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1.

O 11 de abril: “VOTAMOS A CSIF”

O XOVES, 11 DE ABRIL, HAI ELECCIÓNS Á XUNTA DE PERSOAL DO
FUNCIONARIADO DA XUNTA DE GALICIA

O TEU VOTO VALE MOITO.
PARA MELLORAR AS CONDICIÓNS LABORAIS
PARA RECUPERAR O SALARIO
POR UNHA CARREIRA PROFESIONAL XUSTA
POR UNHA PROMOCIÓN INTERNA
POR CONCURSOS DE TRASLADOS
PARA PODER PERMUTAR
POLA XUBILACIÓN PARCIAL
PARA ESTABILIZAR E CONSOLIDAR
PARA MELLORAR AS LISTAS DE CONTRATACIÓN
PARA MODERNIZAR A FUNCIÓN PÚBLICA GALEGA
POR UNHA NEGOCIACIÓN DO SÉCULO XXI
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2.

NEWS CSIF autonómico: resumo mensual

El personal temporal queda excluído de la mejora salarial ligada a la
carrera profesional


Se abrirá plazo para que el personal fijo acceda de forma
anticipada al Grado I



CCOO y UGT, a favor de la discriminación del personal
temporal en el acceso extraordinario al Grado I
Noticias de Función Pública: carrera, concursos y promoción
interna
1.- Carrera Profesional
2.- Promoción interna
3.- Concursos de traslados de funcionarios
4.- Función Pública entra en modo “encefalograma plano”

Lo que CCOO y UGT te ocultan del Acuerdo de Concertación,
CSIF te lo cuenta
1.- Incrementos retributivos
2.- Medidas en materia de jornada de trabajo y de conciliación
3.- Levantamiento de la penalización por incapacidad temporal
4.- Reducción de la tasa de temporalidad al 7% e incremento de
la tasa de reposición de efectivos
5.- Jubilación parcial
6.- Carrera profesional. La peor de dos los sectores de la xunta
CSIF defenderá en el Tribunal Supremo el derecho del
personal temporal a la segunda actividad
La Xunta recurre la sentencia ganada por CSIF.
El recurso de la Xunta tiene como objetivo mantener su
acuerdo con CCOO y UGT para seguir discriminando al
personal temporal.
Comunicado de CSIF Galicia sobre funcionarización
Comunicado de CSIF GALICIA sobre los futuros procesos de
funcionarización del Personal laboral fijo de la Xunta de Galicia.
Llamamiento urgente a todos los funcionarios de la Xunta de
Galicia
El pasado 15 de enero todos los funcionarios de la Xunta de
Galicia fuimos víctimas de la mayor traición y desprecio que
podríamos esperar. Traición perpetrada por CCOO y UGT con
la firma del más vergonzoso acuerdo firmado en la historia de
la Xunta de Galicia: El Acuerdo de la Vergüenza.
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Alegaciones complementarias de CSIF a la tabla de equivalencias
entre personal laboral y personal funcionario
Debe añadirse, a las alegaciones presentadas en el día de ayer
por CSIF relativas a las equivalencias entre las categorías de
personal laboral y las diferentes escalas del personal funcionario,
la siguiente alegación referida a la categoría V-9 Vigilante de
Recursos Naturales del V Convenio Colectivo.
Alegaciones de CSIF a la tabla de equivalencias entre personal
laboral y personal funcionario
Se observa que la propuesta no obedece a ningún criterio
objetivo y no aporta justificación alguna de las equivalencias
formuladas, las cuales parecen atender más al azar que a un
estudio pormenorizado de las funciones y requisitos de cada
una de las categorías profesionales del personal laboral.
Alegaciones de CSIF al proyecto de Orden de acceso al régimen
extraordinario Grado I del sistema de Carrera Profesional
1.- Con respecto al ámbito de aplicación.
2.- Carencia de requisitos por parte de los empleados públicos.
3.- Pagos a cuenta del G.I personal que no cumpla los requisitos.
4.- Def. “puesto aislado” o alejado de centros de formación.
5.- Compromiso expreso e individualizado de funcionarizarse.
6- Establec. de plazo extraordinario para el personal laboral fijo
de entes no integrados por la inactividad de la Administración.
La Xunta seguirá adjudicando a dedo los puestos de jefatura
de servicio y excluye a los sindicatos de la comisión de
valoración
Aprueba con el voto sindical en contra el Decreto que
regula la cobertura de las jefaturas de servicio a través del
sistema de Concurso Específico y Libre Designación.
Mantiene la discrecionalidad en las coberturas por
Concurso Específico y las blinda durante 5 años para que
no se vean afectadas por un cambio de Gobierno
Promoción Interna: Lo que no te cuentan
¿Sabes que gracias al Acuerdo de concertación (el Acuerdo
de la Vergüenza de CCOO y UGT), tu promoción interna
seguirá siendo como unas oposiciones de nuevo ingreso?
¿Sabes que de los más de 6.000 funcionarios con opción a
promocionar, CCOO y UGT han decidido que solo lo hagamos
poco más de 600 repartidos en las OPEs 2018-2020?
¿Sabes que tu Promoción Interna la negoció y decidió la
representación del personal laboral de CCOO y UGT?
¿Sabes que CCOO consideró un “insulto” la propuesta de
CSIF de simplificar temarios y pruebas para facilitar la
promoción interna?
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3.

