas menos que as comprometidas en reiteradas ocasións polo Sr. Presidente da Xunta de 

Galicia, que cifraba estes procesos nun total de 6.000. Una rebaixa de case 2/3 sobre o 

inicialmente anunciado.  
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IV) PARA O PERSOAL LABORAL TEMPORAL: 

a) Persoal afectado pola Disposición Transitoria 4ª do TREBEP. 

Desaparecen as 391 prazas das OPE’s 2018, 2019 e 2020 que existían no buzón de postos facilitado no 

seu día pola propia DXFP. 

b) Persoal afectado poa Estabilización derivada dos Acordos de Mellora de Emprego. 

Na OPE 2018 non se oferta ningunha das prazas afectadas por este proceso. E a previsión é que tampouco 

se oferten nas OPE’s de 2019 e 2020. 

V) PERSOAL INDEFINIDO NON FIJO: 

Condiciónase a súa inclusión na oferta a que as prazas sexan creadas na Relación de Postos de Traballo. 

En consecuencia, traballadores con sentenza favorable pero cuxa praza non estea na RPT quedan fóra da 

oferta de emprego. 

Inclúense irregularmente no proceso de estabilización a traballadores cuxas sentenzas favorables 

recoñécelles o dereito a participar nos procesos de Consolidación da Disposición Transitoria Décima do V 

Convenio (tanto na primeira como na segunda parte) 

VI) PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO: 

a) Persoal afectado poa Disposición Transitoria 4ª do TREBEP 

Das 118 prazas que existían no buzón de postos facilitado no seu día pola propia DXFP, únicamente 

ofértanse 27 na OPE de 2018 e sen previsión da súa oferta nas OPE’s posteriores. 

b) Persoal afectado por la Estabilización derivada de los Acuerdos de Mejora de Empleo. 

O número de prazas a ofertar determínase de forma arbitraria pola DXFP incumprindo as obrigacións 

derivadas nos Acordos de Mellora de Emprego Público para concretar o número de prazas e cales son as 

afectadas por estes procesos. 

A maiores, en lugar de sumar o 25% das prazas correspondentes a promoción interna, detrae esta 

porcentaxe das prazas de estabilización, comprometendo, desta forma, o obxectivo do 7% de interinidade. 

Pero, de que vale o cheque en branco otourgado por CCOO e a UGT á DXFP? 

 CSIF asinou o Acordo de OPE 2016 do persoal laboral: A DXFP o incumprío. 

 CSIF asinou o Acordo de Bomberos Forestais: A DXFP o incumprío. 

 CSIF asinou o Acordo de Legoeiros: A DXFP o incumprío. 

 CSIF asinou o I Acordo de Mellora do Emprego Público: A DXFP o incumprío. 

 CSIF quiso asinar el II Acordo de Mellora de Emprego Público: A DXFP o saboteou. 
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2. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2018 – XUNTA DE GALICIA 

DECRETO ... /2018, DO  DE , POLO QUE SE APROBA A OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 

CORRESPONDENTE A PRAZAS DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA 
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O ANO 2018. 

De acordo co disposto no artigo 19 da Lei 6/2018, de 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, no 
presente exercicio unicamente se procederá, no sector público autonómico, á incorporación de novo persoal con 

suxeición ás limitacións e requisitos establecidos nesa norma. 

As Administracións Públicas que no exercicio anterior cumpriran os obxectivos de estabilidade orzamentaria, débeda 

pública e a regra de gasto, terán unha taxa de reposición do 100%. Adicionalmente poderán dispoñer dunha taxa do 
8% destinada a aqueles ámbitos ou sectores que requiran un reforzo de efectivos, sempre dentro do marco da 
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. Esta porcentaxe adicional utilizarase preferentemente cando 
se dea, entre outras, algunha das seguintes circunstancias: establecemento de novos servizos públicos, incremento de 
actividade estacional pola actividade turística ou alto volume de xubilacións esperadas. 

Así mesmo a indicada Lei no seu artigo 19.uno.7, establece o procedemento de cálculo da taxa de reposición de 
efectivos a efectos de aplicar a porcentaxe máxima, non computando as prazas que se convoquen para a súa 
provisión mediante procesos de promoción interna, e procesos de consolidación para o persoal declarado indefinido 
non fixo mediante sentenza xudicial. Ademáis no apartado 9 recóllese unha taxa adicional para a estabilización do 
emprego temporal. 

A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, no seu artigo 48 establece os criterios xerais en que debe 
enmarcarse a oferta de emprego público, sen prexuízo das especificidades que se poidan establecer nas convocatorias 

respectivas. Esta oferta concíbese como un instrumento de programación das necesidades de persoal e de 
racionalización do emprego público e dos procesos de selección do persoal ao servizo das administracións públicas, 
nos que deben primar os principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, así como o de publicidade. 

A oferta de emprego público é un instrumento de planificación dos recursos humanos que ten como obxectivo a 
consecución da eficacia na prestación dos servizos públicos e da eficiencia na utilización dos recursos económicos 
dispoñibles. 

O artigo 70.3 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo Real Decreto 
Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, establece que o Decreto polo que se aprobe a oferta de emprego público poderá 
conter medidas derivadas da planificación dos recursos humanos.  

Neste sentido merece especial mención a promoción interna como unha das medidas derivadas da planificación dos 
recursos humanos que ten como obxectivo contribuír á consecución da eficacia na prestación dos servizos. Deberá ser 
facilitada pola Administración como vía para a adquisición das correspondentes competencias e como requisito 
necesario para a progresión na carreira profesional desde niveis inferiores aos superiores.  

No decreto de oferta para o ano 2018, contémplase unha promoción interna para o persoal funcionario dos corpos 
xerais con convocatorias independentes das de acceso libre. 

Tamén se contemplan prazas de promoción interna para o persoal laboral fixo da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia que, no momento da entrada en vigor da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do 
Empregado Público, estivese a realizar funcións ou desempeñase postos de traballo de persoal funcionario, ou pasase 

a realizar as devanditas funcións ou a desempeñar os devanditos postos en virtude de probas de selección ou 
promoción interna convocadas antes da data sinalada. Este persoal laboral fixo poderá participar nun proceso 

selectivo de promoción interna a través dun concurso-oposición nos termos sinalados na Disposición transitoria 
primeira da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia e na Disposición transitoria segunda do Real 
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro. 

Para determinar a taxa de reposición das prazas de acceso libre tívose en conta o número de xubilacións, 
falecementos, renuncias, excedencias, baixas definitivas, altas e baixas producidas polos concursos de traslados a 
outras Administracións e reingresos producidos durante o ano 2017. 

Nesta oferta recóllese unha consolidación de emprego temporal para prazas de carácter estrutural, dotadas 
orzamentariamente e que se atopan desempeñadas interinamente con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2005, de 
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conformidade co previsto na disposición transitoria cuarta do Texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado 
Público, aprobado polo Real Decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, e na disposición transitoria décimo cuarta 
do Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, que continúa en vigor de acordo coa Disposición derrogatoria primeira 
da Lei 2/2015, do 20 de abril, do emprego público de Galicia.  

Co obxecto de dar cumprimento ao establecido no artigo 19.uno.9 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais 
do Estado para o ano 2018, así como aos Acordos sobre o desenvolvemento da estabilidade no emprego dos servizos 
públicos, inclúese unha taxa adicional para a estabilización do emprego temporal, incorporando prazas dos servizos de 
administración e servizos xerais que respondan a necesidades estruturais, estean dotadas orzamentariamente e 
ocupadas de forma temporal e ininterrompida nos tres anos anteriores ao 31 de decembro de 2017. 

Tamén se inclúe nesta oferta prazas de consolidación de persoal laboral indefinido non fixo derivado de sentenzas 
xudiciais. Estas prazas están distribuídas por corpos e escalas de persoal funcionario e por categorías de persoal 

laboral, segundo constan nas Relacións de postos de traballo aprobadas polo Consello da Xunta de Galicia para dar 
cumprimento ao establecido no artigo 27 da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de Orzamentos xerais da Comunidade 
Autónoma de Galicia para o ano 2018 e no artigo 38 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. 

Os procesos de consolidación e estabilización que se convoquen faranse polo sistema de concurso-oposición a través 
dos correspondentes procesos selectivos que deberán garantir, en todo caso, a aplicación dos principios 
constitucionais de igualdade, mérito, capacidade e publicidade, así como respectar a libre concorrencia. 

Con respecto á reserva da cota para persoas con discapacidade na oferta de acceso libre resérvase unha porcentaxe 

do 9,37 % das vacantes que se distribuirá segundo se establece nos Anexos de prazas obxecto desta oferta. 

A reserva do 9,37% indicado realizarase de xeito que o 3,59% das prazas ofertadas sexa para ser cubertas por 
persoas que acrediten discapacidade intelectual e o 5,78% das prazas ofertadas sexa para persoas que acrediten 
calquera outro tipo de discapacidade.  

Conforme aos artigos 13.2.g) e 14.2.e) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, corresponde ao 
Consello da Xunta a aprobación da oferta de emprego público por proposta da consellería competente en materia de 

función pública. Así mesmo, o artigo 12 da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de Orzamentos xerais da Comunidade 
Autónoma de Galicia para o ano 2018 esixe o informe favorable da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos. 

Neste marco e tendo en conta os postos de traballo vacantes cómpre a aprobación da oferta de emprego público para 
o ano 2018 relativa ao persoal funcionario de corpos e escalas de administración xeral, especial e categorías de 
persoal laboral, establecéndose os criterios en que debe enmarcarse esta oferta, de conformidade co previsto nos 
parágrafos un, dous e catro do artigo 12 da Lei 8/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade 
Autónoma de Galicia para o ano 2018, así como o artigo 19  da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do 

Estado para o ano 2018. 

Na súa virtude, consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Negociación de Empregados 
Públicos, logo do informe da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos e da Comisión de Persoal, e de 
conformidade co establecido no artigo 13.2.g) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, por 
proposta do conselleiro de Facenda, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do   d  de 
dous mil dezaoito, 

DISPOÑO: 

Artigo 1. Aprobar a oferta de emprego público 

De conformidade co disposto no artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, no artigo 70 

do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, 
do 30 de outubro, no artigo 19 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, así 
como nos parágrafos un, dous e catro do artigo 12 da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de Orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, apróbase a oferta de emprego público correspondente a distintos 

corpos e escalas da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e categorías de persoal laboral para o 
ano 2018, nos termos que se establecen neste decreto.  

Artigo 2. Cuantificación da oferta de emprego público 

1. O Anexo I recolle as prazas que se ofertan para cubrir as necesidades de recursos humanos, con asignación 
orzamentaria, que deben proverse mediante a incorporación de persoal de novo ingreso con cargo á taxa de 
reposición de efectivos prevista para o ano 2018.   
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2. No Anexo II recóllense as prazas que se ofertan relativas ao proceso de estabilización de emprego temporal  de 
conformidade co previsto no artigo 19.uno.9 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 
2018. Neste Anexo tamén se inclúen as prazas que se ofertan para a consolidación de emprego temporal para prazas 
de carácter estrutural, dotadas orzamentariamente e que se atopan desempeñadas interinamente con anterioridade 

ao 1 de xaneiro de 2005. 

3. No Anexo III figuran as prazas que se ofertan de persoal laboral indefinido non fixo derivado de sentenzas 
xudiciais, de conformidade co disposto no artigo 27 da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de Orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018 e no artigo 19.Uno.7 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos 
Xerais do Estado para o ano 2018. 

4. No Anexo IV inclúense as prazas que se ofertan de promoción interna, cuxos procesos selectivos se realizarán en 
convocatorias independentes das ordinarias de novo ingreso. 

5. No Anexo V inclúense as prazas que se ofertan de promoción interna para o persoal laboral fixo da Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia que van a ser obxecto dun proceso de funcionarización nos termos 
sinalados na Disposición transitoria primeira da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia e na 
Disposición transitoria segunda do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro. 

As prazas que figuran nos Anexos II e III cubriranse polo sistema de concurso-oposición mediante os correspondentes 
procesos selectivos que deberán garantir, en todo caso, a aplicación dos principios constitucionais de igualdade, 
mérito, capacidade e publicidade, así como respectar a libre concorrencia. 

O persoal que supere estes procesos selectivos adxudicaráselle destino en postos correspondentes a corpos, escalas e 
categorías de natureza estrutural que se atopen desempeñados por persoal con vinculación temporal. 

Artigo 3. Promoción interna independente 

1. Co obxecto de fomentar a promoción interna, convocaranse as prazas que se detallan no anexo IV do presente 
Decreto, para persoal funcionario de carreira, polo sistema de concurso-oposición. Estes procesos selectivos de 
promoción interna levaranse a cabo en convocatorias independentes das de novo ingreso sendo de aplicación para o 

persoal funcionario o previsto no artigo 80 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. 

2. Para os corpos de Administración xeral, realizarase unha promoción interna separada para permitir que o persoal 
funcionario da administración xeral, excluídas as escalas,  poidan promocionar ao grupo inmediato superior sempre e 
cando posúan a titulación necesaria, teñan prestados servizos efectivos, durante polo menos dous anos como 
funcionario/a no corpo do grupo de titulación inmediatamente inferior ao do corpo ao que pretende acceder, reúnan os 
requisitos esixidos na convocatoria e superen as probas que para cada caso estableza a consellería competente en 
materia de función pública.  

3. Non obstante o anterior, no proceso de promoción interna para o acceso ao Corpo Superior de Administración Xeral 
(subgrupo A1), tamén poderá participar o persoal funcionario de carreira do Corpo de Xestión de Administración Xeral, 
da escala de inspectores/as de consumo (subgrupo A2) e da escala de inspección turística (subgrupo A2). 

4. As persoas aspirantes dos Corpos de Administración Xeral, que superen o proceso de promoción interna 
adxudicaráselles destino no mesmo posto que viñan desempeñando con carácter definitivo sempre que estivese 
aberto ao corpo do grupo de titulación ao que se acceda e figure na relación de postos de traballo aberto á 
Administración xeral, quedando excluídos, expresamente, os postos que so estean abertos a escalas.  

Artigo 4. Promoción interna para o persoal laboral fixo: Proceso de funcionarización 

O persoal laboral fixo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, cuxa praza vai a ser obxecto dun 

proceso de funcionarización,  poderá participar no proceso selectivo de promoción interna, para as prazas que figuran 
no Anexo V do presente Decreto,  polo sistema de concurso-oposición, de forma independente dos de libre 
concorrencia, sempre que, no momento da entrada en vigor da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do 
Empregado Público, estivese a realizar funcións ou desempeñase postos de traballo de persoal funcionario, ou pasase 

a realizar as devanditas funcións ou a desempeñar os devanditos postos en virtude de probas de selección ou 
promoción interna convocadas antes da data sinalada, sempre que posúan a titulación necesaria e reúnan os 
restantes requisitos esixidos, nos termos sinalados na Disposición transitoria primeira da Lei 2/2015, do 29 de abril, 
do emprego público de Galicia e na Disposición transitoria segunda do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de 
outubro. 
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Ao persoal laboral fixo que a consecuencia deste proceso, adquira a condición de funcionario de carreira, 
adxudicaráselle destino definitivo, de carácter funcionarial, no mesmo posto que viña desempeñando con carácter 
definitivo. 

Artigo 5. Criterios xerais de aplicación nos procesos selectivos 

1. De acordo co Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do 
Estatuto Básico do Empregado Público, e a Lei 2/2015, do 29 de abril, do Emprego Público de Galicia,  sinálanse os 
seguintes principios reitores para o acceso ao emprego público e a adquisición da relación de servizo: 

A) Na selección do seu persoal, a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia garantirá ademais dos 
principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, os principios de: 

-Publicidade das convocatorias e das súas bases. 

-Transparencia 

-Imparcialidade e profesionalidade dos membros dos órganos de selección. 

-Independencia e discrecionalidade técnica na actuación dos órganos de selección. 

-Adecuación entre o contido dos procesos selectivos e as funcións e tarefas a desenvolver. 

-Axilidade, sen prexuízo da obxectividade, nos procesos de selección. 

B) Os procesos selectivos terán carácter aberto e garantirán a libre concorrencia, sen prexuízo do establecido 
para a promoción interna e das medidas de discriminación positiva previstas neste decreto.  

C) A composición dos tribunais de selección do persoal da Administración pública galega será paritaria para o 

conxunto da oferta pública de emprego, tanto si se trata de acceso ao emprego público como si se trata de 
promoción interna, de acordo co disposto no artigo 48 do Texto Refundido das disposicións legais da 
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, aprobado polo Decreto Lexislativo 2/2015, do 12 
de febreiro. 

Os órganos de selección aplicarán na súa actuación principios de austeridade e axilidade á hora de ordenar o 

desenvolvemento dos procesos selectivos, sen prexuízo do cumprimento dos principios de actuación de 

conformidade co establecido no Estatuto Básico do Empregado Público. 

D) Nas convocatorias dos procesos selectivos nas que se establezan a realización de probas con respostas 
alternativas, faranse públicos os cadros de respostas, na páxina da Xunta de Galicia (www.xunta.es/funcion-
publica) ademais de nos lugares que se estipulen na convocatoria. 

E) O funcionamento e actuación dos tribunais de selección axustaranse ás instrucións ditadas ao efecto polo 
órgano competente.  

2. Se nun determinado corpo, escala, subgrupo ou categoría da Administración pública galega se verificase a 

infrarepresentación do sexo feminino, entendendo por infrarepresentación cando exista unha diferenza porcentual de, 
polo menos, vinte puntos entre o número de mulleres e o número de homes, de existir méritos iguais entre dous ou 
máis candidatos ao finalizar o proceso selectivo e antes da proposta de nomeamento dos candidatos aprobados, 
deberá aplicarse como primeiro criterio de desempate a preferencia das mulleres, salvo se considerando 
obxectivamente todas as circunstancias concorrentes nos candidatos de ambos sexos existen motivos non 
discriminatorios para preferir o home, de acordo co artigo 49 do Texto Refundido das disposicións legais da 
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, aprobado polo Decreto Lexislativo 2/2015, do 12 de 

febreiro. 

Artigo 6. Persoas con discapacidade 

1. O artigo 59 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo Real Decreto 
Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro e no artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, 
prevé a reserva dunha cota non inferior ao sete por cento das vacantes ofertadas para ser cubertas por persoas con 
discapacidade, considerando como tales as definidas no apartado 2 do artigo 4 do Texto refundido da Lei xeral de 

dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, aprobado polo Real Decreto lexislativo 1/2013, do 29 
de novembro, sempre que superen os procesos selectivos e acrediten a súa discapacidade así como a compatibilidade 
no desempeño das súas funcións. 



   

   

 

 

 

  

 

- 8 - 

2. A reserva do 7% realizarase de maneira que, polo menos o 2% das prazas ofertadas o sexa para seren cubertas 
por persoas que acrediten discapacidade intelectual, e o resto das prazas ofertadas o sexa para persoas que acrediten 
calquera outro tipo de discapacidade. 

3. Para dar cumprimento ao establecido no apartado anterior, nesta oferta para acceso libre resérvase unha 

porcentaxe do 9,37% para ser cuberta por persoas que acrediten discapacidade, de xeito que, o 3,59 % será para as 
persoas que acrediten discapacidade intelectual e o 5,78 % para aquelas que acrediten calquera outro tipo de 
discapacidade.  

Nos anexos I, II, III e IV do presente decreto figura a reserva de prazas nos corpos, escalas ou categorías nas que as 
actividades ou funcións son compatibles en maior medida, coa posible existencia dunha discapacidade. O número de 
prazas reservadas quedará recollido nas correspondentes bases das convocatorias. 

4. As prazas reservadas para persoas con discapacidade xeral poderán convocarse conxuntamente coas prazas 

ordinarias ou mediante convocatorias independentes á dos procesos libres garantíndose, en todo caso, o carácter 
individual dos procesos. As prazas reservadas para persoas con discapacidade intelectual realizarase en convocatoria 
independente.  

5. Os sistemas de selección que se convoquen para persoas con discapacidade desenvolveranse de acordo co 
establecido no Real Decreto 2271/2004, do 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a 
provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade. 

6. Nas probas selectivas, incluíndo os cursos selectivos ou o período de prácticas, estableceranse para as persoas con 

discapacidade que o soliciten as adaptacións e os axustes razoables necesarios de tempo e medios para a súa 
realización, de acordo co disposto na Orde PRE/1822/2006, do 9 de xuño, pola que se establecen criterios xerais para 
a adaptación de tempos adicionais nos procesos selectivos para o acceso ao emprego público de persoas con 
discapacidade.  

7. No suposto de que algún dos aspirantes con discapacidade que se presentaran pola cota de reserva superase os 
exercicios e non obtivese praza na citada cota, sendo a súa puntuación superior á obtida polos outros aspirantes do 

sistema de acceso xeral, este será incluído pola súa orde de puntuación no sistema de acceso xeral. 

8. As prazas reservadas para as persoas con discapacidade xeral que quedasen desertas nos procesos selectivos, 
poderanse acumular á quenda xeral. 

Disposición Adicional. Acumulación de prazas correspondentes á oferta de emprego público dos anos 
anteriores 

Poderán convocarse nun único proceso selectivo as prazas ofertadas de persoal funcionario correspondentes aos 
Corpos e Escalas de administración xeral e especial da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, e ás 

categorías de persoal laboral relacionadas nos anexos da presente oferta, xunto coas derivadas da oferta de emprego 
público correspondente aos anos 2016 e 2017 , que aínda están pendentes de convocar. No caso de ser acumuladas 
aplicarase a normativa correspondente á oferta do 2018. 

Todas as prazas publicadas en ofertas anteriores que aínda están sen convocar de categorías de persoal laboral e que 
polo disposto na  Lei de emprego público teñen unha equivalencia nos corpos e escalas de carácter funcionarial, 
convocaranse nun proceso selectivo único acumuladas á escala que lle corresponda de persoal funcionario.  

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento do decreto 

Facúltase á persoa titular da consellería competente en materia de función pública para ditar, dentro das súas 
competencias, as normas precisas para o desenvolvemento do presente decreto. 

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. 

Santiago de Compostela,   de decembro de dous mil dezaoito 

Valeriano Martínez García 

Conselleiro de Facenda Alberto Núñez Feijoo 

Presidente 
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ANEXOS I II IV V
ADMINISTRACIÓN XERAL A.L. EST. CONS.1 CONS.2 P.I. FUNC. TOTAL

CORPO SUPERIOR - A1

Corpo superior da Administración xeral da Xunta de Galicia 10 33 32 10 56 141

Escala de letrados 4 4

Escala de sistemas e tecnoloxía da información 1 1

Escala superior de finanzas 5 5

CORPO DE XESTIÓN - A2

Corpo de xestión da Administración xeral da Xunta de Galicia 21 6 3 50 13 93

Escala técnica de finanzas 5 13 18

Escala de xestión de sistemas de informática 5 2 9 16

CORPO ADMINISTRATIVO - C1 0

Escala Tca. Auxiliar de informática 6 36 42

Corpo administrativo da Administración xeral da Xunta - C1 21 14 9 70 64 178

Escala técnica de estatísticos 2

CORPO AUXILIAR - C2

C.A. Administración xeral da Xunta - C2 93 75 37 20 168 393

AGRUPACIÓN PROFESIONAL

Persoal funcionario subalterno 89 127 1 231 448

TOTAL ADMÓN. XERAL 250 273 91 150 577 1341

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL A.L. EST. CONS.1 CONS.2 P.I. FUNC. TOTAL

CORPO FACULTATIVO SUPERIOR - A1

Escala de arquitectos 5 5 10

Escala de Enxeñaría agronómica 3 3

Escala de enxeñaría industrial 6 6

Escala de enxeñaría de minas 4 4

Escala de enxeñaría de montes 13 2 1 16

Escala de inspección urbanística 7 7

Escala de veterinarios 30 8 38

Escala de ciencias - Esp. Bioloxía 13 13

Escala de ciencias - Esp. Bioloxía e CC. Do Mar 18 18

Escala de ciencias - Esp. Ciencias do mar 1 1

Escala de ciencias - Esp. Química 2 2

Escala Fac. Arquivos, bibilotecas e museos - Esp. Arquivos 2 2

Escala Fac. Servizos Sociais - Esp. Medicina 10 27 37

Escala Fac. Servizos Sociais - Esp. Psicoloxía 33 22 55

Escala. Prof. Num. IPMP - Esp. Bioloxía pesqueira 1 1

Escala. Prof. Num. IPMP - Esp. Formación e Orientación laboral 1 1

Escala. Prof. Num. IPMP - Esp. Inglés marítimo 1 1 2

Escala. Prof. Num. IPMP - Esp. Lexislación marítima 1 1 2

Escala. Prof. Num. IPMP - Esp. Máquinas e instalacións mariñas 1 11 1 13

Escala. Prof. Num. IPMP - Esp. Navegación marítima 14 14

Escala. Prof. Num. IPMP - Esp. Pesca marítima 1 1

Escala. Prof. Num. IPMP - Esp. Procesos de cultivo acuícola 2 4 6

III
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ANEXOS I II IV V
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL A.L. EST. CONS.1 CONS.2 P.I. FUNC. TOTAL

CORPO FACULTATIVO GRAO MEDIO - A2

Escala de enxeñaría técnica forestal 19 4 7 30

Escala de subinspección urbanística 0

Escala arquitectos técnicos 10 1 4 15

Escala de enxeñeria técnica de obras públicas 0

Escala de enxeñaría técnica industrial 6 6

Escala de enxeñeriros técnicos en topografía (Consolidación - OEP 2011) 0

Escala de enxeñaría técnica agrícola 30 10 9 49

Escala de mestres de taller de IPMP 2 2

Escala Tco. Facultativo en Servizos Sociais - Esp. Enfermaría 34 34

Escala Tco. Facultativo en Servizos Sociais - Esp. Educadores 27 24 51

Escala Tco. Facultativo en Servizos Sociais - Esp. Fisioterapia 10 10

Escala Tco. Facultativo en Servizos Sociais - Esp. Traballo Social 10 26 36

Escala Tco. Facultativo en Servizos Sociais - Esp. Terapia ocupacional 33 33

CORPO DE AXUDANTES DE CARÁCTER FACULTATIVO - C1 0

Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia 10 10

CORPO DE AXUDANTES DE CARÁCTER FACULTATIVO - C2 0

Escala de auxiliares de clínica 65 100 165

Escala SPDCIF - Espec. Bombeiro forestal 70 70

TOTAL ADMÓN. ESPECIAL 252 420 27 64 0 0 763

LABORAL A.L. EST. CONS.1 CONS.2 P.I. FUNC. TOTAL

GRUPO I

001-Técnico Deportivo 2 2

002-T.S. Médico 1 1

004-Titulado Superior 9 9

006-T.S. Psicólogo 2 2

GRUPO II

001-Director de centros 1 1

007-Titulado Grao Medio 3 3

017-Asistente social 4 4

027-Técnico Superior diplomado informática 1 1

041-Técnico ambiental 1 1

GRUPO III

017-Analista de laboratorio 4 4

036-Experto audiovisuais 1 1

050-Tco. Esp. En xardín de infancia 1 1

063-Oficial de 1ª condutor 1 1

069-Oficial de servizos técnicos 1 1

GRUPO IV

001-Auxiliar de gravación 1 1

011-Auxiliar de laboratorio 26 26

018-Oficial de segunda 9 9

Legoeiro 1 1

GRUPO V

001-Camareiro-limpador… 1 1

011-Limpador-fregador 1 1

TOTAL PERSOAL LABORAIS 0 0 0 71 0 0 71

TOTAL OPES POR TIPO DE PROVISIÓN 502 693 27 226 150 577 2175

III
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3. ALEGACIÓNS Á OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2018  

Vista la Oferta de Empleo Pública para el año 2018 remitida por la Dirección Xeral de Función Pública, 

desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exigimos su retirada del orden del día 

de la Mesa Xeral de Negociación del próximo lunes, 3 de diciembre, en base a las siguientes 

consideraciones: 

Debemos efectuar un reproche frontal y rotundo a las formas en cuanto a plazos y envío (o mejor decir 

ausencia de envío) de la documentación necesaria para poder efectuar un estudio correcto del proyecto de 

OPE, lo que infiere una absoluta falta de buena fe negocial y, lo que es más grave, que la 

Administración Autonómica no respeta los Pactos y Acuerdos firmados, ni a nivel Nacional, ni los firmados 

por la propia Xunta en Galicia con esta central sindical. 

Ello se evidencia en el hecho que habiéndose pactado y firmado el 13.10.17, y publicado en el DOG con 

fecha 7 de febrero de 2018, un acuerdo para desarrollar un plan de estabilidad en el empleo de los 

servicios públicos, y conteniendo dicho acuerdo cláusulas que establecen una comisión de seguimiento 

para la interpretación y control de dicho acuerdo con el fin de reducir las tasas de temporalidad por debajo 

del 7 por ciento, se remita ahora un borrador de Oferta sin que, como se explicará a lo largo de estas 

alegaciones, se reúnan dichas comisiones de Seguimiento. 