NEWS CSIF Nacional: resumo mensual

Reunión CEOE. CSIF cuadriplica su representación en el sector
privado en los últimos diez años
CSIF presenta a Garamendi su reforma de la Ley Sindical
para corregir el monopolio de CC.OO. y UGT y mejorar la
interlocución en las pequeñas empresas, abandonadas por
los sindicatos de clases
CC.OO y UGT están ‘dopados’ con 80.000 delegados
sindicales que no existen
La Central que nació en la función pública está ya presente
en centenares de empresas como Michelín, Heineken,
Inditex, Amazon, Coca Cola o Atresmedia.
La Confederación Europea de Sindicatos Independientes
reclama más implicación para el desarrollo del Pilar Europeo de
los derechos Sociales
La CESI celebra su Comité ejecutivo en Madrid y aprueba
una moción de cara a las próximas elecciones europeas
Manifiesta su preocupación por la precarización del empleo
en España y respalda la propuesta de CSIF para abrir el
diálogo social a organizaciones independientes
CSIF firma el convenio colectivo para los cerca 40.000
trabajadores en régimen laboral de la Administración del
Estado
Contempla la jubilación parcial en 2021, un salario mínimo
de 1.071,40 e y una subida media de 30 e, adicional al
incremento salarial de los dos últimos años
Unas 8.000 personas podrán pasar del régimen de personal
laboral al de funcionario
Función Pública improvisa una subida de 20 euros en la
Administración del Estado, que deja fuera al 70 por ciento de los
funcionarios
CSIF se sale de un acuerdo salarial chapucero e injusto, a
menos de dos meses de las Elecciones Generales
El acuerdo de Función Pública premiará con retribuciones
adicionales a los empleados públicos que atiendan a los
ciudadanos en lengua cooficial
FunciónPública da marcha atrás y elimina el recorte de los
moscosos de los empleados públicos
El BOE publica hoy una nueva resolución sobre Jornada y
Horarios de trabajo, que también incluye una bolsa de horas
para el cuidado de hijos, mayores y personas con discapacidad
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4. Proposta de concurso de traslados da Administración
xeral da Xunta de Galicia
Ante o crecente malestar do conxunto dos funcionarios de carreira da Administración Xeral da
Xunta de Galicia, e co ánimo de aplacar o mesmo, Función Pública remitiu o seguinte Borrador
de convocatoria de concurso de traslados.
A negociación das bases xerais dos baremos que ían rexer os futuros concursos de traslados
do funcionario foran paralizadas por Función Pública en novembro de 2017.
Ante a presión sindical e por temor a que a indignación do funcionariado poida repercutir
negativamente nas próximas eleccións, Función Pública remite esta convocatoria.
En principio, convocatoria do concurso de traslados está anunciada por Función Pública para
o mes de maio. Con todo, dado o sistemático incumplimiento de prazos, non estamos en
condicións de asegurar si se cumprirán os prazos. Ou pola contra, este documento consiste
nunha medida electoralista e unha vez pasadas as eleccións, volverá quedar en suspenso.
CSIF presionará a Función Pública para que o concurso de traslados sexa efectivamente
convocado sen máis dilación no mes de maio.
ALEGACIÓNS ATA O 5 DE ABRIL
Resolución do .......... de .................. de 2019 da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se convoca concurso
ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración Xeral da Administración da Comunidade
Autónoma da Galicia.
O artigo 89 da Lei de 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, en adiante LEPG, establece que o concurso é o procedemento
normal de provisión de postos de traballo polo persoal funcionario de carreira e consiste na valoración dos méritos e das capacidades e,
de ser o caso, das aptitudes dos candidatos conforme as bases establecidas na correspondente convocatoria.
O artigo 14.2.d) do devandito texto legal atribúe á persoa titular da consellería competente en materia de función pública a competencia
para convocar e resolver os concursos de provisión de postos de traballo incluídos nas relacións de postos de traballo do persoal
funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
O artigo 90.1 da LEPG establece o concurso ordinario como o procedemento xeral de provisión dos postos de traballo que non teñan
establecida outra forma de provisión na relación de postos de traballo.
Existindo na relación de postos de traballo, vacantes dotadas orzamentariamente e cuxa provisión se considera necesaria, esta Dirección
Xeral, en uso das competencias que ten atribuídas, logo de negociación na Mesa Xeral de Empregados Públicos e oída a Comisión de
Persoal co voto favorable das organizacións sindicais...., resolve convocar concurso ordinario de traslados para a provisión dos postos
de traballo vacantes de Administración Xeral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, de conformidade coas
seguintes
BASES
I. REQUISITOS PARA A PARTICIPACIÓN.
1. Poderán participar neste concurso :
a) O Persoal funcionario seguinte:
Un.: O persoal funcionario de carreira de Administración Xeral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
Dous.: O persoal funcionario/a dos corpos xerais doutras administracións.
Tres.: Os funcionarios/as dos corpos de administración especial que non teñan reservados postos en exclusiva respecto dos
postos abertos a “xeral/especial” que figuren así no anexo de postos.
Catro.: Os funcionarios/as dunha escala concreta respecto daqueles postos nos que se especifique no anexo de postos.
Cinco.: O persoal docente respecto daqueles postos nos que así estea especificado no anexo de postos.
Os/As funcionarios/as sinalados/as poderán participar sempre e cando teñan transcorridos dous anos dende que accedesen ao
posto que veñan desempeñando con carácter definitivo, agás que este se provese polo sistema de libre designación en cuxo
caso non se esixirá permanencia. Non obstante, de acordo co disposto no artigo 90.2 da LEPG, o persoal funcionario de novo
ingreso terá que acreditar en todo caso, para os efectos de poder participar neste concurso, unha antigüidade mínima de dous
anos dende o seu nomeamento como persoal funcionario de carreira.
Ao persoal funcionario de carreira que accedese a un corpo/escala por promoción interna ou en virtude dun procedemento de
integración e permanecese no posto de traballo que desempeñaba, computaráselle o tempo de servizos prestados neste posto
no corpo/escala de procedencia para os efectos do disposto no parágrafo anterior.
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b) O persoal funcionario de carreira de Administración xeral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia,ou analogos doutras
administracións públicas, en situación de excedencia voluntaria por interese particular, unha vez transcorrido o período mínimo de
permanencia nesta situación.
c) O persoal funcionario de carreira de Administración xeral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, ou analogo doutras
administracións públicas, en situación de excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público.
d) O persoal funcionario de carreira de Administración Xeral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, ou analogo doutras
administracións públicas, en situación de excedencia por violencia de xénero.
2. Están obrigados/as a participar neste concurso:
a)
O persoal funcionario de carreira de Administración Xeral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, que se encontre
ao dispor do órgano competente ou adscrito provisionalmente a un posto de traballo estará obrigado a participar e a solicitar todos os
postos situados na mesma localidade ou en localidades que, de acordo co disposto no artigo 97.5 e a disposición transitoria quinta da
LEPG, se atopen a unha distancia de 30 quilómetros en relación coa localidade do último posto que ocupou con carácter definitivo ou da
localidade do posto ao que está adscrito provisionalmente, elección que deberá manifestar expresamente na solicitude de elección de
postos de traballo a que se refire a base IV. O incumprimento desta obriga determinará a declaración da situación de excedencia
voluntaria por interese particular (artigo 97 da LEPG).
Para estes efectos tomarase como data de referencia da situación administrativa da persoa concursante a do día da publicación da
convocatoria de concurso de traslados no Diario Oficial de Galicia.

Ao persoal funcionario de carreira que cumprindo a obriga establecida no artigo 97.5 da LEPG non obteña praza consecuencia da
resolución do concurso, seralle adxudicado pola Dirección Xeral da Función Pública, de oficio e con carácter definitivo, un posto de
traballo correspondente ao seu corpo ou escala de entre aqueles que quedaran vacantes.
Exceptúase do establecido neste apartado o persoal de novo ingreso que non teña unha antigüidade mínima de dous anos dende o
nomeamento como persoal funcionario de carreira.
O persoal ao que se refire esta base I.2.a) poderá solicitar, a maiores dos que está obrigado a pedir no concurso, calquera outro posto
ofertado para o que cumpra os requisitos.
b) O persoal funcionario de carreira de Administración Xeral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, que se encontre
adscrito por motivo de saúde ou rehabilitación a un posto de traballo en distinta localidade daquela na que teña o seu destino definitivo
estará, en aplicación do disposto no artigo 89 da LEPG, obrigado a participar no concurso debendo solicitar todos os postos situados na
mesma localidade do posto ao que figure adscrito provisionalmente.
O incumprimento desta obriga determinará o cesamento no posto no que figure adscrito por motivos de saúde ou rehabilitación.
3. Non poderán participar neste concurso:
a) O persoal funcionario de carreira de Administración Xeral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, nomeado con
carácter provisional como consecuencia da resolución de procesos selectivos, calquera que sexa a situación administrativa na que se
encontre. Este persoal será convocado para elixir destino definitivo tras a resolución do concurso atendendo á orde de prelación obtida
no correspondente proceso selectivo.
b) O persoal funcionario de carreira de Administración Xeral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, suspenso firme,
mentres dure a suspensión.
II. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA.
Os trámites relativos á cumprimentación das solicitudes de participación ou das solicitudes de elección de postos de traballo, así como
os de cumprimentación da xustificación dos méritos e requisitos ou a cobertura, de ser o caso, do impreso de emenda, deberán realizarse
electronicamente a través do portal web corporativo da Xunta de Galicia, http://funcionpublica.xunta.gal, apartado de <Concurso de
traslados>.
A consulta e seguimento das distintas fases do concurso poderá realizarse a través do citado portal web, sitio no que estarán dispoñibles
para as persoas interesadas os diversos modelos de formularios a cubrir.
Con independencia do que en cada apartado desta convocatoria se estableza, a documentación deberá presentarse no rexistro xeral da
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nas xefaturas territoriais e oficinas comarcais da dita
consellería, ou nos demais lugares previstos no artigo 16, relativo a rexistros, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, ou vía telemática, naqueles trámites que así o contemplen, a través do portal web
corporativo da Xunta de Galicia.
III. SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN NO CONCURSO E DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑALA.
1. As solicitudes de participación neste concurso dirixiranse á persoa titular da Dirección Xeral da Función Pública da Consellería de
Facenda. O modelo de solicitude estará dispoñible no portal web corporativo da Xunta de Galicia. Despois de premer a modalidade de
solicitude elixida, deberán cubrirse todos os datos que aparecen en pantalla e posteriormente validalos e confirmalos.
O persoal funcionario de carreira que pertenza a mais dun corpo só poderá participar nun, á súa elección, podendo presentar unha única
solicitude.
A solicitude deberá presentarse a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia e ata o día ...... de
................. de 201...., nos rexistros xerais da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nas súas
xefaturas territoriais e oficinas comarcais da Xunta de Galicia, así como nos demais lugares previstos no artigo 16, relativo a rexistros,
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou vía telemática a través do
portal web corporativo da Xunta de Galicia.
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2. Na solicitude faranse constar os datos persoais e os datos administrativos referentes a súa situación actual e as condicións de
participación.
Nesta fase do concurso non se poderán solicitar os postos de traballo aos que se desexa optar.
Os postos vacantes na data de convocatoria deste concurso publicaranse no anexo II desta resolución.
3. O persoal funcionario de carreira con algunha discapacidade poderá pedir na súa solicitude a adaptación do posto ou postos de traballo
a solicitar na fase de elección de postos á que se refire a base IV. Coa solicitude deberase acompañar obrigatoriamente un informe
expedido polo órgano competente na materia que acredite a procedencia da adaptación (artigo 10 do Real decreto 2271/2004, de 3 de
decembro).
4. Para os efectos previstos na base V.4.3.1, o persoal funcionario de carreira que non teña destino definitivo na mesma localidade que
o seu cónxuxe ou parella de feito deberá achegar xunto coa solicitude de participación a seguinte documentación:
a) Certificado de matrimonio ou acreditación de ser parella de feito.
b) Certificado do departamento de persoal ou de vida laboral segundo o caso:


Administracións públicas:
Certificado expedido polo/a xefe/a de persoal do centro directivo onde o cónxuxe ou parella de feito preste servizos no que conste
que este/a é empregado/a público/a, o posto que ocupa e a localidade onde o posto radique (anexo I).



Empresas privadas:
Certificado de vida laboral e contrato de traballo por conta allea en vigor cun mínimo de tres meses de antelación á data de
remate do prazo de presentación de solicitudes de participación.



Autónomos/as:
Certificado de vida laboral e documento de alta no Réxime de autónomos da Seguridade Social con efectos dun mínimo de tres
meses de antelación á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes de participación.

5. Para os efectos previstos na base V.4.3.2, o persoal funcionario de carreira que non teña destino definitivo na mesma localidade en
que radique o centro de estudos ou escola infantil dos/as fillos/as menores de doce anos deberá achegar xunto coa solicitude de
participación:
a) Certificado de nacemento do/a fillo/a menor de 12 anos ou fotocopia compulsada do libro de familia.
b) Certificado acreditativo da matrícula durante o curso escolar 2018/2019
6. No suposto de estaren interesados/as nos postos dunha mesma localidade que se anuncian neste concurso, dous/dúas funcionarios/as
de carreira poderán, por razóns de convivencia familiar, condicionar a súa petición ao feito de que ambos/as os/as dous/dúas obteñan
destino neste concurso e na mesma localidade, entendéndose en caso contrario anuladas as peticións efectuadas por ambos. Os/as
concursantes que se acollan a esta petición condicional deberán facelo constar na súa solicitude e acompañar unha fotocopia da petición
do/a outro/a.
7. As solicitudes de participación vincularán ás persoas solicitantes unha vez finalizado o prazo de presentación destas.
Poderase renunciar a participar no concurso en calquera momento ata os dez días seguintes ao da publicación das puntuacións
provisionais no Diario Oficial de Galicia. Unha vez transcorrido o dito prazo non se admitirá ningunha renuncia á participación agás erro
manifesto do solicitante apreciado pola Administración.
IV.- SOLICITUDES DE ELECCIÓN DE POSTOS DE TRABALLO.
Unha vez rematado o período de presentación de solicitudes de participación (base III), publicarase no DOG a apertura dun prazo de 15
días hábiles para a presentación de solicitudes de elección de postos de traballo.
As persoas interesadas poderán solicitar por orde de preferencia os postos ofertados no anexo II desta convocatoria aos que se engadirán
as potenciais resultas consecuencia das solicitudes de participación presentadas. A relación de postos publicarase no portal web
corporativo da Xunta de Galicia.
A puntuación mínima requirida para poder adxudicar os postos de traballo será a que na publicación da oferta se especifique para cada
un deles.
A adxudicación dos postos de traballo efectuarase nun proceso de asignación único que incluirá todas as prazas ofertadas.
As persoas solicitantes só poderán ser adxudicatarias daqueles postos para cuxo desempeño reúnan os requisitos establecidos na
correspondente relación de postos de traballo. A adxudicación dun posto de resultas estará condicionada a que o dito posto sexa de
necesaria cobertura.
Con independencia do establecido na base I.2, relativa a quen está obrigado a participar, entenderase que renuncian a participar no
concurso todas aquelas persoas que habendo presentado unha solicitude de participación non presenten solicitude de elección de postos
de traballo.
De acordo co disposto na base I.2, o persoal funcionario de carreira que se encontre ao dispor do órgano competente ou adscrito
provisionalmente a un posto de traballo estará obrigado a participar e a solicitar todos os postos situados na mesma localidade e en
localidades que, de acordo co disposto no artigo 97.5 e a disposición transitoria quinta da LEPG, se atopen a unha distancia de 30
quilómetros en relación coa localidade do último posto que ocupou con carácter definitivo ou da localidade do posto ao que está adscrito
provisionalmente. Esta elección de localidade deberá manifestarse expresamente na solicitude de elección de postos de traballo.
Para a elección dos postos de traballo as persoas concursantes, despois de premer no apartado da modalidade de solicitude, deberán
cubrir todos os datos que aparecen en pantalla e proceder a validalos e confirmalos.
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En dita solicitude deberá indicarse por orde de preferencia os postos aos que se opta no concurso, podendo combinar e intercalar os
inicialmente vacantes nas relacións de postos de traballo cos potenciais de resultas. Estes últimos corresponderanse con postos de
traballo cuxo sistema de provisión fose o concurso ordinario e que estivesen ocupados con carácter definitivo por aqueles participantes
que obtivesen un posto de traballo como consecuencia da adxudicación do concurso.
A solicitude poderá presentarse nos rexistros xerais da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,
nas súas xefaturas territoriais, nas oficinas comarcais da Xunta de Galicia, así como nos demais lugares previstos no artigo 16, relativo
a rexistros, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou vía telemática a
través do portal web corporativo da Xunta de Galicia.
As solicitudes de elección de postos de traballo vincularán ás persoas solicitantes unha vez finalizado o prazo de presentación destas.
V. VALORACIÓN DE MÉRITOS.
A valoración dos méritos para a adxudicación de postos de traballo efectuarase conforme ao seguinte baremo:
1. Antigüidade (servizos prestados nas Administracións públicas):
Por cada mes de servizos como funcionario/a de carreira: 0,02 puntos.
A puntuación máxima da base V.1 será de 7,5 puntos.
Para estes efectos computaranse os servizos recoñecidos polo órgano competente de conformidade co establecido na Lei 70/1978, do
26 de decembro, de recoñecemento de servizos prestados na Administración pública.
2. Méritos específicos adecuados ás características do posto de traballo:
Os méritos que se especifiquen para cada posto de traballo desta resolución valoraranse do seguinte modo:
2.1.

Por cada mes de servizos como funcionario/a en postos de traballo pertencentes á mesma área funcional ca do posto
solicitado: 0,02 puntos

2.2.