Se viola igualmente su Cláusula Octava, que marcaba la necesidad de ampliar dicho acuerdo en el caso de 

que el marco normativo lo permitiese, tal y como ha sucedido con el segundo acuerdo de Madrid. 

Todo ello implica el vaciamiento de contenido de los Acuerdos firmados en Galicia y en Madrid y que el 

desarrollo de los Planes de Estabilización y Consolidación se ejecuten exclusivamente conforme a las 

directrices e interpretaciones que, de modo unilateral y torticero, ejerce la administración gallega, 

impidiendo que las Organizaciones Sindicales podamos efectuar medidas de control y seguimiento tal y 

como estaba previsto en los Acuerdos y alejando el cumplimiento del objetivo de reducir la temporalidad 

por debajo del 7 por ciento. 

Por todo ello exigimos que, con carácter PREVIO a la tramitación de esta Oferta de Empleo Público: 

 Se reúna la Subcomisión de Seguimiento de la Cláusula Séptima del Acuerdo para el 

desarrollo de un Plan de Estabilidad en el Empleo de los Servicios Públicos con el fin de 

determinar, fijar y finalizar los buzones de Puestos (Indefinidos no Fijos, Interinos anteriores al 

año 2005, laborales anteriores al año 2005 y plazas ocupadas por interinos o temporales en los 

períodos 31.12.13 a 31.12.16 y 31.12.14 a 31.12.17) y su posterior aplicación y distribución 

entre las Ofertas de Empleo Público de 2018 a 2020. 

 Se proceda a la transposición en la Comunidad Autónoma de Galicia del II Acuerdo 

Gobierno Sindicatos para la mejora del empleo Público y las Condiciones de trabajo, firmado en 

Madrid entre el Gobierno de España, y entre otras, esta Organización Sindical el día 09.03.18 

Leer máis  

Borrador de Decreto de OEP 2018 e documentación sobre as prazas a funcionarizar e de consolidación 

CSIF denuncia la utilización propagandística del empleo público por parte de Feijóo  

La OEP de 2016 está a punto de caducar y la de 2017 lleva el mismo camino. 

Para el Sector de Administración General de CSIF, las declaraciones de Feijoo realizadas al término del 

Consello de la Xunta del pasado 23 de noviembre no constituyen más que una utilización propagandística 

del empleo público, totalmente alejadas de la realidad. 

Leer máis 

https://heraldtoupeiras.es/2018/11/30/alegaciones-de-csif-al-decreto-de-oferta-de-empleo-publico-2018/#more-7370
https://heraldtoupeiras.es/2018/11/26/borrador-de-decreto-de-oep-2018-e-documentacion-sobre-as-prazas-a-funcionarizar-e-de-consolidacion/
https://heraldtoupeiras.es/2018/11/23/csif-denuncia-la-utilizacion-propagandistica-del-empleo-publico-por-parte-de-feijoo/
https://heraldtoupeiras.es/2018/11/23/csif-denuncia-la-utilizacion-propagandistica-del-empleo-publico-por-parte-de-feijoo/
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4. OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO 2018 DO PERSOAL SANITARIO FUNCIONARIO DA LEI 

17/1989, DO 23 DE OUTUBRO 

Decreto______, polo que se aproba a oferta de emprego público para o ano 2018 do persoal sanitario funcionario ao 
servizo da comunidade autónoma incluído no ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro. 

As necesidades de recursos humanos, con asignación orzamentaria, que deban proverse mediante a incorporación de 
persoal de novo ingreso serán obxecto da oferta de emprego público, que se aprobará polos órganos de goberno das 
administracións públicas e que, como instrumento de xestión da provisión das necesidades de persoal poderá conter 

ademais medidas derivadas da planificación de recursos humanos, tal e como así se dispón no artigo 70 do Real 

Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do 
Empregado Público e o artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. 

O artigo 12 da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 
2018 dispón que durante este ano, só se poderá proceder á incorporación de novo persoal no sector público con 
suxeición aos límites e requisitos establecidos na normativa básica que se estableza ao respecto, e en particular no 
referente á taxa de reposición de efectivos, respectando en todo caso, as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I 

dos correspondentes orzamentos de gastos. 

A normativa básica, Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, fixa no seu artigo 
19.un.2) para as Administracións Públicas que no exercicio anterior tiveran cumprido os obxectivos de estabilidade 
orzamentaria e débeda pública e a regra de gasto unha taxa de reposición do 100 por cento. 

Ademais, o apartado un, 9) deste mesmo artigo autoriza unha taxa adicional para a estabilización de emprego 
temporal que incluirá as prazas de naturaleza estrutural que, estando dotadas orzamentariamente, estiveran 

ocupadas de forma temporal e ininterrompidamente alomenos nos tres anos anteriores a 31 de decembro de 2017, 
entre outros, no sector da saúde pública e inspección médica. As ofertas de emprego que articulen estes procesos de 
estabilización, deberán aprobarse e publicarse nos respectivos Diarios Oficiais nos exercicios 2018 a 2020. 

Cómpre destacar ademais que, o dereito transitorio da Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas do 
persoal sanitario ao servizo da comunidade autónoma, prevé a realización de tres procesos selectivos para o acceso á 
condición de persoal sanitario funcionario incluído no seu ámbito de aplicación, garantindo o dereito a continuar 
prestando servizos como persoal interino a aquel que no momento da súa entrada en vigor teña tal condición e 

mentres non se executen os ditos procesos selectivos. 

Na clase de farmacéutico/a inspector/a de saúde pública convocáronse e resolvéronse dous procesos selectivos, 
estando pendente de desenvolvemento o terceiro deles para finalizar o cumprimento do mandato legal. 

En consecuencia, resultando necesaria a incorporación de persoal sanitario funcionario de novo ingreso pola condición 
de actividade de servizo público esencial que realizan, e de conformidade co previsto no artigo 12 da Lei 8/2017, do 
26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018 e o artigo 19.Un.2) e 
19.Un.9) da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, cómpre a aprobación da 

oferta de emprego público para o ano 2018 relativa ao persoal sanitario funcionario incluído no ámbito de aplicación 
da Lei 17/1989, do 23 de outubro. 

Para o cómputo de prazas tívose en consideración a aplicación da porcentaxe de taxa ordinaria e taxa adicional para 
estabilización de emprego temporal previstas no artigo 19. Un. 2)  e 19. Un. 9) da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de 
Orzamentos Xerais do Estado para 2018. 

Na súa virtude, por proposta da persoa titular da Consellería de Sanidade, previa negociación na Mesa Xeral de 

Empregados Públicos e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día________ 

DISPOÑO 

Artigo 1º.- Aprobación da oferta de emprego público 

1.- De conformidade co disposto no artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia así como 
no artigo 19.Un.2) e 19.Un. 9) da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018 
apróbase a oferta de emprego público do persoal sanitario funcionario ao servizo da comunidade autónoma incluído no 
ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, nas clases de farmacéutico/a inspector/a de saúde pública, 
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inspector/a farmacéutico/a, inspector/a médico/a, licenciado/a en medicina e cirurxía, licenciado/a en farmacia, 
licenciado/a en psicoloxía, licenciado/a en ciencias químicas, licenciado/a en ciencias biolóxicas, subinspector/a 
sanitario/a e ATS/DUE. 

Artigo 2º.- Cuantificación da oferta de emprego público 

1.- O número total de prazas que integran esta oferta ascende a un total de 61 prazas, delas 7 corresponden á taxa 
ordinaria de reposición de efectivos prevista no artigo 19.un.2) da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do 
Estado para 2018 e 54 á taxa adicional para estabilización de emprego temporal, prevista no artigo 19.un.9) desta 
mesma Lei. 

2.- A distribución do número de prazas ofertadas en cada clase detállase no anexo deste decreto. 

Artigo 3º.- Convocatoria conxunta dos procesos selectivos 

As prazas correspondentes á taxa ordinaria de reposición de efectivos e as prazas relativas á estabilización de 

emprego temporal da mesma clase acumularanse nunha única convocatoria do procedemento selectivo. 

Artigo 4º.- Órganos de selección 

1.- A composición dos órganos de selección será paritaria para o conxunto da oferta de emprego público, de acordo co 
disposto no artigo 48 do Decreto Lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das 
disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. 

2.- De conformidade co establecido no artigo 60 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, a pertenza aos 
órganos de selección será sempre a título individual, e non se poderá ter esta en representación ou por conta de 

ninguén. 

3.- O persoal de elección ou designación política, as/os funcionarias/os interinas/os e o persoal eventual non poderán 
formar parte dos órganos de selección. 

4.- Os órganos de selección aplicarán os principios de austeridade e axilidade na ordenación do desenvolvemento dos 
procesos selectivos, sen prexuízo do cumprimento dos demais principios de actuación establecidos pola normativa de 
selección e as instrucións sobre funcionamento e actuación dos tribunais que dite ao efecto o órgano competente. 

Artigo 5º.- Promoción interna 

O número de prazas reservadas á quenda de promoción interna deberá respectar a porcentaxe mínima e demais 
requisitos establecidos no artigo 80 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia e concretarase, para 
cada clase, na respectiva resolución de convocatoria. 

As prazas reservadas para a promoción interna que non se cubran por este procedemento acumularanse ás de 
provisión libre, sempre que se trate dun proceso selectivo único rexido por unha mesma convocatoria. 

Artigo 6º.- Persoas con discapacidade 

1.- Nos procesos selectivos para o ingreso nas clases de persoal sanitario funcionario serán admitidas as persoas con 
discapacidade nos termos previstos neste artigo e demais normativa aplicable. 

As convocatorias non establecerán exclusións por limitacións psíquicas e/ou físicas sen prexuízo das 
incompatibilidades co desempeño das tarefas ou funcións correspondentes. 

2.- De conformidade co establecido no artigo 59 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público e o artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, 

do emprego público de Galicia, do total de prazas que se ofertan reservarase unha porcentaxe non inferior ao sete por 

cento para seren cubertas entre persoas con discapacidade, considerando como tales as definidas no artigo 4 do Real 
Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das 
persoas con discapacidade, e da súa inclusión social, sempre que superen os procesos selectivos e acrediten a súa 
discapacidade e a compatibilidade co desempeño das tarefas e funcións correspondentes. 

3.- A reserva de prazas de discapacidade efectuarase sobre o cómputo total das vacantes incluídas nesta oferta de 
emprego público e farase efectiva naquelas clases nas que, logo da aplicación da porcentaxe do 7% ao número de 

prazas ofertadas dea un resto igual ou superior a 0,5 segundo a distribución que se recolle no anexo. 
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4.- As prazas reservadas para persoas con discapacidade poderán convocarse conxuntamente coas prazas ordinarias 
ou mediante convocatorias independentes. 

5.- A opción a prazas reservadas a discapacidade terá que formularse na solicitude de participación no proceso 
selectivo con declaración expresa das persoas interesadas de reunir a condición exixida ao respecto, que se acreditará 

mediante certificación dos órganos competentes na forma e prazos que se determinen en cada convocatoria. 

6.- No desenvolvemento das probas selectivas estableceranse para as persoas con discapacidade que o soliciten as 
adaptacións e axustes razoables necesarios de tempo e de medios para a súa realización, de acordo co disposto na 
Orde PRE/1822/2006, do 9 de xuño, pola que se establecen criterios xerais para a adaptación de tempos adicionais 
nos procesos selectivos para o acceso ao emprego público de persoas con discapacidade, para asegurar que estas 
persoas participen en condicións de igualdade. Nas convocatorias indicarase expresamente esta posibilidade, así como 
que as persoas interesadas deberán formular a correspondente petición concreta na solicitude de participación. 

Para tal efecto, os tribunais de selección poderán requirir informe e, se é o caso, colaboración dos órganos técnicos da 
Administración laboral, sanitaria ou dos órganos competentes. 

7.-  No suposto de que algunha das persoas aspirantes con discapacidade que se tivese presentado pola cota de 
reserva superase o proceso selectivo e non obtivese praza na citada cota, sendo a súa puntuación superior á obtida 
por outras/os aspirantes do sistema de acceso xeral, ésta será incluida pola súa orde de puntuación no sistema de 
acceso xeral. 

8.- As persoas aspirantes que superasen o proceso selectivo pola cota de prazas reservadas a persoas con 

discapacidade poderán solicitar ao órgano convocante a alteración da orde de prelación para a elección das prazas 
dentro do ámbito territorial que se determine na convocatoria, por motivos de dependencia persoal, dificultades de 
desprazamento ou outras análogas, que deberán ser debidamente acreditados. O órgano convocante decidirá a 
devandita alteración cando estea debidamente xustificada, e deberá limitarse a realizar a mínima modificación na orde 
de prelación necesaria para posibilitar o acceso ao posto da persoa con discapacidade. 

Artigo 7º.- Acreditación do coñecemento da lingua galega 

1.- Para lle dar cumprimento á normalización do idioma galego e garantir o dereito das/os usuarias/os dos distintos 

servizos sanitarios do Servizo Galego de Saúde ao seu uso, así como a promoción do uso normal do galego por parte 
dos poderes públicos de Galicia, nas probas selectivas que se convoquen en desenvolvemento desta oferta incluirase 
un exame de galego, agás para aquelas persoas aspirantes que acrediten o coñecemento da lingua galega conforme a 
normativa vixente. 

2.- As bases das convocatorias dos procesos selectivos establecerán o carácter deste exame así como a valoración de 
dita proba e da equivalente acreditación do coñecemento da lingua galega. 

Disposición adicional.-  Igualdade en relación coas condicións de emprego da Administración Pública 

As convocatorias adaptaranse ás previsións do Decreto Lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, en relación coas 
condicións de emprego da Administración Pública e demais normativa de aplicación en materia de igualdade. 
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5. PROPOSTA DE ACORDO DA XUNTA DE GALICIA SOBRE A FUNCIONARIZACIÓN 

PROPOSTA DE ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS…… 

FUNCIONARIZACION 

CLAUSULAS 

PRIMEIRA: obxecto. 

A finalidade do presente Acordo é a de posibilitar que o persoal laboral fixo que reúna os requisitos legais para ou 
ingreso no Corpo, Escala ou Especialidade que ocupe postos clasificados de funcionario na Relación de Postos de 

Traballo (en adiante RPT) adquira a condición de persoal funcionario de carreira.  

SEGUNDA: Ámbito de aplicación.  

1.A regulación contida neste acordo aplicarase ao persoal laboral fixo que se atope prestando servizos na 
Administración xeral no sector público autonomico de Galicia establecido no artigo 45 a) dá Lei 16/2010, de 17 de 

decembro, cuxos postos de traballo se atopen clasificados ou se acorde clasificalos como Funcionarios na RPT. 