Por estar en posesión da titulación académica que especificamente se mencione na RPT para o posto de traballo: 1 punto.
No caso de que se mencione mais dunha titulación so se valorará unha.

2.3.

Por estar en posesión do nivel de coñecementos da lingua estranxeira que se especifique para o posto de traballo,
acreditado segundo o Marco Europeo Comun de Referencia para as linguas (MERC): 1 PUNTO. No caso que se mencione
máis dun idioma só se valorará un.

2.4.

Por estar en posesión do permiso de conducir valorable para o desempeño do posto de traballo: 0,75 puntos.

Para o supsto de coñecemento de idiomas acreditados por medio de títulos expedidos por centros oficiais ou homologados as
equivalencias deberán ser aportadas polas persoas interesadas para os efectos de que este apartado sexas obxecto de valoración.
A puntuación da alinea 2.1 non poderá superar os 3,2 puntos.
A puntuación máxima da base V.2 será de 3,5 puntos.
3. Grao persoal.
Polo nivel 10 de grao consolidado e formalizado e recoñecido: 1 punto.
Por cada unidade de nivel que exceda de 10: 0,15 puntos
A puntuación máxima da base V.3 será de 4 puntos.
No suposto en que os/as funcionarios/as non teñan recoñecido ningún grao persoal ou este sexa inferior a 10 computarase, para os
efectos de puntuación nesta epígrafe, o nivel mínimo correspondente ao intervalo de niveis do grupo ao que pertenza o/a funcionario/a.
4. Traballo desenvolvido, tempo transcorrido dende o último posto de traballo obtido con carácter definitivo e medidas de conciliación
laboral e igualdade de xénero
4.1. Traballo desenvolvido.
4.1.1. Só se computará o traballo desenvolvido coa condición de funcionario/a nos distintos subgrupos.
4.1.2. A determinación da puntuación realizarase a partir do sumatorio das puntuacións parciais obtidas no desempeño dun ou
máis postos de traballo do mesmo ou diferente nivel de destino como consecuencia de aplicar a seguinte fórmula.
Traballo desenvolvido = (T1*P1 + T2*P2 + ... + Tn*Pn)
Onde:



Ti referencia o tempo total de traballo desenvolvido nun nivel de destino concreto (i) expresado en meses (teranse
en conta meses de 30 días)
Pi referencia a puntuación asignada ao nivel de destino (i) segundo o seguinte criterio:

Polo nivel de destino 10: 0,001 puntos.
Por cada unidade de nivel de destino que exceda de 10: 0,001 puntos, ata un máximo de 0,020 puntos.
4.2. Tempo transcorrido dende a última adxudicación dun posto con carácter definitivo:
Por cada mes de servizos de tempo transcorrido dende a última adxudicación dun posto con carácter definitivo do corpo ou escala dende
o que participa: 0,0125 puntos.
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Exclúense da puntuación os dous anos de permanencia obrigatoria se o último posto adxudicado con carácter definitivo se obtivo polo
sistema de concurso, e os dous primeiros anos se o último posto adxudicado con carácter definitivo se obtivo polo sistema de libre
designación.
4.3. Medidas de conciliación e de igualdade de xénero
4.3.1. Outorgaranse 0,5 puntos para acceder aos postos situados na localidade onde radique o posto de traballo do cónxuxe
ou parella de feito sempre que o solicitante non teña destino definitivo nesa mesma localidade.
Esta circunstancia xustificarase documentalmente xunto coa solicitude de participación no concurso nos termos establecidos
na base III.4.
4.3.2. Outorgaranse 0,5 puntos para acceder aos postos situados na localidade onde radique o centro de estudos ou escola
infantil en que estea matriculado/a un/unha ou máis fillos/as menores de doce anos sempre que a persoa solicitante non teña
destino definitivo nesa mesma localidade.
Esta circunstancia xustificarase documentalmente xunto coa solicitude de participación no concurso nos termos establecidos
na base III.5.
Para os efectos do disposto nas alíneas 4.3.1 e 4.3.2 entenderase por localidade do posto de traballo do cónxuxe ou localidade
do domicilio familiar tanto o concello no que efectivamente radiquen ambas como os concellos xeograficamente limítrofes con
este.
A puntuación das alíneas 4.3.1 e 4.3.2 outorgarase con carácter alternativo e nunca acumulativo.

4.3.3. Outorgaranse 0,01 puntos por mes aos/ás funcionarios/as que estean gozando ou gozasen nos cinco anos anteriores
ao remate do prazo de presentación de solicitudes unha excedencia para o coidado de fillos/as ou familiares. Esta circunstancia,
de ser o/a participante funcionario/a da Administración da Xunta de Galicia incluído no ámbito de competencias da Dirección
Xeral da Función Pública, apreciarase de oficio.
A puntuación da alínea 4.3.3 non poderá superar os 0,6 puntos
A puntuación máxima da base V.4 será de 5,5 puntos.
5. Cursos de formación e perfeccionamento.
Valorarase a asistencia e, de ser o caso, a superación durante os últimos 10 anos de cursos organizados e impartidos directamente pola
Escola Galega de Administración Pública, Academia Galega de Seguridade Pública, escolas oficiais de formación do Estado e das
restantes comunidades autónomas, e cursos impartidos no marco do Acordo de Formación para o Emprego das Administracións Públicas
(AFEDAP).
A limitación, a efectos de cómputo do baremo, do tempo de validez dos cursos realizados ao que se refire o parágrafo anterior aplicarase
en todos aqueles concursos ordinarios que se convoquen a partir do día 1 de xaneiro de 2020. Ata esa data serán puntuables todos
aqueles cursos impartidos polos organismos que para cada convocatoria se determinen independentemente da data na que se realizaran
as accións formativas.
Para cada curso de duración igual ou superior a 12 horas lectivas valoraranse con 0,01 puntos cada hora de formación, ata un máximo
de 1 punto por curso.
Para os efectos de puntuación deste apartado estimaranse como valorables as probas de avaliación de carácter libre organizadas pola
EGAP ao consideralas equivalentes a un aproveitamento polas horas previstas dos correspondentes cursos organizados e impartidos
directamente pola EGAP.
Tamén serán obxecto de valoración aqueles cursos versados en materias de formación en igualdade e prevencioón e loita contra a
violencia de xénero e de prevención de riscos, seguridade e saúde laboral impartidos por aqueles organos de calquera administración
pública, estatal ou autonómica, con competencia formativa nestas materias.
Non se valorará:
A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.
Os módulos ou partes integrantes dun curso.
As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.
Os cursos de doutoramento.
Os cursos que formen parte dos procesos de selección de persoal funcionario.
A puntuación máxima da base V.5. será de 4 puntos.
6. Grao de coñecemento do idioma galego
a) CELGA 3 ou equivalente: 1,25 puntos.
b) CELGA 4 ou equivalente: 2,00 puntos.
c) Curso de nivel medio de linguaxe administrativa galega, curso de nivel medio de linguaxe administrativa local galega, curso
de linguaxe xurídica galega, ciclo superior dos estudos de galego das escolas oficiais de idiomas ou CELGA 5: 2,75 puntos
d) Curso de nivel superior de linguaxe administrativa galega ou curso de nivel superior de linguaxe xurídica galega: 3,50 puntos
En caso de acreditar máis dun grao de coñecemento de galego, só se computará o superior.
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Só se lle concederá validez, no que se refire á acreditación do coñecemento do galego, aos cursos, estudos ou titulacións
homologadas polo órgano competente en materia de Política Lingüística.
O coñecemento do idioma galego só será obxecto de valoración nesta epígrafe.
A puntuación máxima da base V.6 será de 3,5 puntos.
7. Polo grupo á que pertence o funcionario e desde o que participa no concurso outorgaranse os seguintes puntos:
- Subgrupo A1: 5 puntos
- Subgrupo A2: 4 puntos
- Subgrupo C1: 3 puntos
- Subgrupo C2: 2 puntos
- Agrupación profesional de persoal subalterno: 1 punto.
8. A orde de prioridade para a adxudicación das prazas determinarase pola puntuación obtida de acordo co baremo anterior.
Todos os méritos contemplados na base V computaranse ata a data de finalización do prazo de presentación de solicitudes de
participación no concurso.
En caso de empate nas puntuacións acudirase para dirimilo á outorgada polos méritos alegados seguindo a orde establecida nos
diferentes apartados desta base. De persistir o empate resolverase pola orde alfabética do primeiro apelido, e de ser igual polo segundo,
a partir da letra resultante no sorteo que tivo lugar o día ..de ... do 201. (DOG nº .., do ..de ..). En último lugar o empate dirimirase por
sorteo entre os implicados.
9.-A puntuación mínima para poder adxudicar os postos que se ofertan nesta convocatoria é a que para cada un deles se especifica no
anexo de postos.
VI. XUSTIFICACIÓN DA POSESIÓN DE MÉRITOS E REQUISITOS.
1. Os méritos e os requisitos específicos para o acceso aos postos deberán posuírse na data de finalización do prazo de presentación
de solicitudes de participación no concurso, concretamente o día ....... de ............................de 201.....
2. O procedemento para a xustificación destes méritos e requisitos será o seguinte:
A Dirección Xeral da Función Pública remitirá ás persoas participantes no concurso de traslados unha clave para consultar os datos que
figuran no seu expediente no Rexistro Central de Persoal (RCP). Este envío efectuarase ao teléfono móbil ou ao correo electrónico
indicado polo interesado/a na solicitude de participación no concurso.
Se chegado o día ........ de ............. de 201..... algunha persoa interesada non recibiu a clave, poderá dirixirse a partir do día seguinte ao
correo electrónico da Dirección Xeral da Función Pública, concurso.traslado.dxfp@xunta.gal, solicitando o seu envío con indicación do
número do teléfono móbil ou enderezo de correo electrónico e achegando copia da solicitude de participación na que conste a
presentación desta en calquera dos lugares consignados na base II.
Para a xustificación dos méritos e/ou requisitos as persoas concursantes, no prazo de ........... días hábiles a contar dende o día de
apertura do prazo de presentación de solicitudes de elección de postos de traballo ao que se refire o parágrafo primeiro da base IV,
actuarán do seguinte xeito:
No suposto de estar conforme cos datos consultados, a persoa interesada deberá validalos asinando o impreso de conformidade. Este
impreso deberá rexistrarse e remitirse asinado á Dirección Xeral da Función Pública.
No suposto de desconformidade con algún dos datos por que se considere que estes son erróneos ou están incompletos, o interesado
deberá formalizar o impreso de emenda que encontrará na páxina web. Este documento deberá ser presentado nas unidades que de
seguido se relacionan:
Servizos centrais: secretario/a xeral técnico/a, subdirector/a xeral ou xefes/as de servizo que teñan atribuídas funcións en materia de
xestión de persoal, dependentes da secretaría xeral técnica da consellería respectiva ou ente público instrumental.
Servizos periféricos: xefes/as territoriais, funcionarios/as responsables da área de persoal das xefaturas territoriais, delegacións ou ente
publico instrumental respectivo.
As persoas interesadas achegarán a documentación xustificativa das modificacións que propoñan para que polas unidades anteriormente
relacionadas se emita a oportuna certificación segundo o modelo que estableza a Dirección Xeral da Función Pública, validando, de
estimalo procedente, as correccións realizadas.
O prazo para expedir esta certificación será de ....... días hábiles a contar dende o día de apertura do prazo de presentación de solicitudes
de elección de postos de traballo ao que ser refire o parágrafo primeiro da base IV.
Unha vez expedida a certificación, a persoa interesada deberá asinala e remitila rexistrada á Dirección Xeral da Función Pública. No
caso de que a certificación non se emitise en prazo por causas alleas ao ou á concursante, este/a deberá presentar a xustificación
documental debidamente rexistrada de tela solicitado oportunamente.
O prazo para presentar a certificación, ou a xustificación de tela solicitado, será de ......... días hábiles a contar dende o día de apertura
do prazo de presentación de solicitudes de elección de postos de traballo ao que ser refire o parágrafo primeiro da base IV.
3. Os datos reflectidos no impreso de conformidade ou na certificación serán os que teña en conta a comisión de valoración do concurso
para a adxudicación dos postos de traballo solicitados. Calquera dato omitido non poderá ser invocado para os efectos de futuras
reclamacións, nin considerar por tal motivo lesionados os seus intereses e/ou dereitos.
4. Calquera impreso de conformidade ou certificación que non reúna os requisitos ou que fose enviado pola persoa interesada fóra do
prazo establecido, terase por non presentada, agás no suposto establecido no último parágrafo da base VI.2.
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VII. LISTAXE DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
1. Expirados os prazos de presentación das solicitudes de participación no concurso e de petición de postos de traballo, a Dirección Xeral
da Función Pública ditará resolución que se publicará no Diario Oficial de Galicia na que se declararán aprobadas as listas de admitidos/as
e excluídos/as con indicación do lugar no que estarán a disposición das persoas interesadas.
2. As persoas excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución, para
poder emendar, de ser o caso, o defecto que motivase a exclusión. O formulario de reclamación estará a disposición das persoas
interesadas no portal web corporativo da Xunta de Galicia e deberá presentarse no rexistro xeral da Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nas xefaturas territoriais e oficinas comarcais da dita consellería, ou nos demais lugares
previstos no artigo 16, relativo a rexistros, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas. Para tal efecto, a estimación ou desestimación das ditas peticións de emendas entenderanse implícitas na resolución pola que
se publique a listaxe definitiva.
Unha vez transcorrido o dito prazo a Dirección Xeral da Función Pública ditará resolución definitiva. Contra esta resolución poderase
interpoñer, no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e de conformidade co
establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, recurso potestativo
de reposición ante o mesmo órgano ou, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do contencioso-administrativo
de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados dende a mesma data e de conformidade co establecido na Lei 29/1998,
do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
VIII. COMISIÓN DE VALORACIÓN.
1. A valoración dos méritos alegados polas persoas concursantes para a adxudicación dos postos de traballo vacantes será efectuada
pola comisión de valoración que prevé o artigo 12 do Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción
interna, coa composición establecida nel. Esta comisión terá a categoría primeira das previstas no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, e
será nomeada polo órgano convocante. Os acordos da comisión adoptaranse por maioría dos seus membros.
2. A comisión poderá dispor a incorporación aos seus traballos de asesores para aquelas tarefas que o requiran, procedendo o órgano
convocante ao seu nomeamento.
3. A proposta de adxudicación dos postos de traballo ofertados recaerá sobre o/a concursante que obtivese maior puntuación conforme
ao baremo establecido na base V, así como, se é o caso, conforme aos criterios de desempate fixados na base V.8.
4. Unha vez efectuada a proposta de valoración provisional dos méritos esta farase pública no Diario Oficial de Galicia mediante
resolución da Dirección Xeral da Función Pública da Consellería de Facenda.
Contra a dita resolución as persoas concursantes poderán formular as oportunas reclamacións no prazo de dez días hábiles que se
contarán a partir do seguinte ao da publicación.
As reclamacións dirixiranse a Dirección Xeral da Función Pública e poderán presentarse no rexistro xeral da Vicepresidencia e Consellería
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nas xefaturas territoriais, nas oficinas comarcais da dita consellería, ou nos demais
lugares previstos no artigo 16, relativo a rexistros, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
Dito escrito deberá especificar o apartado ou apartados da base V sobre os que se formula a reclamación, con indicación expresa
daqueles méritos que se consideran erroneamente puntuados e a causa concreta obxecto de reclamación.
O formulario de reclamación estará a disposición das persoas interesadas no portal web corporativo da Xunta de Galicia.
5. Examinadas e resoltas pola comisión as reclamacións presentadas, elevarase proposta definitiva de resolución do concurso. A
convocatoria resolverase por resolución da persoa titular da Dirección Xeral de Función Pública, que se publicará no Diario Oficial de
Galicia e na que figurarán os destinos adxudicados a cada un dos participantes.
A estimación ou desestimación das reclamacións presentadas contra a valoración provisional de méritos entenderanse implícitas na
devandita resolución.
IX. ADXUDICACIÓN DE DESTINOS.
1. Os destinos adxudicados serán irrenunciables salvo que con anterioridade á finalización do prazo posesorio se obteña outro destino
mediante convocatoria pública, ben polo procedemento de libre designación ou por concurso, casos nos que poderán optar entre os
postos adxudicados, estando obrigados a comunicar por escrito a opción seleccionada á Dirección Xeral da Función Pública no prazo de
tres días seguintes ao da Resolución pola que se abren prazos posesorios.
2. Os traslados que se deriven da resolución do presente concurso terán a consideración de voluntarios polo que, en consecuencia, non
xerarán dereito á indemnización.
X. TOMA DE POSESIÓN.
A toma de posesión en todos os postos adxudicados como consecuencia da realización do presente concurso efectuarase a partir da
data que se faga constar na orde de resolución deste e iniciará o cómputo dos prazos posesorios establecidos no artigo 14 do Decreto
93/1991, do 24 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción
interna.
XI. RECURSOS.
Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante esta mesma dirección
xeral, no prazo dun mes que se contará dende o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co
establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses
contados dende a mesma data, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contenciosoadministrativa.
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5. Oferta pública de emprego da Administración Xeral da
Xunta de Galicia – OEP 2019
BORRADOR DO DECRETO ... /2019, 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 2019.