 2. Dentro do ámbito sinalado no apartado anterior quedará incluído o persoal laboral fixo nos casos de suspensión de 
contrato con reserva de posto de traballo, sempre que o mesmo se atopen clasificados ou se acorde clasificalos como 
Funcionarios na RPT e, igualmente, o persoal laboral fixo en situación de excedencia voluntaria ou por 
incompatibilidade, que con anterioridade á mesma se atope desempeñando un posto de traballo análogo a aqueles 
que se incorporen nos correspondentes catálogos.  

3. Queda excluído o persoal laboral ao servizo dous entes sinalados no artigo 45. b) dá LOFAXGA e o persoal con 

contrato de alta dirección subscrito de conformidade co artigo 2.1.a) do Texto Refundido da Lei do Estatuto dos 
Traballadores, aprobado mediante Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, aínda cando se atopase 
prestando servizos dentro do ámbito de aplicación establecido no apartado primeiro. Igualmente, a presente 
disposición tampouco será de aplicación ao persoal laboral fixo comprendido dentro do ámbito sinalado no apartado 

primeiro, cuxo contrato de traballo se concertase para a realización de traballos que teñan o carácter de fixos 
descontinuos agas o que se estableza para o persoal fixo descontinuo de extinción e defensa contra incendios forestais 
de contrato igual ou superior a nove meses ao ano.  

TERCEIRA: Procesos Selectivos. 

1.Os procesos selectivos establecidos na presente norma rexeranse con carácter xeral pola normativa aplicable para a 
selección de funcionarios de carreira, así como polo disposto neste Acordo.  

As convocatorias realizaranse de forma autónoma e específica, incluíndo unha única quenda denominada "Prazas 
afectadas polo proceso de funcionarización ao Corpo, Escala ou Especialidade ...", no que só poderán participar 
aqueles aspirantes que reúnan os requisitos establecidos na seguinte base.  

En aras dos principios de eficiencia e celeridade poderán acumularse nunha única convocatoria procesos selectivos 
correspondentes a varios Corpos, Escalas ou Especialidades.  

2.Requisitos e condicións de participación.  

a. O persoal laboral fixo comprendido no ámbito de aplicación sinalado na base segunda, que ocupe posto 
clasificado en RPT como posto funcionarial ou que se acorde que o posto é desta naturaleza, poderá participar 

para adquirir a condición de funcionario no proceso de funcionarización que se convoque ao efecto para o 
acceso ao Corpo, Escala e, no seu caso, Especialidade, no que está adscrito o seu posto de traballo.  

b. Os aspirantes deberán reunir igualmente o resto dos requisitos que resulten esixibles con carácter xeral e 
os específicos establecidos para o acceso ao Corpo, Escala ou Especialidade de que se trate, e, en todo caso, 
deberán estar en posesión ou en condicións de obter a titulación académica requirida, así como da titulación 
específica que proceda cando unha disposición así o esixa ou se desprenda ineludiblemente da natureza e 
características da actividade desenvolvida.  

c. Todos os requisitos deberán posuírse na data de expiración do prazo de presentación de solicitudes para a 
participación no correspondente proceso selectivo, con excepción do da inclusión no catálogo de postos de 
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traballo susceptibles de funcionarización, que deberá cumprirse no momento en que produza os seus efectos 
devandito catálogo, e manterse ata o momento da toma de posesión como funcionario de carreira.  

d. A participación no proceso de funcionarización será en todo caso voluntaria, polo que corresponde a cada 
traballador que reúna os requisitos de admisión decidir libremente sobre a súa participación ou non no 

mesmo. O feito de atoparse clasificado en RPT ou acordado que ese posto debe ser funcionarial e reunir o 
resto dos requisitos esixidos non xera dereito algún á adquisición da condición de funcionario, sendo o único 
sistema válido para obter tal vinculación xurídica a superación do proceso selectivo convocado para o efecto. 

CUARTO: Sistema selectivo. 

1. O sistema de selección consistirá na superación dun concurso-oposición. O número de temas que integren o 
correspondente programa da fase de oposición será de quince temas para os Corpos, Escalas e Especialidades 

adscritos ao Grupo A1, doce temas para os Corpos, Escalas e Especialidades adscritos ao Grupo A2, dez temas para os 

adscritos ao Grupo B, nove temas para os adscritos ao Grupo C1, seis temas para os Corpos, Escalas e Especialidades 
adscritos ao Grupo C2, e tres temas para a agrupación profesional de funcionarios. 

2. O exercicio, que será tipo test cualificarase de cero a dez puntos, sendo necesario obter un mínimo de cinco puntos 
para superalo. 

3. A Conselleria de Facenda impulsará as medidas oportunas para facilitar aos interesados a formación necesaria para 
que concorran ás probas selectivas previstas nesta base nas condicións mais idoneas. 

4.- Na fase de concurso que puntuará ao máximo legal permitido poderanse ter en conta os procesos superados para 

ou acceso a categoria de laboral dende a que se presenta a funcionarización, anos de servizo na administración no 
posto de funcionario ou acordado funcionarizar, así como os cursos de formación e perfeccionamento impartido polas 
administracions públicas.  

5.- O contido de cada unha dás distintas convocatorias será obxecto de negociación coas organizacións asinantes do 
presente acordo.  

QUINTA: Efectos dos procesos de funcionarización. 

1.-Persoal laboral que supere os procesos de funcionarización: Adquisición da condición de funcionario. 

a. O persoal laboral fixo que supere o proceso selectivo de acceso poderá adquirir a condición de funcionario 
de carreira de acordo cos requisitos e o procedemento establecidos pola normativa de xeral aplicación, coas 
peculiaridades previstas no presente acordo.  

b. No prazo de presentación polos aspirantes da documentación acreditativa de que reúnen os requisitos 
esixidos para o nomeamento como funcionario de carreira, e de conformidade co Texto Refundido dá Lei do 
Estatuto dos Traballadores, aprobado mediante Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, 

subscribirase acordo de extinción do contrato de traballo, condicionado á toma de posesión como funcionario 
de carreira, tras a cal quedará extinguida a súa vinculación laboral coa Xunta de Galicia, procedéndose de 
oficio pola dirección xeral da Función Pública á realización das correspondentes anotacións no Rexistro de 
Persoal. 

2.-Efectos da toma de posesión.  

a.A toma de posesión como funcionario de carreira efectuarase con carácter definitivo no mesmo posto que 
viñer ocupando como persoal laboral, na data que se sinale para o efecto na resolución pola que se acorde o 

devandito nomeamento. Desde o momento da toma de posesión como funcionario de carreira, seralle de plena 

aplicación para todos os efectos a normativa xeral en materia de función pública da Comunidade Autonoma.  

b.A toma de posesión levará a rescisión da relación laboral por mutuo acordo. 

c. Conforme ao disposto na Lei 70/1978, do 26 de decembro, de recoñecemento de servizos previos na 
Administración Pública, e na súa normativa de desenvolvemento, a efectos de antigüidade recoñeceranse a 
totalidade dos servizos indistintamente prestados en calquera Administración Pública.  

d. O persoal laboral fixo que se atopase prestando servizos mediante unha adscrición de carácter provisional 
nun posto de traballo da súa Categoría Profesional, se supera o proceso de funcionarización, será nomeado 
con carácter definitivo no posto de traballo de persoal funcionario en que se transformou a praza que ocupa. 
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 3.-Retribucións.  

a. O persoal laboral fixo que supere o correspondente proceso de funcionarización, a partir da toma de 
posesión como funcionario de carreira, pasará a devengar todas as súas retribucións con arranxo ao sistema, 
conceptos e contías establecidos con carácter xeral para os funcionarios de carreira da Comunidade 

Autonoma.  

b. O persoal laboral fixo, que a consecuencia do proceso de funcionarización adquira a condición de 
funcionario de carreira, e polo tanto manteñase no mesmo posto de traballo obxecto de funcionarización, 
garántenselle as retribucións brutas que estaba a percibir como laboral fixo se estas fosen superiores as que 
lles correspondan como funcionario mentres permaneza nese destino. A diferenza de retribucións entre 
funcionario e laboral farase efectiva mensualmente mediante un complemento persoal de funcionarización. 

Este complemento non é nin compensable nin absorbible, salvo que se incrementen as retribucións 

complementarias deste persoal por algunha causa que non derive dos incrementos anuais que con carácter 
xeral establezan as leis de orzamentos xerais da Comunidade Autonoma. 

SEXTA: Persoal laboral que non supere os procesos de funcionarización Situación.  

1. O persoal laboral fixo incluído no ámbito de aplicación establecido na base segunda que atopándose incluído o seu 
posto de Funcionario na RPT e non supere o proceso de funcionarización ou opte voluntariamente por non participar 
no mesmo, continuará no posto de traballo que desempeñe, ou no que teña reservado, cando reingrese, sen que se 
modifique a natureza xurídica do devandito posto. 

 2. Este persoal conservará os dereitos que se deriven da súa condición de persoal laboral fixo, sen menoscabo das 
súas expectativas de promoción profesional naqueles postos de traballo de natureza laboral existentes no ámbito de 
aplicación do Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia.  

SETIMA: Comisión de Funcionarización. 

1.-Dependendo da dirección xeral da Función Pública crearase unha comisión de  Funcionarización, integrada por un 
máximo de nove funcionarios públicos designados polo Conselleiro de Facenda, un dos cales será designado 

presidente e outro Secretario, con voz e voto. Tanto o presidente como o secretario  serán designados entre o persoal 

adscrito á dirección xeral da Función Pública, o resto de vogais entre funcionarios da Xunta de Galicia.  

 

2.-Mediante Orde do devandito Conselleiro tamén se poderán crear Subcomisións de Funcionarización dentro do 
ámbito daquelas Consellerías ou Entes cando a especialidade e/ou o número dos postos de traballo obxecto do 
proceso de funcionarización ou outras circunstancias organizativas así o aconsellen. Tanto o presidente como os 
vogais das ditas comisións estarán integradas por persoal da conselleria en cuestión a proposta do seu titular. O 

secretario será designado entre o persoal da dirección xeral da Función Pública. 

3.-A estas comisións se lles aplicarán as instruccións dos tribunais de selección. 

OITAVA: Comisión de seguimento. 

Constitúese una comisión de seguimento formada polos asinantes do presente acordo e presidida polo director xeral 
da Función Pública, será secretario da mesma o funcionario público designado por este. 

A finalidade da dita comisión será a vixiancia, seguimento e interpretación do presente acordo. 

NOVENA: Vixencia entrada en vigor. 

O presente Acordo entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e estará vixente ata 
o 31 de decembro de 2020. Poderá prorrogarse mediante acordo das partes. 

ANEXO 

TABOAS DE EQUIVALENCIAS ENTRE PERSOAL LABORAL E FUNCIONARIO.(Doc. 12_nov._2018) 

 

https://heraldtoupeiras.es/2018/11/12/contestacion-da-csif-a-proposta-de-facenda-sobre-as-categorias-de-persoal-laboral-a-extinguir-suprimir-e-funcionarizar/
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6. ALEGACIÓNS A PROPOSTA DE ACORDO DA XUNTA DE GALICIA SOBRE FUNCIONARIZACIÓN 

Vista a proposta de acordo para a funcionarización do persoal laboral fixo remitida pola Xunta de Galicia o 

pasado venres 7 de decembro de 2018, dando prazo para a presentación de alegacións ata o mércores 12 

de decembro, desde CSIF procedemos á remisión das seguintes consideracións: 

Debemos efectuar un reproche frontal ás formas de actuar desta administración. Por máis veces que o 

fagan, non deixa de sorprendernos a falta de boa fe negocial que demostran co envío desta 

documentación nun venres no medio dunha ponte, dando unicamente dous días hábiles para a 

presentación de alegacións e, por suposto, cos Nadais ao virar a esquina (?a ver si non se decatan os 

afectados). 

Igualmente denunciamos o cinismo co que actúan os responsables da Función Pública galega, que cunha 

man presentan unha oferta de negociación mentres que coa outra impoñen as condicións da 

funcionarización a través do grupo popular no parlamento coa tramitación da lei de medidas fiscais e 

administrativas. 

Malia todo o exposto, desde CSIF non imos caer nas provocacións e trampas da Dirección Xeral de 

Función Pública e, novamente, reiteramos as condicións mínimas exixibles que debe cumprir calquera 

futuro proceso de funcionarización: 

INCLUSIÓN NO ACORDO DE CATRO DISPOSICIÓNS FINAIS 

 I. Primeiro estabilizar e consolidar, daquela funcionarizar. Todas as prazas de persoal laboral 

vacantes na actualidade serán ofertadas e convocadas nos procesos selectivos como prazas de persoal 

laboral, única garantía de que todo o persoal temporal cumpre os requisitos para presentarse aos 

procesos. 

II. Concurso de Traslados. Procederase, previamente a calquera proceso de funcionarización, á 

inmediata convocatoria do concurso de traslados con dereito ao cambio de categoría en todos os grupos 

(mobilidade horizontal), con resolución diferida á a finalización dos procesos selectivos. 

III. Promoción interna. Deberá convocarse, previamente a calquera proceso de funcionarización, os 

correspondentes procesos de Promoción Interna nas diferentes categorías e grupos de persoal laboral 

conforme ao establecido na normativa vixente. 

V. Derrogación da normativa imposta e non negociada. A Xunta deberase comprometer á 

derrogación, entre outras, da norma aprobada a través da lei acompañamento dos orzamentos do 2017 

que obriga á interinización forzosa do persoal laboral temporal baixo ameaza de despedimento. 

RESPECTO DE OS PROCESOS DE FUNCIONARIZACIÓN 

Unha vez cumpridos os requisitos anteriores, e xa que logo reducida por baixo do 7 % a 

vergonzosa taxa de temporalidade existente na actualidade, poderanse abordar os procesos 

voluntarios de funcionarización en base ás seguintes premisas: 

1.- Debe definirse, a través da negociación colectiva e non da imposición unilateral, o catálogo de 

postos funcionarizables. 

2.-Da mesma forma, deberán crearse por lei os Corpos, Escalas ou Especialidades que proceda para 

integrar neles os postos de traballo aprobados nos catálogos como postos “funcionarizables”. 
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3.-O establecido no Acordo de Funcionarización será de aplicación a todo o persoal laboral fixo cuxo 

contrato de traballo concertásese para a realización de traballos de carácter fixo descontinuo, 

sexa cal for a duración da súa período de actividade. Para iso, incrementarase a 12 meses ao ano o 

seu período de actividade. 

4.-Requisitos dos aspirantes: 

a) Ter a condición de persoal laboral fixo á data de aprobación do catálogo 

b) Ser titular dun posto de traballo cualificado como de funcionario. 

c) Estar en posesión da titulación académica requirida para o ingreso no Corpo de funcionarios que 

corresponda. En caso necesario, a administración comprométese, tal e como xa fixo no caso 

doutros colectivos, a facilitar o itinerario formativo necesario aos empregados públicos que 

carezan do nivel de titulación esixido. 