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, e segundo dispón o artigo 19.6 da Lei de Orzamentos 6/2018, de 3 de xullo, de
Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018, a taxa de reposición de un ou varios sectores
ou colectivos prioritarios se poderá acumular noutros sectores ou colectivos prioritarios.
Igualmente a taxa de reposición dos sectores non prioritarios poderá acumularse nos sectores
prioritarios, sendo o sector sanitario un sector prioritario enumerado como tal no artigo 10,
apartado uno.3.
No ámbito de Función Pública, a taxa de reposición é do 100% e o número de prazas que se
poden convocar na oferta de emprego público do ano 2019 é de 543 prazas.
O 8% destas 543 prazas se eleva a 43 prazas máis que se ceden para ser convocadas no sector
sanitario por ser este un sector prioritario e ter unha carencia importante de efectivos que
deberán ser repostos canto antes.
Para o cálculo da taxa de reposición acudiuse ao disposto na devandita Lei no seu artigo 19.uno.7
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
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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 2019, contémplase unha promoción interna separada para o
persoal funcionario dos corpos xerais e da escala superior de finanzas con convocatorias
independentes das de acceso libre.
Asi mesmo se inclúe unha promoción interna separada para o acceso á Escala de Axentes de
Inspección na especialidade de vixiancia de estradas (Subgrupo C1) para o persoal laboral fixo
do grupo III, categorías 7, 8, 23, 60 e 67 e do grupo IV, categoría 31que poidan acceder polo
sistema de concurso-oposición a esta escala de acordo co disposto no apartado 5ª da Resolución
do 28 de novembro de 2018 da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no
rexistro e 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 Infraestructuras.
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
2018.
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 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. As ofertas que articulen estes procesos de estabilización deberán aprobarse e publicarse
nos respectivos Diarios Oficiais nos exercizos 2018 a 2020.
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 28 da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
de Galicia para o ano 2019 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
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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 10,30 % das vacantes que se distribuirá segundo se establece
nos Anexos de prazas obxecto desta oferta.
A reserva do 10,30 % indicado realizarase de xeito que o 3,49 % das prazas ofertadas sexa para
ser cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual e o 6,81 % 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 2/2018, do 26 de decembro, de Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para
o ano 2019 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 2019 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 tres e cinco
do artigo 12 da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
de Galicia para o ano 2019, 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 de de dous mil dezanove,
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 tres e cinco do artigo 12 da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de Orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, 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 2019, 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 ao 100% da taxa de reposición de efectivos prevista para o ano 2019.
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 28 da Lei 2/2018, do 26
de decembro, de Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 e no
artigo 19.Uno.7 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.
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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.
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 e persoal laboral
fixo, 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.
Para os funcionarios do Corpo de Xestión de Administración Xeral da Xunta de Galicia,
subgrupo A2, Escala Técnica de Finanzas, realizarase unha promoción interna separada para
permitir que este persoal funcionario, poida promocionar ao Corpo Superior de Administración
Xeral da Xunta de Galicia, subgrupo A1, Escala Superior de Finanzas sempre e cando posúan a
titulación necesaria, teñan prestados servizos efectivos, durante polo menos dous anos, como
funcionario/a de carreira no Corpo de Xestión de Administración Xeral da Xunta de Galicia,
subgrupo A2, Escala Técnica de Finanzas, reúnan os requisitos esixidos na convocatoria e
superen as probas que para cada caso estableza a consellería competente en materia de función
pública.
5.
Para os funcionarios do Corpo Administrativo da Administración Xeral da Xunta de Galicia,
subgrupo C1, Escala de axentes de inspección de Consumo, realizarase unha promoción interna
separada para permitir que este persoal funcionario, poida promocionar ao Corpo de Xestión de
Administración Xeral da Xunta de Galicia, subgrupo A2, Escala de inspectoras e inspectores de
Consumo, sempre e cando posúan a titulación necesaria, teñan prestados servizos efectivos,
durante polo menos dous anos, como funcionario/a de carreira no Corpo Administrativo de
Administración Xeral da Xunta de Galicia, subgrupo C1, Escala de axentes de inspección de
Consumo, reúnan os requisitos esixidos na convocatoria e superen as probas que para cada caso
estableza a consellería competente en materia de función pública.
6.
As persoas aspirantes dos Corpos de Administración Xeral, que superen o proceso de
promoción interna adxudicaráselles destino no mesmo posto que viñan desempeñando con
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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.
No caso de que o aspirante ocupe un posto con carácter definitivo que non estivese aberto ao
corpo do grupo de titulación ao que se acceda, ofertarase na elección de destino unha vacante
aberta ao grupo de titulación ao que accedeu por promoción interna, que poderá ser de nivel
superior ao nivel mínimo do grupo, no caso de que non haxa vacantes deste nivel.
7.
Aos aspirantes da Escala Técnica de Finanzas que superen o proceso de promoción interna
adxudicaráselles destino no mesmo posto que viñan desempeñando con carácter definitivo
sempre que puidera ser ocupado por un funcionario/a da Escala Superior de Finanzas de acordo
coa relación de postos de traballo.
No caso de que o aspirante ocupe un posto con carácter definitivo que non estivera aberto á
Escala Superior de Finanzas, ofertarase na elección de destino unha praza vacante aberta a esa
Escala.
8.
Aos aspirantes da Escala de axentes de inspección de Consumo que superen o proceso
de promoción interna adxudicaráselles destino no mesmo posto que viñan desempeñando con
carácter definitivo sempre que puidera ser ocupado por un funcionario/a da Escala de inspectoras
e inspectores de Consumo de acordo coa relación de postos de traballo.
No caso de que o aspirante ocupe un posto con carácter definitivo que non estivera aberto á
Escala de inspectoras e inspectores de Consumo, ofertarase na elección de destino unha praza
vacante aberta a esa Escala.
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.
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.
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A simplificación dos procesos selectivos unificándose, cando corresponda, as
prazas correspondentes aos Anexos I, II e III.
Valoración ata a puntuación máxima na fase de concurso.
B) Os procesos selectivos terán carácter aberto e garantirán a libre concorrencia, sen prexuízo
do establecido para a promoción interna na Lei 2/2015, de emprego público de Galicia e no V
Convenio Colectivo Único para o persoal laboral da Xunta de Galicia 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.
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 10,30% para ser cuberta por persoas que acrediten
discapacidade, de xeito que, o 3,49% será para as persoas que acrediten discapacidade
intelectual e o 6,81% 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.
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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 Primeira. 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, 2017 e 2018 , que aínda están pendentes de convocar. No caso de ser acumuladas
aplicarase a normativa correspondente á oferta do 2019.
Todas as prazas publicadas tanto en ofertas anteriores como as relativas a esta oferta, 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 adicional segunda.- 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.
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.
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ANEXO I : ACCESO LIBRE
PRAZAS FUNCIONARIOS
QUENDA
XERAL

DISCAPACIDADE
XERAL

Corpo superior (subgrupo A1)

39

3

42

Escala de letrados (subgrupo A1)

7

1

8

Escala superior de finanzas (subgrupo A1)

1

Corpo de xestión (subgrupo A2)

25

2

27

Escala técnica de finanzas (subgrupo A2)

7

1

8

Escala de inspectores/as de consumo (subgrupo A2)

2

Corpo administrativo (subgrupo C1)

50

5

Corpo auxiliar (subgrupo C2)

90

5

5

100

Agrupación profesional do persoal funcionario subalterno

68

5

14

87

289

22

19

330

QUENDA
XERAL

DISCAPACIDADE
XERAL

DISCAPACIDADE
INTELECTUAL

TOTAL
PRAZAS

ADMINISTRACIÓN XERAL

TOTAL
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

DISCAPACIDADE
INTELECTUAL

TOTAL
PRAZAS

1

2
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Corpo facultativo superior (subgrupo A1)
Escala de enxeñeiros (subgrupo A1)
Especialidade de enxeñaría de minas

4

4

Escala de arqueólogos (subgrupo A1)

1

1

Escala de arquitectos (subgrupo A1)

3

3

Escala de veterinarios (subgrupo A1)

10

2

12

Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos (Subgrupo A1)
Especialidade arquivos

2

2

Especialidade bibliotecas

2

2

9

9

Especialidade enxeñaría técnica de obras públicas

4

4

Especialidade enxeñaría técnica agrícola

26

Especialidade enxeñaría técnica minas

1

1

Especialidade bibliotecas

5

5

Especialidade museos

3

3

Escala facultativa servizos sociais (subgrupo A1)
Especialidade pedagoxía
Corpo facultativo de grao medio (subgrupo A2)
Escala de enxeñeiros técnicos (subgrupo A2)
4

30

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos (Subgrupo A2)

Escala de técnicos facultativos servizos sociais (subgrupo A2)
Especialidade traballo social

15

Corpo de técnicos de carácter facultativo (grupo B)
Escala axentes técnicos facultativos servizos sociais (grupo B)

21

5

20

Especialidade animación sociocultural

10

10

Especialidade xardín de infancia

10

10

Corpo de auxiliares de carácter técnico (subgrupo C2)
Escala Auxiliares de Clínica (Subgrupo C2)
TOTAL

26

4

30

131

15

146

PRAZAS LABORAIS (*)
Grupo IV. Categoría 35 Auxiliar de arquivos e bibliotecas

8

8

Grupo IV. Categoría 004. Auxiliar coidador/a

40

40

Grupo III. Categoría 063. Oficial/a 1ª condutor/a

19

19

TOTAL

67

67

TOTAL LIBRE

487

37

19

543

(*) convocaranse polos corpos e escalas de carácter funcionarial a crear

ANEXO II: PROCESO DE ESTABILIZACIÓN PRAZAS FUNCIONARIOS (acceso libre)
QUENDA XERAL

DISCAPACIDADE
XERAL

TOTAL PRAZAS

Corpo superior (subgrupo A1)

14

2

16

Escala superior de finanzas (subgrupo A1)

3

3

Corpo de xestión (subgrupo A2)

4

4

Escala técnica de finanzas (subgrupo A2)

7

1

8

Corpo administrativo (subgrupo C1)

3

1

4

ADMINISTRACIÓN XERAL

Escala de axentes de inspección (subgrupo C1)
Especialidade consumo

3

3

Corpo auxiliar (subgrupo C2)

20

5

25

Agrupación profesional do persoal funcionario subalterno

20

5

25

74

14

88

QUENDA XERAL

DISCAPACIDADE
XERAL

TOTAL PRAZAS

TOTAL XERAL
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
Corpo facultativo superior (subgrupo A1)
Escala de enxeñeiros (subgrupo A1)
Especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos

6

6

Especialidade de enxeñaría de telecomunicación

2

2

Especialidade arquivos

2

2

Especialidade bibliotecas

1

1

1

1

Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos (subgrupo A1)

Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimopesqueiros (subgrupo A1)
Especialidade de inglés marítimo
Escala facultativa servizos sociais (subgrupo A1)

22

Especialidade pedagoxía

3

3

Especialidade enxeñaría técnica de obras públicas

1

1

Especialidade enxeñaría técnica de minas

2

2

Especialidade arquivos

1

1

Especialidade bibliotecas

2

2

Especialidade museos

1

1

Especialidade animación sociocultural

1

1

Especialidade xardín de infancia

48

Corpo facultativo de grao medio (subgrupo A2)
Escala de enxeñeiros técnicos (subgrupo A2)

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos (subgrupo A2)

Escala axentes técnicos facultativos servizos sociais (grupo B)
5
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PROCESO DE ESTABILIZACIÓN PRAZAS LABORAL (acceso libre)
PRAZAS LABORAL (*)

QUENDA XERAL

DISCAPACIDADE
TOTAL PRAZAS
XERAL

Grupo III. Categoría 004. Gobernante/a servizos domésticos

11

11

Grupo III. Categoría 065. Oficial 1ª cociña

10

10

Grupo III. Categoría 063. Oficial 1ª condutor

19

19

Grupo III. Categoría 069. Oficial servizos técnicos

9

9

Grupo III. Categoría 104. Intérprete linguaxe de signo

29

2

31

Grupo IV. Categoría 005. Oficial 2ª Cociña

88

9

97

Grupo IV. Categoría 035. Auxiliar arquivos

26

1

27

Grupo IV. Categoría 004. Auxiliar coidador/a

260

23

283

Grupo V. Categoría 001. Camareiro/a – Limpador/a

140

11

151

Grupo V. Categoría 011. Limpador/a – Fregador/a

170

11

181

907

76

983

TOTAL ESTABILIZACIÓN
(*) convocaranse polos corpos e escalas de carácter funcionarial a crear

ANEXO III: PROCESO DE CONSOLIDACIÓN PERSOAL INDEFINIDO NON FIXO (acceso libre)
PRAZAS FUNCIONARIOS
QUENDA
XERAL

ADMINISTRACIÓN XERAL

DISCAPACIDADE
XERAL

TOTAL
PRAZAS

Corpo Superior (subgrupo A1)

1

1

Corpo de xestión (subgrupo A2)

2

2

Corpo administrativo (subgrupo C1)

1

1

Corpo auxiliar (subgrupo C2)

2

2

QUENDA
XERAL

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
Corpo facultativo superior (subgrupo A1)
Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos (Subgrupo A1)