5.- SISTEMA DE SELECCIÓN.  

Consistirá nun curso selectivo, de formación e avaliación continua, no que se impartirán coñecementos 

teóricos e prácticos relacionados co corpo e escala de acceso. O curso finalizará coa presentación dunha 

memoria que será cualificada entre 0 e 10 puntos. 

Lóxicamente, non entendemos o establecemento dunha fase de concurso, tendo en conta de que o 

traballador se funcionariza na praza que ocupa e non compite con ninguén. 

6.- CONDICIÓNS RETRIBUTIVAS. 

Garantirase o mantemento da retribuciones totais en cómputo anual do traballador antes do seu 

funcionarización. 

Nos supostos en que o traballador percibise retribucións superiores como persoal laboral ás que 

corresponda como funcionario compensaranse estas mediante un aumento de nivel e/ou o incremento do 

complemento específico. Do mesmo xeito actuarase nos restantes postos de traballo do mesmo corpo, 

escala ou especialidade que desempeñen funcións análogas, a fin de que o futuro persoal funcionario de 

carreira e funcionario interino dispoña de idénticas retribucións. 

En canto aos trienios, en caso de ser de contía inferior como persoal funcionario, estes deberán ser 

recoñecidos na contía na que foron conformados como persoal laboral. 

PERSOAL LABORAL FIXO DOS ENTES INSTRUMENTALES DO SECTOR PÚBLICO 

O persoal laboral fixo dos entes instrumentais apuntados no articulo 45.a) da Lei 16/2010, de 

organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico (Lofaxga), que 

sexan obxecto de integración como persoal laboral da Xunta de Galicia, serán igualmente obxecto dun 

proceso de funcionarización voluntaria, nos mesmos termo e condicións, no prazo de seis meses a contar 

desde que adquiran a condición de persoal laboral da Administración Xeral da Xunta de Galicia. 

Todo iso de conformidade co disposto na citada Lei 16/2010; no Decreto 129/2012, do 31 de maio, polo 

que se regula o réxime aplicable ao persoal das entidades instrumentais integrantes do sector público 

autonómico de Galicia que sexan obxecto de creación, adaptación ou extinción; así como de conformidade 

no disposto na lexislación básica estatal. 

Para rematar, poñer de manifesto o problema que tería a formulación inicial que se nos propón con 

respecto ao persoal laboral cos mesmos dereitos que o persoal laboral fixo comprendido dentro do ámbito 

de apartado primeiro da Disposición Transitoria Décima do V Convenio Colectivo, pois non se lles permite 

participar e, pola razón indicada, conlevará reclamacións xudiciais que poden incidir no proceso, 

paralizándoo ou anulándo, con prexuízo dos demais participantes. Iso á marxe de que a outro tipo de 

persoal, como o indefinido non fixo, permitíuselles participar en procesos de funcionarización noutras 

Comunidades Autónomas. 
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7. A XUNTA PRETENDE DESVALORIZAR O EMPREGO PÚBLICO MEDIANTE OS PROCESOS DE 

FUNCIONARIZACIÓN 

NOVO ATAQUE AO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA. 

Á vista da emenda presentada polo Grupo Popular no Parlamento de Galicia á Lei de Medidas Fiscais e 

Administrativas, que actualmente está en tramitación, queda claro de que a Xunta de Galicia pretende 

desvalorizar as condiciones de traballo e retributivas do persoal laboral. 

O Boletín Oficial de Parlamento de Galicia do 4 de decembro recolle a seguinte emenda: 

O persoal laboral fixo, que a consecuencia do proceso de funcionarización adquira a condición de 

funcionario de carreira,e polo tanto se manteña no mesmo posto de traballo obxecto de funcionarización, 

garántenselle as retribucións brutas que estaba a percibir como laboral fixo se estas fosen superiores ás 

que lle correspondan como funcionario mentres permaneza nese destino. A diferenza de retribucións entre 

funcionario e laboral farase efectiva mensualmente mediante un complemento persoal de funcionarización. 

Este complemento non é nin compensable nin absorbible, salvo que se incrementen as retribucións 

complementarias deste persoal por algunha causa que non derive dos incrementos anuais que con 

carácter xeral establezan as leis de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma. 

Esta emenda, de ser aprobada, tería as seguintes consecuencias: 

 Ó personal laboral fixo existente na actualidade que adquira a condición de persoal funcionario 

se lle garanten as súas retribucións actuais, se son superiores ás de funcionario, mediante un 

COMPLEMENTO PERSOAL, pero só mentres se manteña no mesmo posto de traballo no que se 

funcionarizou. Se cambia de destino, por exemplo a través dun concurso, perdería o dito 

complemento. 

 O personal temporal obrigado a converterse en funcionario interino (interinización) non tería ese 

complemento persoal, polo que vería reducido o seu salario no caso de que as súas retribucións 

actuais fosen superiores ás que lle corresponderían como funcionario interino. 

 O personal de novo ingreso, que sería xa persoal funcionario, tampouco tería dereito a ese 

complemento persoal polo que as súas retribucións serían inferiores ás actuais. 

 E finalmente, no caso de que se negocien acordos retributivos específicos (por exemplo 

incrementos do complemento específico polo traballo a quendas, en fin de semana ou pola 

realización de gardas …), o dito complemento persoal veríase reducido na mesma cuantía que o 

incremento salarial negociado. 

Dende a CSIF esiximos a convocatoria dos procesos selectivos, do concurso de traslados, dos 

procesos de estabilización, …, coma PERSOAL LABORAL antes de calquera proceso de 

funcionarización. Posteriormente poderán abordarse os procesos de funcionarización previa negociación 

dun decreto que regule o proceso. 

CSIF defende que as diferenzas retributivas deberán ser compensadas mediante complementos 

específicos diferenciados que reflictan a singularidade das funcións propias de cada unha das 

especialidades.  

Mesmo traballo, mesmo salario para todos. 

https://heraldtoupeiras.es/2018/12/04/a-xunta-pretende-desvalorizar-o-emprego-publico-mediante-os-procesos-de-funcionarizacion/
https://heraldtoupeiras.es/2018/12/04/a-xunta-pretende-desvalorizar-o-emprego-publico-mediante-os-procesos-de-funcionarizacion/
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8. PROPOSTA DE ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS… 

SOBRE AS OPEs 2018-2020 E O SEU DESENVOLVEMENTO 

ACORDAN 

PRIMEIRO: A OPE 2019 aprobarase no primeiro trimestre de 2019. Incluiranse os compromisos asumidos 

no acordo de legoeiros asinado no ano 2018 e publicado no DOG ou día 11/12/2018. 

Nesta OPE contemplaranse un mínimo de 525 postos de acceso libre, 730 de estabilización e 800 de 

funcionarización.  

SEGUNDO: Na OPE 2020 contemplaranse un mínimo de 550 postos de acceso libre, 1500 de estabilización 

(dos que 1.200 poderian ser postos do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar) e 800 de 

funcionarización. 

TERCEIRO:  Acumularanse no primeiro trimestre de 2019 aos procesos da OPE 2018 a convocar ademais 

192 postos da OPE 2016 e 421 postos da OPE 2017.  

CUARTO: En cada unha das OPES 2019 e 2020 incluirase un número de prazas de promoción interna 

separada non inferior a 150 postos.  

QUINTO: Se teñen en conta, como non podia ser doutro xeito, os acordos acadados para bombeiros 

forestais e persoal do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar.  

SEXTO: Proponse un acordo para delimitar e valorar os méritos a ter en conta na fase de concurso dos 

procesos de estabilización consistente no 35% sobre ou total do proceso en relación a antigüidade e o 5% 

tamén en relación ao proceso cos cursos realizados. 

SETIMO: A Funcionarización é voluntaria para o persoal laboral fixo e será negociada coas organizacións 

sindicais. O Laboral Fixo que se funcionarice se manterá no posto de traballo que estaba a desenvolver e 

se asegura o mantemento das súas retribución do seguinte xeito: 

“a. O persoal laboral fixo que supere o correspondente proceso de funcionarización, a partir da 

toma de posesión como funcionario de carreira, pasará a devengar todas as súas retribucións con 

arranxo ao sistema, conceptos e contías establecidos con carácter xeral para os funcionarios de 

carreira da Comunidade Autonoma.  

b. O persoal laboral fixo, que a consecuencia do proceso de funcionarización adquira a condición 

de funcionario de carreira, e polo tanto manteñase no mesmo posto de traballo obxecto de 

funcionarización, garántenselle as retribucións brutas que estaba a percibir como laboral fixo se 

estas fosen superiores as que lles correspondan como funcionario mentres permaneza nese 

destino. A diferenza de retribucións entre funcionario e laboral farase efectiva mensualmente 

mediante un complemento persoal de funcionarización. 

Este complemento non é nin compensable nin absorbible, salvo que se incrementen as retribucións 

complementarias deste persoal por algunha causa que non derive dos incrementos anuais que con 

carácter xeral establezan as leis de orzamentos xerais da Comunidade Autonoma”. 

Santiago de Compostela a 10 de decembro 2018 
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Pola Administración      Polas OO.SS 
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11. ACORDO SOBRE O PERSOAL LABORAL DA AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - DOG, 11 DECEMBRO 
Resolución do 28 de novembro de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e 
a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais 
Comisións Obreiras, Unión Xeral de Traballadores de Galicia, Confederación Intersindical Galega e Central 
Sindical Independente e de Funcionarios de Galicia sobre o persoal laboral da Axencia Galega de 

Infraestruturas. 

Visto o texto do acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais Comisións Obreiras, Unión Xeral de 

Traballadores de Galicia, Confederación Intersindical Galega e Central Sindical Independente e de Funcionarios de 
Galicia sobre o persoal laboral da Axencia Galega de Infraestruturas, e de conformidade co disposto no artigo 90, 
números 2 e 3, do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do 
Estatuto dos traballadores e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e 
acordos colectivos de traballo, 

Esta Secretaría Xeral de Emprego 

RESOLVE: 

Primeiro. Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade 
Autónoma de Galicia (Regcon), creado mediante Orde do 29 de outubro de 2010 (DOG nº 222, do 18 de novembro). 

Segundo. Dispoñer a súa publicación no Diario Oficial de Galicia. 

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2018 

Covadonga Toca Carús 

Secretaria xeral de Emprego 

Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais Comisións Obreiras de Galicia, Unión Xeral de 
Traballadores de Galicia, Confederación Intersindical Galega e Central Sindical Independente e de 

Funcionarios de Galicia sobre o persoal laboral da Axencia Galega de Infraestruturas 

A Axencia Galega de Infraestruturas é unha entidade pública adscrita á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade 
cuxo estatuto está regulado no Decreto 173/2011, do 4 de agosto. 

O artigo 1.3 do Decreto 173/2011 sinala os obxectivos básicos da dita axencia: «3. Os obxectivos básicos da Axencia 
Galega de Infraestruturas son impulsar, coordinar e xestionar a política autonómica en materia de estradas. Para tales 
efectos, corresponde á Axencia planificar, proxectar, construír, conservar e explotar as estradas que sexan de 
competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, así como os servizos que se poidan instalar ou desenvolver nas 
ditas infraestruturas. Tamén ten por obxecto garantir o uso e defensa do patrimonio viario». 

Por outra parte, o artigo 7.1 do Decreto 173/2011 recolle as funcións da Axencia, entre as cales cabe destacar as 
detalladas na letra j), que lle atribúe as de inventario, explotación, conservación e sinalización das estradas e servizos 

complementarios na zona de dominio público das estradas. 

Para desenvolver as funcións de explotación, conservación e sinalización das estradas a Axencia conta con persoal 
laboral de diversas categorías profesionais dos grupos III e IV que realizan funcións de conservación directa e de 

vixilancia das estradas, no relativo a obras, explotación e conservación. 

No entanto, no ámbito das funcións de vixilancia en relación coas de conservación directa das estradas existe unha 
disparidade, que se manifesta tanto nunha regulación obsoleta das funcións das categorías coma no número de 
prazas e de efectivos dedicados a unha e outra función. 

Co obxectivo de adecuar a estrutura do persoal laboral da Axencia á necesidade de potenciar a vixilancia fronte á 
conservación directa das estradas é polo que se formula o seguinte acordo, que se fundamenta en tres eixes 
fundamentais: 

1º. Racionalización das categorías laborais existentes, coa refundición de categorías con funcións similares. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181211/AnuncioG0424-291118-0006_gl.html
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2º. Definición de funcións das categorías laborais, co obxectivo de buscar unha regulación que supere a 
existente, que é claramente obsoleta. 

3º. Dotación de prazas e cobertura delas por procesos selectivos: o obxectivo fundamental é contar con 
postos dedicados á vixilancia das estradas. 

No V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia creouse a categoría 9 dentro do grupo III, coa 
denominación «técnico/a práctico/a en control e vixilancia de obras, conservación e explotación». No entanto, esta 
categoría non ten definidas as súas funcións nin na actual relación de postos de traballo da Axencia existen prazas 
desta categoría. 

O que se pretende é sobre a base desta categoría xa existente articular un proceso sobre os tres eixes descritos e, por 
tanto, 

ACORDAN: 

1º. RACIONALIZACIÓN DE CATEGORÍAS LABORAIS. 

O que se pretende é refundir categorías con funcións similares, que será presentada para o seu estudo na negociación 
coa Dirección Xeral de Función Pública. En concreto, na categoría 9 do grupo III, «técnico/a práctico/a en control e 
vixilancia de obras, conservación e explotación» refundiranse as seguintes categorías do grupo III: 

• Categoría 7: técnico/a práctico/a en control, e vixilancia de obras. Técnico auxiliar de obras. 

• Categoría 8: encargado/a xeral. 

• Categoría 60: auxiliar técnico/a de obra. Auxiliar técnico/a de obra TIE. 

• Categoría 23: celador de estradas/capataz de estradas. 

• Categoría 67: capataz de cuadrilla. 

Ademais, proponse á Dirección Xeral da Función Pública a modificación da denominación da categoría 31 do grupo IV, 
«legoeiro», que será substituída pola de «axente de estradas». 

2º. DEFINICIÓN DE FUNCIÓNS. 

A definición das funcións das categorías laborais que prestan os seus servizos na Axencia Galega de Infraestruturas 

contense nos convenios colectivos do antigo Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo (MOPU) e no Decreto 
3184/1973, do 30 de novembro, polo que se aproba o novo Regulamento xeral de persoal de legoeiros do Estado. 

Dado o obsoleto deste marco funcional, proponse agora a seguinte definición de funcións nas concretas categorías que 
se relacionan: 

1. Técnico/a práctico en control e vixilancia de obras, explotación e conservación de estradas (grupo III, 
categoría 9). 

2. Legoeiro (grupo IV, categoría 31). 

1. Técnico/a práctico en control e vixilancia de obras, explotación e conservación de estradas (grupo III, 
categoría 9): agrupa, ademais desta categoría, o persoal das categorías 7, 8, 23, 60 e 67 do grupo III tal e como se 
especifica no punto 1º deste acordo. 

As súas funcións son: 

• Vixiar as operacións e tarefas relacionadas coa explotación do dominio público viario e dos elementos que o 
compoñen (segundo se define a explotación do dominio público viario no artigo 33 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de 
estradas de Galicia, que comprende as operacións de conservación, mantemento e as accións encamiñadas á súa 

defensa, mellor uso e aproveitamento), en concreto: 

– Vixiar o estado de conservación e funcionamento dos elementos que integran o dominio público viario. 

– Vixiar e comprobar a execución das obras e actuacións promovidas polo órgano competente en materia de 
estradas ou doutras que se lle asignen, incluíndo a realización de implantacións, comprobacións, medicións e 
ensaios dos elementos construídos nas ditas obras. 
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– Comprobar e verificar os medios materiais e persoais, así como da execución dos traballos e actuacións 
vinculadas ás tarefas de conservación ordinaria e vialidade invernal que efectúen as empresas adxudicatarias 
dos contratos realizados para as ditas funcións ou de calquera outro contrato relacionado con esta 
competencia que exerza o órgano competente en materia de estradas. 

– Realizar as tarefas de inspección e vixilancia necesarias para a atender á supervisión que o órgano 
competente en materia de estradas realiza sobre as vías explotadas en réxime de concesión administrativa. 

– Vixiar as operacións, traballos, obras ou outros usos realizados por terceiros no ámbito de protección das 
estradas, incluíndo a realización de implantacións, comprobacións, medicións e ensaios dos elementos 
construídos nas ditas obras. 

– Poñer en coñecemento das persoas de que dependa calquera anomalía ou incumprimento da lexislación ou 

dunha autorización, de ser o caso. 

• De ser o caso, organización do persoal que teña encomendado baixo o seu cargo nas cuadrillas encargadas das 
tarefas da execución material dos traballos de conservación, reparación e construción de obras nas estradas de 
titularidade autonómica e nos seus elementos funcionais. 

• Supervisar, realizar as comprobacións e implantacións da instalación de elementos de sinalización, balizamento e 
defensa das estradas, así como do pintura de marcas viais, incluíndo a premarcaxe. 

• Sinalizar os accidentes de circulación que presencie, colaborar e comunicar a súa situación aos servizos de 
emerxencia pertinentes, así como ás persoas de que dependa. 

• Retirar da calzada aqueles elementos estraños de pequeno tamaño e que poidan ser un perigo para a seguridade 
viaria ou un impedimento á circulación: pólas, rochas, restos de vehículos, elementos de balizamento desprendidos e 
calquera outro obstáculo que poidan ser retirado de forma manual, sinalizar o perigo e avisar os medios de 
conservación axeitados no caso de seren precisos. 

• Atender ao cumprimento da normativa vixente, con especial atención á referente á mellora da seguridade viaria, ao 
ambiente e á seguridade e prevención de riscos laborais, no relacionado coa explotación de estradas. 

• Elaborar os partes de servizo, informes, esbozos e demais documentos relacionados coas súas funcións, mediante o 
emprego dos equipos ofimáticos e das ferramentas administrativas de que dispoña. 

• Conservar os medios materiais que se poñan á súa disposición e informar o seu inmediato superior de calquera 
anomalía ou desperfecto. 

• Cantas outras tarefas compatibles co seu nivel e coñecementos e que estean relacionadas coas funcións arriba 
indicadas lle indique a persoa de que dependa. 

2. Axente de estradas (grupo IV, categoría 31). 

As súas funcións son: 

• Execución material dos traballos de conservación, reparación e construción de obras nas estradas de titularidade 
autonómica e nos seus elementos funcionais, en concreto: 

– Limpeza e roza de beiras e marxes das estradas. 

– Reparacións de firme. 

– Reparación, mantemento e limpeza das obras de drenaxe. 

– Limpeza, reposición e colocación dos elementos de sinalización, balizamento e defensa. 

– Repintado de marcas viais. 

– Vixiar as operacións e tarefas relacionadas coa explotación do dominio público viario e dos elementos que o 
compoñen (segundo se define a explotación do dominio público viario no artigo 33 de Lei 8/2013, do 28 de 
xuño, de estradas de Galicia, que comprende as operacións de conservación, mantemento e as accións 
encamiñadas á súa defensa, mellor uso e aproveitamento), en concreto: 

– Colaborar cos vixilantes de estradas e persoal de categoría superior nas súas funcións propias. 

– Vixiar o estado de conservación e funcionamento dos elementos que integran o dominio público viario. 
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– Comprobar e verificar os medios materiais e persoais, así como a execución dos traballos e actuacións 
vinculadas ás tarefas de conservación ordinaria e vialidade invernal que efectúen as empresas adxudicatarias 
dos contratos realizados para as ditas funcións ou de calquera outro contrato relacionado con esta 
competencia que exerza o órgano competente en materia de estradas. 

– Vixiar as operacións, traballos, obras ou outros usos realizados por terceiros no ámbito de protección das 
estradas. 

– Informar as persoas de que dependa de calquera anomalía ou incumprimento da lexislación ou dunha 
autorización, de ser o caso. 

• Sinalizar os accidentes de circulación que presencie, colaborar e comunicar a súa situación aos servizos de 
emerxencia pertinentes, así como ás persoas de que dependa. 

• Retirar da calzada aqueles elementos estraños de pequeno tamaño e que poidan ser un perigo para a seguridade 

viaria ou un impedimento á circulación: pólas, rochas, restos de vehículos, elementos de balizamento desprendidos, e 
calquera outro obstáculo que poida ser retirado de forma manual, sinalizar o perigo e avisar os medios de 
conservación axeitados, no caso de seren precisos. 

• Atender ao cumprimento da normativa vixente, con especial atención á referente á mellora da seguridade viaria, ao 
ambiente e á seguridade e prevención de riscos laborais, no relacionado coa explotación de estradas. 

• Elaborar os partes de servizo, informes, esbozos e demais documentos relacionados coas súas funcións, mediante o 
emprego dos equipamentos ofimáticos e das ferramentas administrativas de que dispoña. 

• Conservar os medios materiais que se poñan á súa disposición e informar o seu inmediato superior de calquera 
anomalía ou desperfecto. 

• Cantas outras tarefas compatibles co seu nivel e coñecementos e que estean relacionadas coas funcións arriba 
indicadas lle indique a persoa de que dependa. 

3º. DOTACIÓN DE PRAZAS E COBERTURA DELAS POR PROCESOS SELECTIVOS. 

A Axencia Galega de Infraestruturas fixa como obxectivo a creación dun mínimo de 57 prazas da categoría 9 do grupo 

III para atender as peticións de realización de funcións de vixilancia trasladadas polo persoal laboral fixo nas enquisas 
realizadas, por petición das organizacións sindicais, nos servizos provinciais da Axencia Galega de Infraestruturas. 

Nunha primeira quenda ofertaranse 38 prazas, que se convocarán o antes posible despois da sinatura do acordo e 
para resolver no ano 2018. As prazas que quedasen sen cubrir acumularanse ás 19 prazas restantes e ofertaranse no 
ano 2019, poñendo fin a este acordo. 

As prazas de nova creación uniranse ás que xa existan como consecuencia da refundición das categorías que se 
relacionan no número 1 deste acordo. 

Para a cobertura desas prazas acudirase aos procesos selectivos que se articularán, exclusivamente, a través dunha 
promoción interna vertical e horizontal, nos cales poderá participar todo o persoal laboral fixo da Xunta de Galicia que 
posúa a titulación requirida para o acceso ao grupo III mediante concurso-oposición. 

As partes acordan que, finalizados todos os procesos de promoción interna previstos neste acordo á categoría 9 do 
grupo III, se ofertarán, de ser o caso, á quenda de acceso libre as vacantes que houber ao último proceso de 
promoción interna a esta categoría, segundo as previsións establecidas no convenio colectivo do persoal laboral da 
Xunta de Galicia. 

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade comprométese, xunto coas centrais sindicais, a promover o 
procedemento necesario para que o persoal do grupo IV, categoría 31, que non teña a titulación exixida poida 
concorrer a unha praza do grupo III, categoría 9, mediante o proceso de promoción interna descrito neste punto, 
unha vez obtida a titulación académica necesaria. 

Darase traslado deste acordo ao órgano competente en materia de función pública para que as prazas se inclúan na 
correspondente oferta de emprego público na quenda de promoción interna. 

A creación de prazas farase efectiva unha vez rematado cada un deses procesos selectivos. 

A Administración, a través da Dirección Xeral de Función Pública, negociará coas organizacións sindicais unha 
proposta de bases deses procesos. 
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4º. PROCEDEMENTO PARA OPTAR ÁS FUNCIÓNS DE VIXILANCIA DO GRUPO IV. 

Este acordo recolle unha nova definición de funcións para a categoría 31 do grupo IV na que se inclúen tarefas de 
vixilancia. 

A realización das ditas funcións de vixilancia será desenvolvida de xeito transitorio por persoal desta categoría, de ser 

necesario para o funcionamento da Axencia, mentres non rematen os procesos de promoción interna recollidos no 
punto 3º deste acordo. 

O procedemento para que o persoal da dita categoría opte voluntariamente á realización das funcións de vixilancia 
articularase consonte os criterios de selección e a orde que se especifica a seguir, sempre que posúan o permiso de 
conducir tipo B: 

a) Criterios de selección: 

Primeiro. Relación de servizo. Darase preferencia aos laborais fixos sobre os temporais. 

Segundo. Tempo traballado. Dentro de cada un dos grupos de fixos ou temporais, terán preferencia os traballadores 
con máis antigüidade na relación laboral coa Administración fronte a aqueles de incorporación máis recente. 

Terceiro. Curso de explotación de estradas. Darase preferencia ás persoas que tiveren superado o curso de 
explotación de estradas impartido pola EGAP no ano 2015 ou posteriores. 

Cuarto. Logo de aplicar os criterios de selección anteriores, no caso de persistir a igualdade, ordenarase a lista de 
voluntarios segundo o alfabeto, pola letra do primeiro apelido considerando o resultado do sorteo que realiza 
anualmente a consellería competente en materia de función pública de acordo co disposto no artigo 9 do Regulamento 

de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 
20 de marzo, para establecer a orde de actuación dos aspirantes en todas as probas selectivas de ingreso que se 
celebren durante o ano. A letra considerada será a vixente para o ano en que se produza a necesidade de cubrir as 
funcións de vixilancia ás que se fai referencia no primeiro parágrafo. 

b) Na medida do posible, teranse en conta as preferencias de zona indicadas polos solicitantes no ámbito territorial 
de cada servizo provincial. Xúntase un modelo de solicitude que se inclúe como anexo a este acordo. O traballador 

pode renunciar, mediante escrito dirixido á AXI, ás funcións de vixilancia solicitadas voluntariamente. 

5º. FUNCIONARIZACIÓN. 

Consonte o previsto na disposición transitoria primeira da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, a 
Axencia Galega de Infraestruturas trasladará ao órgano competente en materia de función pública unha proposta para 
articular un proceso selectivo por promoción interna convocado por unha soa vez e polo sistema de concurso-
oposición, de forma independente aos procesos selectivos de libre concorrencia para que o persoal laboral fixo da 
categoría de técnico/a práctico en control e vixilancia de obras, explotación e conservación de estradas (grupo III, 

categoría 9) poida acceder, sempre que cumpra os requisitos legais necesarios, á escala de axentes de inspección, 
especialidade de vixilancia de estradas, recollida na disposición adicional oitava da dita Lei 2/2015. 

6º. COMISIÓN DE SEGUIMENTO. 

Créase unha comisión mixta de seguimento que actúe como mecanismo conxunto de plena efectividade para levar a 
cabo o seguimento e control das actividades necesarias para a execución do presente acordo. 

A comisión de seguimento estará integrada por 4 representantes da Administración autonómica e 1 representante por 
cada organización sindical. 

Será presidida polo titular da Dirección Xeral da Función Pública ou empregado público en quen delegue. O secretario, 
con voz e con voto, será un funcionario público designado pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. 

Cada unha das partes representadas nesta comisión de seguimento poderá estar asistida polos/as técnicos/as que se 
coide oportuno, logo de comunicación da súa designación ao desenvolvemento da reunión. 

A comisión de seguimento será paritaria.  
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12. A XUNTA INCUMPRE A SÚA PROMESA DE ACABAR COA DISCRECIONALIDADE NOS 

NOMEAMENTOS DE XEFATURAS DE SERVIZO AO AUMENTAR OS POSTOS DESIGNADOS A DEDO 

ATA UN 38,5% 

 

 Adquiriu o compromiso, que quebranta de xeito sistemático, en 2015 porque os 

cidadáns non entenden que vos postos técnicos se elixan por libre designación?. 

 Nalgunhas consellerías como Medio Rural a situación é tal que o 100% dos xefes 

de servizo son elixidos a dedo. 

 A Xunta aumentou en 3 anos un 79,4% o número de xefaturas, e négase a 
aclarar a especial responsabilidade nin cualificación profesional das que nomeou 

a dedo. 

O 10 de marzo de 2015, o Conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, subía á tribuna do Parlamento e 

recoñecía que “os cidadáns non entenden que os postos técnicos vaian elixidos por libre 

designación ou por antigüidade”. Todo iso para afirmar posteriormente, sacando peito, que coa nova 

Lei do Emprego Público de Galicia os 500 xefes de servizo da Administración Xeral (os que dependen 

directamente da Consellería de Facenda) serán seleccionados mediante concurso específico por 

procedemento público. 

I) QUE DI A LEI DE EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA: 

Art. 91: 1) O concurso específico aplicarase como sistema de provisión para aqueles postos de traballo 

para os que, polas súas peculiaridades, así se determine na relación de postos de traballo. 

2) As xefaturas de servizo ou postos de nivel equivalente proveranse por este sistema, salvo aqueles que, 

polos seus especiais características, deban proverse polo sistema de libre designación, con convocatoria 

pública.? 

Art. 92.2: “Soamente poden proverse polo procedemento de libre designación con convocatoria pública 

entre persoal funcionario de carreira as vicesecretarías xerais, as subdirecciones xerais ou equivalentes, 

as secretarías de altos cargos e, “excepcionalmente”, aqueles postos de traballo de especial 

responsabilidade ou cualificación profesional que se determinen nas relacións de postos de traballo.? 

II) CAL É A SITUACIÓN ACTUAL: MODIFICACIÓN DAS RPT’S E DECRETO DE PROVISIÓN. 

Transcorridos tres anos e seis meses desde a entrada en vigor da Lei do Emprego Público de Galicia (24 

de maio de 2015), o total de consellerías e organismos autónomos que dependen directamente de 

Valeriano en canto á súa xestión de persoal non conta xa con 500 xefaturas de servizo. A data de hoxe 

suman un total de 897, é dicir, aumentaron un 79,4%. Todo iso segundo datos extraídos das 

Relacións de Postos de Traballo (RPT’s) publicadas polo propio Departamento que dirixe Valeriano 

Martínez. 

Malia que desde a entrada en vigor da lei do emprego público xa era posible aplicar o novo sistema de 

provisión das xefaturas de servizo polo sistema de concurso específico, o Departamento de Facenda 

escusábase para o seu inaplicación na necesidade de modificar as Relacións de Postos de Traballo de cada 

unha das consellerías, xunto coa necesidade de elaborar un Decreto que regulase devandito concurso 

específico. 

 1.- Con respecto ás RPT’s, o proceso de modificación das mesmas está completado a máis de 80%, 

segundo afirman desde a propia Consellería de Facenda. Malia iso, dun total de 897 postos de xefatura de 

servizo, 344 manteñen “excepcionalmente” a súa forma de provisión polo sistema discrecional de Libre 
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Designación. É dicir, un 38,35% do total de postos de xefatura de servizo son considerados pola 

Consellería de Facenda como postos de “especial responsabilidade ou cualificación profesional”. Aínda que 

sen argumentar tal especial responsabilidade nin cualificación profesional. 

2.- O Decreto de Provisión, outro dos argumentos de Facenda para non cumprir a Lei do 

Emprego Público. 

A finais de setembro de 2018, a Consellería de Facenda presentou un borrador de Decreto de provisión de 

postos de traballo do persoal funcionario da Administración Xeral da Xunta de Galicia. Entre outros 

aspectos, devandito borrador regula o sistema para adxudicar as prazas de Xefatura de Servizo por 

Concurso Específico. 

Non entanto, a diferenza co que ocorre coas prazas que se provén polo sistema de concurso ordinario (a 

inmensa maioría) e a diferenza tamén co que se establece no Real Decreto 364/1995, que regula tamén, 

entre outros aspectos, a provisión de prazas por concurso específico para a Administración Xeral do 

Estado, a Consellería de Facenda pretende impedir a presenza das organizacións sindicais nas comisións 

de valoración para a adxudicación dos postos que se proverán por concurso específico. 

É dicir, na práctica, a totalidade das Xefaturas de Servizo seguirán adxudicándose de xeito discrecional. 

Unhas porque seguirán cubríndose por Libre Designación. As outras porque a valoración dos méritos dos 

candidatos será totalmente subxectiva, feita pola propia Consellería que as convoque, sen presenza 

sindical e recorrendo á entrevista persoal a porta pechada. 

Cadro comparativo por Consellerías de postos de Xefatura de Servizo con forma de provisión 

por Concurso Específico/Libre Designación: 

 

 

*Datos extraídos das RPT publicadas pola Consellería de Facenda_Portal da Transparencia. 

CONSELLERÍAS XUNTA DE GALICIA

CE LD TOTAL % LD

CULTURA E TURISMO 46 6 52 11,54

ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 51 34 85 40,00

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL 48 4 52 7,69

FACENDA 104 21 125 16,80

INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 26 20 46 43,48

MAR 27 8 35 22,86

MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA 28 58 86 67,44

MEDIO RURAL 0 80 80 100,00

POLÍTICA SOCIAL 45 20 65 30,77

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA 15 29 44 65,91

SANIDADE:  LEI 17/89 / LEI 2/2015 106 19 125 15,20

VICEP. E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMÓNS. PÚBLICAS E XUSTIZA 57 45 102 44,12

TOTAL 553 344 897 38,35

NIVEL 28
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13. CALENDARIO DE DÍAS INHÁBILES NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA NO ÁMBITO 

DA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO PARA 2019 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA - BOE, 11 DICIEMBRE  

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 

establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 

Administración General del Estado para el año 2019. 

Primero. 

1º Aprobar el calendario de días inhábiles correspondiente al año 2019, para la Administración 

General del Estado y sus Organismos Públicos, a efectos de cómputos de plazos. 

2º Son días inhábiles: 

a) En todo el territorio nacional: los sábados, los domingos y los días declarados como 

fiestas de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades 

Autónomas no han ejercido la facultad de sustitución. 

b) En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por 

cada Comunidad Autónoma como festivos. 

c) En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: los días 

que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de 

días inhábiles.  

Los días inhábiles a que se refieren los puntos a) y b) de este apartado se recogen en el anexo adjunto. 

Enero: Todos los sábados y domingos del mes. 

Día 1: Inhábil en todo el territorio nacional. 

Febrero: Todos los sábados y domingos del mes. 

Marzo: Todos los sábados y domingos del mes. 

Día 19: Inhábil en las Comunidad Autónoma de Galicia. 

Abril: Todos los sábados y domingos del mes. 

Día 18: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Día 19: Inhábil en todo el territorio Nacional 

Mayo: Todos los sábados y domingos del mes. 

Día 1: Inhábil en todo el territorio nacional. 

Día 17: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Junio: Todos los sábados y domingos del mes. 

Julio: Todos los sábados y domingos del mes. 

Día 25: Inhábil en la Comunidade Autónoma de Galicia. 

Agosto: Todos los sábados y domingos del mes. 

Día 15: Inhábil en todo el territorio nacional. 

Septiembre: Todos los sábados y domingos del mes. 

Octubre: Todos los sábados y domingos del mes. 

Día 12: Inhábil en todo el territorio nacional. 

Noviembre: Todos los sábados y domingos del mes. 

Día 1: Inhábil en todo el territorio nacional. 

Diciembre: Todos los sábados y domingos del mes. 

Día 6: Inhábil en todo el territorio nacional. 

Día 25: Inhábil en todo el territorio nacional. 

 A Consellería de 

Economía, Emprego 

e Industria, aínda 

non publicou no 

DOG a relación dos 

festivos das 

entidades locais de 

Galicia. 

ZZZ 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16904
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15. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA  

 

CONCELLO 
BOLETÍ

N 
DATA 

DENOMINACIÓN DOS 

POSTOS 
Nº 

SISTEMA 

DE 

SELECCIÓN 

PRAZO 

ACCESO LIBRE 

Baltar  BOPOU 11-D Auxiliar axuda no domicilio 8 Concurso 5 días naturais 

Cabanas  BOE 11-D Técnico de xestión 1 
Concurso-

oposición 
20 días naturais  

Cee  BOPAC 14-D Tco. xestión cultural 1 
Concurso-

oposición 
Ver bases 

Cerceda  BOPAC 3-D Albanel 1 Oposición 
20 días naturais 

pub. no BOE 

A Coruña  DOG 7-D 

Tco. Md. Recursos humanos 

Tco. Sup. Economía 

Arquitecto 

Tco. Sup. Admón. Especial 

Tco. Md. Inclusión social 

Enx. Tco. Obras públicas 

Oficial de cemiterios 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

Concurso-

oposición 

20 días naturais 

pub. no BOE 

Coirós  BOE 6-D 

Tco. información xuvenil e 

animación sociocultural–A2 

Oficial de oficios varios - E 

 

1 

1 

Concurso-

oposición 
20 días naturais  

O Corgo  BOE 7-N Auxiliar administrativo 1 Oposición 20 días naturais  

O Corgo  BOPLU 10-D Auxiliar axuda no fogar 6 
Concurso-

oposición 

20 días naturais 

pub. no BOE 

Dodro BOPAC 12-D Técnico de apoio 1 
Concurso-

oposición 
5 días hábiles 

Dodro BOPAC 12-D 

Tco. de orientación laboral 

Tco. prospección e 

intermediación laboral 

1 

 

1 

Concurso-

oposición 
5 días hábiles 

Fornelo de BOPPO 10-D Traballador social (P.I) 1 Oposición 20 días naturais 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=282&fecha=20181211
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16929
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/14/2018_0000009304.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/03/2018_0000008892.pdf
https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?paginaCompleta=false&idEstado=5&rutaRelativa=true&ruta=/2018/20181207/Secciones5_gl.html#a-_Administraci%C3%B3n_auton%C3%B3mica
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16687
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16756
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/10-12-2018.pdf#page=3
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/12/2018_0000009240.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/12/2018_0000009241.pdf
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/10/2018055800
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Montes  Peón servizos varios (A.L) 1 Conc. Opos. pub. no BOE 

Marín  BOPPO 5-D 
Tco. Orientación e 

prospección laboral 
2 

Concurso-

oposición 
5 días hábiles 

Meaño  BOPPO 12-D 
Administrativo – C1 

Limpador/a encargada 

1 

1 

Prom. Inter. 

Acceso libre 
OEP 2018 

Mondoñedo  BOPLU 24-N 
Dinamizador cultura e 

turismo 
1 

Concurso-

oposición 
20 días naturais  

Monterrei  BOPOU 11-D Axuda no fogar Bolsa 
Concurso-

oposición 
5 días hábiles 

Monterrei  BOPOU 11-D Limpeza Bolsa 
Concurso-

oposición 
5 días hábiles 

Oleiros  BOE 14-D 
Agente de emergencias y 

protección civil 
5 

Concurso-

oposición 
20 días naturais 

Oroso  DOG 5-D Operario de limpeza 1 Oposición 
20 días naturais 

pub. no BOE 

As Neves  DOG 14-D Auxiliar administrativo 1 Ver bases 
20 días naturais 

pub. no BOE 

Palas de Rei  BOPLU 13-D Peón forestal 1 
Concurso-

oposición 
5 días naturais 

O Rosal  BOPPO 13-D Conserxe edificios públicos 1 Ver bases 10 días naturais 

Sarria  BOPLU 12-D Asesor xurídico director CIM 1 Ver bases 10 días naturais 

A Teixeira  BOPOU 10-D 
Limpador 

Aux. Axuda no fogar 

1 

2 
Ver bases 5 días naturais 

Toén  BOPOU 11-D Auxiliar axuda no fogar 1 Concurso 5 días hábiles 

Viveiro  BOPLU 14-D 

Monitor de actividades e 

Socorrista en instalacións 

acuáticas 

1 Concurso Ver bases 

Deputación 

Lugo  
BOPLU 23-N 

Fisioterapeuta 

Terapeuta ocupacional 

Enfermeiro 

Psicólogo 

Listas 
Concurso-

oposición 
Ver bases 

Deputación de BOPLU 28-N Enxeñerio agrónomo 1 Concurso Ver bases 

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/10/2018055800
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/05/2018055667
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/12/2018056087
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-11-2018.pdf#page=20
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=282&fecha=20181211
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=282&fecha=20181211
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17087
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181205/AnuncioL160-151118-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181214/AnuncioL234-231118-0001_gl.html
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/13-12-2018.pdf#page=132
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/13/2018056580
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/12-12-2018.pdf#page=10
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=281&fecha=20181210
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=282&fecha=20181211
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/14-12-2018.pdf#page=17
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/23-11-2018_0.pdf#page=12
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/23-11-2018_0.pdf#page=12
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/28-11-2018.pdf#page=2
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Lugo  Enxeñeiro Tco. topografía 

T.S. Xestión forestal 

Tco. Electromecánica 

1 

1 

1 

Deputación de 

Lugo  
BOPLU 11-D 

T.S. en guía, información e 

asistencias turísticas 
1 Concurso Ver bases 

Deputación 

Pontevedra  
BOPPO 11-D Ofic. 1ª  1 Concurso 10 días naturais 

PROMOCIÓN INTERNA 

Fene  BOPAC 3-D Administrativo 4 
Concurso-

Oposición 

20 días naturais 

pub. no BOE 

Mugardos  BOE 11-D Ofic. 2ª servizos múltiples 1 
Concurso-

oposición 
20 días naturais 

Deputación de 

Lugo 
DOG 14-D Capataz – C2 (Funcionariz.) 2 

Concurso-

oposición 

20 días naturais 

pub. no BOE 

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO 

A Coruña  BOPAC 5-D 

Persoal funcionario 

Tco. Admón. Xral 

Tco. Medio ambiente 

Psicólogo clínico 

Tco. Medio de xestión 

Policía 

Bombeiro 

Axudante de cemiterios 

 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

 

1 

1 

4 

4 

13 

5 

2 

10 

20 

 

 

 

 

 

Acceso libre 

 

 

 
OEP 2018 

Superintendente – a1 

Tco. Medio de informática 

Tco. Medio Innvo. Tecnolóx. 

Biblioterario medio 

Tco. Sup. Delineación 

Tco. Sup. Medio ambiente 

Tco. Sup. Deseño gráfico 

Tco. Sup. Informática 

Promoción 

interna 

 

http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/28-11-2018.pdf#page=2
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/11-12-2018_0.pdf#page=9
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/11-12-2018_0.pdf#page=9
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/11/2018056880
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/11/2018056880
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/03/2018_0000009030.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16922
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181214/AnuncioG1439-231118-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181214/AnuncioG1439-231118-0001_gl.html
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/05/2018_0000009102.pdf
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Administrativo 

Of. Policía local 

Socorrista 

2 

3 

Marín  BOPPO 3-D 

Funcionarios de carreira 

Policía local 

Peón operario 

Oficial albanel (Prom. Inter) 

Ofi. Xardiñeiro (Prom. Int.) 

Persoal laboral 

Mestre solfexo 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Oposición 

Concurso-

oposición 

 

 

OEP 2018 

Mondariz-

Balneario  
DOG 3-D 

Funcionarios de carreira 

Arquitecto técnico 

Auxiliar administrativo 

Encargado persoal oficios 

Oficial persoal de oficios 

Persoal laboral 

Director gardería municipal 

T.S. Educación infantil 

Encargado OMIX/SS.CC. 

Operario 

Limpador colexio 

Limpador edificio municipal 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

 

Estabilización 

P.Interna-Fun 

cionarización 

 

 

 

Concurso-

Oposición 

 

OEP 2018 

Moraña  DOG 13-D Administrativo – C1 2 Prom. Inter. OEP 2018 

Portas  DOG 13-D Administrativo – C1 1 Prom. Inter. OEP 2018 

Ribadeo  DOG 4-D 

Persoal funcionario 

Auxiliar administrativo 

Axente policía local 

Arquitecto técnico 

Persoal laboral 

 

1 

1 

1 

 

 OEP 2018 

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/03/2018055342
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181203/AnuncioL231-131118-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181203/AnuncioL231-131118-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181213/AnuncioL232-071218-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181213/AnuncioL240-101218-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181204/AnuncioL451-291118-0002_gl.html
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Auxiliar axuda no fogar 

Profesor escola de música 

Responsable deportes 

Aux. oficina turismo 

Operarios limpeza viaria 

Chofer rozadora 

1 

6 

1 

1 

3 

1 

San Cristovo de 

Cea  
BOPOU 11-D 

Tco. promoción económica 

e xestión administrativa 

Servizo de limpeza edificios 

Servizo medio ambiente 

Mantemento albergue 

Encargado biblioteca 

Traballador social 

 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

 OEP 2018 

Vigo  BOPPO 26-N 

Funcionario de carreira 

Tco. Admón. Xeral 

Tco. de xestión 

T.M. Servizos económicos 

Tco. Medio de arquivos 

Aux. Admón. Xeral 

Subalterno 

Enxeñeiro de camiños 

Enx. Tco. Industrial 

Enx. Técnico 

Diplomado traballo social 

Operador informática 

Bombeiro 

Policía local 

Inspector de obras 

Programador informática 

Sarxento extinción incendio 

Bombeiro 

Auxiliar biblioteca 

Persoal laboral 

 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

1 

1 

1 

3 

1 

6 

8 

1 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

Acceso libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción 

interna 

 

 

 

 

Acceso libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEP 2018 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=282&fecha=20181211
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=282&fecha=20181211
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/11/26/2018054915
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Director réxime interior zoo 

Oficial oficios 

Axudante de oficios 

1 

11 

8 

Deputación 

Pontevedra  
BOPPO 4-D 

Persoal funcionario – 

Quenda Libre 

Persoal funcionario – 

Quenda promoción interna 

Persoal funcionario - 

Estabilización temporal 

Persoal laboral –  

Quenda libre 

Persoal laboral – 

Estabilización temporal 

 

39 

 

30 

 

291 

 

1 

 

51 

Oposición 

 

Concurso - 

oposición 

OEP 2018 

 

16. CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS 

PROFESIONAIS E PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS 

ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - DOG, 12 DECEMBRO  

Orde do 3 de decembro de 2018 pola que se realiza a primeira convocatoria pública para o ano 2019 do 

procedemento de RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS 

DA EXPERIENCIA LABORAL, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de 

competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo FSE con 

cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020. 

OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta orde ten por obxecto convocar, no ámbito da Comunidade 

Autónoma de Galicia, o procedemento para a avaliación e 

acreditación das competencias profesionais adquiridas polas 

persoas a través da experiencia laboral e/ou de vías non 

formais de formación (código do procedemento: TR305A) para 

un total de 467 prazas, nas unidades de competencia que se 

indica no anexo I e cun total de 1.818 unidades de competencia 

nas seguintes cualificacións profesionais: 

• Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 50 

prazas. 

• Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA2  51_3): 25 prazas. 

• Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2): 150 prazas. 

• Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio 

natural e rural (SEA 595_2): 242 prazas, das cales: 

– 122 prazas da lista definitiva de persoas en lista de espera (Orde do 30 de decembro de 2016). 

– 120 novas prazas. 

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/04/2018055791
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/04/2018055791
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181212/AnuncioG0424-041218-0001_gl.html
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UNIDADES DE COMPETENCIA CONVOCADAS 

1. As unidades de competencia convocadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria son as 

recollidas no anexo I desta orde. No anexo I recóllese a relación de unidades de competencia das 

cualificacións profesionais convocadas, incluíndo o número de prazas en cada unidade de competencia e 

con indicación dos títulos de formación profesional e/ou certificados de profesionalidade que recollen estas 

unidades de competencia. 

2. No caso de que nalgunha das unidades de competencia convocadas as persoas candidatas admitidas 

non cubran o número de prazas convocadas, o Instituto Galego das Cualificacións poderá asignar estas 

prazas a outras unidades de competencia doutras cualificacións profesionais, e atender prioritariamente a 

aquelas cualificacións profesionais que estean afectadas por unha regulación profesional. 

PERSOAS EN LISTAS DEFINITIVAS DE PERSOAS EN LISTA DE ESPERA  

1. As persoas que quedaron na lista definitiva de persoas en lista de espera da convocatoria publicada a 

través da Orde do 30 de decembro de 2016, na cualificación profesional de Operacións de vixilancia e 

extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA 595_2): 

• Non teñen que presentar nin nova solicitude nin ningunha documentación. 

• A partir do día seguinte á publicación desta orde de convocatoria no Diario Oficial de Galicia, a través da 

páxina web da Consellería, no seguinte enderezo web: http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-

reconecemento-experiencia-profesional, indicarase o lugar, a data e a hora onde terá lugar a primeira 

reunión de asesoramento para cada persoa candidata. 

• No momento de iniciar a fase de asesoramento, terán que formalizar o pagamento das taxas, segundo 

se indica no artigo 17 desta orde e poderán actualizar a súa experiencia laboral e formación. 

2. Esta lista definitiva de persoas en lista de espera está dispoñible para a súa consulta na páxina web da 

Consellería, no seguinte enderezo web: http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-reconecemento-

experiencia-profesional 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

1. As persoas interesadas en inscribirse nas cualificacións profesionais obxecto desta convocatoria, 

deberán presentar a solicitude no modelo que figura no anexo III desta orde. As persoas que quedaron na 

lista definitiva de persoas en lista de espera na cualificación profesional de Operacións de vixilancia e 

extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA 595_2) non terán 

que presentar solicitude, nin nova documentación. 

2. As persoas que xa presentasen documentación en anteriores convocatorias da consellería competente 

en materia de emprego, nas cualificacións profesionais recollidas nesta convocatoria, non terán que 

achegar a documentación presentada anteriormente. Non obstante, deberán presentar obrigatoriamente 

solicitude de inscrición segundo o modelo que figura como anexo III desta orde, e poderán achegar nova 

documentación que complete e/ou actualice a súa experiencia laboral ou a súa formación non formal. 

(…) 

PRAZOS DE INSCRICIÓN NO PROCEDEMENTO 

1. O prazo de inscrición será de 15 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta 

convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 

2. Non necesitan inscribirse novamente, xa que acceden directamente ao procedemento, as persoas que 

quedaron na lista definitiva de persoas en lista de espera, na convocatoria publicada a través da Orde do 

30 de decembro de 2016, na cualificación profesional de Operacións de vixilancia e extinción de incendios 

forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA 595_2). 

http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-reconecemento-experiencia-profesional
http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-reconecemento-experiencia-profesional
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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL - DOG, 14 DECEMBRO  

Orde do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias 

profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en 

determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN NO PROCEDEMENTO 

a) Posuír a nacionalidade española, (..) 

b) Ter feitos, no momento de realizar a inscrición, 18 anos para as unidades de competencia 

correspondentes a cualificacións de nivel 1, e 20 anos para as unidades de competencia de nivel 2 e 3 er 

experiencia laboral e/ou formación relacionada coas competencias profesionais que se queiran acreditar. 

c) Ter experiencia laboral e/ou formación relacionada coas competencias profesionais que se queiran 

acreditar. (…) 

d) As persoas candidatas non poderán estar matriculadas nun curso de formación profesional inicial 

(ordinario ou modular) ou realizando formación profesional para o emprego conducente á acreditación das 

unidades de competencia nas cales solicita a súa inscrición. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN E COMPROBACIÓN DE DATOS 

solicitude de participación no procedemento deberá presentarse obrigatoriamente por vía electrónica na 

sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e requirirá cubrir previamente os datos na 

aplicación informática que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion desde onde deberá 

xerarse o formulario normalizado. (…) 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

Desde o 14 de xaneiro ao 7 de febreiro de 2019, ambos os dous incluídos. 

ANEXO I: Relación de unidades de competencia e prazas obxecto de acreditación, asociadas a 

cualificacións profesionais, certificados de profesionalidade, ciclos de grao medio e superior e familias 

profesionais. 

Familia profesional: Administración e xestión. 

Familia profesional: Agraria. 

Familia profesional: Comercio e márketing.  

Familia profesional: Edificación e obra civil. 

Familia profesional: Enerxía e auga. 

Familia profesional: Fabricación mecánica. 

Familia profesional: Hostalaría e turismo. 

Familia profesional: Imaxe e son. 

Familia profesional: Imaxe persoal. 

Familia profesional: Industrias alimentarias. 

Familia profesional: Informática e comunicacións. 

Familia profesional: Instalación e mantemento. 

Familia profesional: Madeira, moble e cortiza. 

Familia profesional: Química. 

Familia profesional: Sanidade. 

Familia profesional: Servizos socioculturais e á comunidade. 

Familia profesional: Transporte e mantemento de vehículos. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181214/AnuncioG0534-071218-0001_gl.html
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18. TRABALLADORES CON DISCAPACIDADE E A SÚA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 

CSIF informa sobre a importancia da xestión específica da prevención de riscos laborais de 

traballadores con calquera tipoloxía de discapacidade, no Día Internacional das persoas con 

discapacidade, que foi o pasado 3 de decembro de 2018. A discapacidade é só unha característica 

máis da persoa e non algo que a define. O traballador discapacitado como calquera traballador, necesita 

que o seu posto de traballo adáptese as súas características individuais. 

A empresa ten a obriga de adaptar o posto de traballo en función da discapacidade, e correlativamente 

supón un  dereito do traballador. Garantir ós traballadores con discapacidade o acceso ao seu posto de 

traballo en igualdade de condicións e con plenas garantías de seguridade e saúde. 

Con carácter xeral, o artigo 4.2.d) do Estatuto dos Traballadores establece como dereito básico dos 

traballadores o dereito a súa integridade física e unha adecuada política de seguridade e hixiene no 

traballo. 

Con todo isto, a Lei 31/1995, de Prevención de riscos 

laborais, no seu artigo 15.d) establece como principio da 

acción preventiva, a adaptación do posto de traballo á 

persoa. E no seu artigo 25, indica que o empresario garantirá 

de maneira específica a protección dos traballadores que, 

polas súas propias características persoais o estado biolóxico 

coñecido, incluídos aqueles que teñan recoñecida a situación 

de discapacidade física, psíquica ou sensorial, sexan 

especialmente sensibles ós riscos derivados do traballo. 

A avaliación do posto de traballo ocupado por persoas 

con discapacidade ten que facerse téndose en conta as 

interaccións existentes entre as discapacidades e as 

condicións de traballo. Ademais, deberíanse de levar as 

accións seguintes: 

 Respecto ó traballo á ACCESIBILIDADE, que inciden nas instalacións, nos espazos de traballo, 

zonas de paso, mobiliario, iluminación, sinalización, etc. 

 ACCIÓNS FORMATIVAS. 

 Accións nas MEDIDAS DE EMERXENCIAS, corresponden ó replanteamento ou incorporación de 

novas actuación no caso de emerxencia en centros onde haxa traballadores con algunha 

discapacidade. 

Dar resposta as necesidades específicas dos traballadores con discapacidade favorece a redución da 

sinistralidade laboral. 

O teu delegado de CSIF pode asesorarte respecto as xestións correspondentes na túa empresa. 
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19. OUTRAS NOVAS: LEX, PENSIÓN VIUVEDADE, IRPF E IVE, NORMAS COTIZACIÓN SEG. SOC., 

PLAN EMPREGO XOVE 2019-2021, PERMISO DE PATERNIDADE, ESTRUTURA ORGÁNICA, RPT, 

FONDO ACCION SOCIAL XUNTA, DIX.DOC.CLIN., CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, TARIFA XENTE 

NOVA, CALENDARIO LABORAL (CO, LU, OU)  

XEFATURA DEL ESTADO - BOE, 6 DICIEMBRE 

Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 

del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con 

discapacidad. 

XEFATURA DEL ESTADO - 24 DE NOVEMBRO  

Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en 

materia financiera 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD - BOE, 3 DICIEMBRE  

Real Decreto 1413/2018, de 2 de diciembre, por el que se desarrollan las previsiones de la Ley 6/2018, de 

3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 en materia de pensiones de 

viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado. 

MINISTERIO DE HACIENDA - BOE, 30 DE NOVIEMBRE  

Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2019 el método de 

estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial 

simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 4 DICIEMBRE  

Orden TMS/1289/2018, de 29 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2018 las bases 

normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 8 DICIEMBRE   

Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Choque por el 

Empleo Joven 2019-2021. 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA - BOE, 5 DICIEMBRE 

Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 

publican los acuerdos para la ampliación del permiso de paternidad a dieciséis semanas y para la 

aplicación de la bolsa de horas prevista en la Disposición Adicional centésima cuadragésima cuarta de la 

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL - DOG, 11 DECEMBRO  

Decreto 149/2018, do 5 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do 

Medio Rural e se modifica parcialmente o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a 

estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia. 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 26 DE NOVEMBRO  

Resolución do 23 de novembro de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta 

de Galicia do 22 de novembro de 2018 polo que se aproba a relación de postos de traballo da 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16672
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16036
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16432
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16340
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16528
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16793
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16619
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181211/AnuncioG0426-071218-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181126/AnuncioCA01-231118-0001_gl.pdf
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CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 28 DE NOVEMBRO  

Resolución do 20 de novembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se anuncia a 

exposición das listaxes definitivas de axudas aprobadas e denegadas de conformidade cos 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 SANIDADE - DOG, 30 DE NOVEMBRO 

Orde do 20 de novembro de 2018 pola que se regula a dixitalización da documentación clínica en 

soporte papel que forma parte da historia clínica.  

 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA - DOG, 14 DECEMBRO 

Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a 

contaminación acústica de Galicia.  

 

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE - DOG, 14 DECEMBRO 

Resolución do 3 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se amplía o prazo de 

vixencia da tarifa Xente Nova no eido do Plan de transporte metropolitano de Galicia, para o ano 2019.  

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - BOPAC, 4 DECEMBRO 

Calendario laboral ano 2019 provincia de Coruña  

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - BOPAC,12 DECEMBRO  

Corrección de erros: Calendario laboral ano 2019 provincia de Coruña 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - BOPLU, 20 NOVEMBRO  

Calendario laboral ano 2019 provincia de Lugo 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - BOPLU, 24 NOVEMBRO    

Corrección de erros: Calendario laboral ano 2019 provincia de Lugo 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - BOPOU, 10 DECEMBRO 

Calendario laboral ano 2019 provincia de Ourense 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181128/AnuncioCA01-201118-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181130/AnuncioC3K1-231118-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181214/AnuncioG0532-041218-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181214/AnuncioG0533-051218-0001_gl.html
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/04/2018_0000008992.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/12/12/2018_0000009246.pdf
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/20-11-2018.pdf#page=2
http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-11-2018.pdf#page=19
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=281&fecha=20181210
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