23

DISCAPACIDADE
XERAL

TOTAL
PRAZAS

1

1

Especialidade enxeñaría técnica forestal

1

1

Especialidade enxeñaría técnica agrícola

4

4

Bombeiro/a forestal condutor de motobomba

1

1

Emisorista de defensa contra incendios forestais

1

1

14

14

Grupo III. Categoría 065. Oficial/a 1º cociña

1

1

Grupo IV. Categoría 011. Auxiliar de laboratorio

2

2

TOTAL LABORAIS

3

3

TOTAL PRAZAS CONSOLIDACIÓN

17

17

Especialidade arquivos
Corpo facultativo de grao medio (subgrupo A2)
Escala de enxeñeiros técnicos (subgrupo A2)

Corpo de auxiliares de carácter técnico (subgrupo C2)

TOTAL
PRAZAS LABORAIS

ANEXO IV PROMOCIÓN INTERNA SEPARADA PERSOAL FUNCIONARIO
QUENDA XERAL

DISCAPACIDADE
XERAL

TOTAL PRAZAS

Corpo superior (subgrupo A1)

23

3

26

Escala superior de finanzas (subgrupo A1)

4

1

5

Corpo xestión (subgrupo A2)

62

5

67

Corpo administrativo (subgrupo C1)

92

8

100

Corpo auxiliar (subgrupo C2)

25

2

27

208

19

227

ADMINISTRACIÓN XERAL

TOTAL PROMOCIÓN INTERNA PERSOAL FUNCIONARIO

ANEXO V: PROMOCIÓN INTERNA PERSOAL LABORAL FIXO (P. FUNCIONARIZACIÓN)
FUNCIONARIOS
ADMINISTRACIÓN XERAL

QUENDA XERAL

TOTAL PRAZAS

Corpo de xestión (subgrupo A2)

1

1

Corpo administrativo (subgrupo C1)

3

3

Corpo auxiliar (subgrupo C2)

6

6

Agrupación profesional do persoal funcionario subalterno

1

1

QUENDA XERAL

TOTAL PRAZAS

Especialidade Medicina

20

20

Especialidade Pedagoxía

11

11

Especialidade Psicoloxía

61

61

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
Corpo Facultativo Superior (Subgrupo A1)
Escala Facultativa Servizos Sociais (Subgrupo A1)

Corpo Facultativo de Grao Medio (Subgrupo A2)
Escala de Técnicos Facultativos Servizos Sociais (Subgrupo A2)
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Especialidade Educadores

106

106

Especialidade Enfermería

86

86

Especialidade Fisioterapia

16

16

4
87

4
87

82

82

363
847

363
847

Especialidade Terapia Ocupacional
Especialidade Traballo Social
Corpo de Técnicos de carácter Facultativo
Escala Axentes Técnicos Facultativos Servizos Sociais (Grupo B)
Especialidade Xardín de Infancia
Corpo de Auxiliares de carácter Técnico (subgrupo C2)
Escala Auxiliares de Clínica (subgrupo C2)
Especialidade auxiliar de Clínica
TOTAL P. FUNCIONARIZACIÓN

TOTAL PRAZAS ANEXOS I, II Y III

1.543

TOTAL PRAZAS ANEXOS IV, V

1.074

TOTAL PRAZAS OEP 2019

2.617

6. Convocatoria de procesos selectivos na Admón. Xeral
da Xunta de Galicia
Orde do 28 de febreiro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala de
auxiliar do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais, subgrupo C2, nas especialidades
de EMISORISTA/VIXILANTE FIXO/A, BOMBEIRO FORESTAL-CONDUTOR MOTOBOMBA E
BOMBEIRO FORESTAL, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

NÚMERO DE PRAZAS: Acceso libre: 203, promoción interna: 66
SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso-oposición
REQUISITOS DA TITULACIÓN E OUTROS:
- Emisorista/vixiante fixo/a: Graduado/a en ESO ou equivalente
- Bombeiro forestal-condutor motobomba: Graduado/a en ESO ou equivalente + carné
conducir C e B
- Bombeiro forestal: Graduado/a en ESO ou equivalente + carné de conducir B
PRAZO INSCRICIÓN: Ata o 2 de abril de 2019.
Orde do 28 de febreiro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo de
xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de
seguridade e saúde no traballo, especialidades de SEGURIDADE NO TRABALLO E DE HIXIENE
INDUSTRIAL.

NÚMERO DE PRAZAS: Acceso libre: 16, promoción interna: 3
SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso-oposición
REQUISITOS DA TITULACIÓN E OUTROS:
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-

-

Seguridade no traballo: Arquitecto técnico ou enxeñeiro técnico ou graduado nunha
titulación que habilite para o exercicio da profesión de arquitecto técnico ou de
enxeñeiro técnico, e título de técnico con formación en nivel superior, nas tres
disciplinas preventivas, conforme o que establece o Regulamento dos servizos de
prevención, aprobado polo Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, ou norma que o
substitúa.
Hixiene industrial: Enxeñeiro técnico industrial, enxeñeiro técnico de minas, enxeñeiro
técnico agrícola ou enxeñeiro técnico forestal ou graduado nunha titulación que habilite
para o exercicio da profesión de enxeñeiro técnico industrial, enxeñeiro técnico de
minas, enxeñeiro técnico agrícola ou enxeñeiro técnico forestal, e título de técnico con
formación en nivel superior, nas tres disciplinas preventivas, conforme o que establece
o Regulamento dos servizos de prevención, aprobado polo Real decreto 39/1997, do
17 de xaneiro, ou norma que o substitúa.

PRAZO INSCRICIÓN: Ata o 2 de abril de 2019.
Orde do 28 de febreiro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na eSCALA
TÉCNICA DE SAÚDE LABORAL, subgrupo A2, do corpo facultativo de grao medio da Administración
especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

NÚMERO DE PRAZAS: Acceso libre: 16, promoción interna: 3
SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso-oposición
REQUISITOS DA TITULACIÓN E OUTROS:
- Diplomado en Enfermaría ou graduado nunha titulación que habilite para o exercicio
da profesión de enfermaría e especialidade de enfermaría do traballo ou diplomatura
en Enfermaría de Empresa e título de técnico con formación en nivel superior, nas tres
disciplinas preventivas, conforme o que establece o Regulamento dos servizos de
prevención, aprobado polo Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, ou norma que o
substitúa.PRAZO INSCRICIÓN: Ata o 2 de abril de 2019.
PRAZO INSCRICIÓN: Ata o 2 de abril de 2019.
Orde do 28 de febreiro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior
de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de
seguridade e saúde no traballo, especialidades de sEGURIDADE NO TRABALLO, DE HIXIENE
INDUSTRIAL E DE ERGONOMÍA E PSICOSOCIOLOXÍA APLICADA.

NÚMERO DE PRAZAS: Acceso libre: 17, promoción interna: 4
SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso-oposición
REQUISITOS DA TITULACIÓN E OUTROS:
- Seguridade no traballo: Arquitecto, graduado ou máster que habilite para o exercicio
da profesión de arquitecto, enxeñeiro ou máster nunha titulación que habilite para o
exercicio da profesión de enxeñeiro, e título de técnico con formación en nivel superior,
nas tres disciplinas preventivas, consonte establece o Regulamento dos servizos de
prevención, aprobado polo Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, ou pola norma que
o substitúa.
- Hixiene industrial: Licenciado ou graduado en Bioloxía, licenciado ou graduado en
Química ou licenciado en Farmacia ou graduado nunha titulación que habilite para a
profesión de farmacéutico, e título de técnico con formación en nivel superior, nas tres
disciplinas preventivas, consonte establece o Regulamento dos servizos de prevención,
aprobado polo Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, ou pola norma que o substitúa.
- Ergonomía e psicosocioloxía aplicada: Licenciado ou graduado nunha titulación de
calquera rama e título de técnico con formación en nivel superior, nas tres disciplinas
preventivas, consonte establece o Regulamento dos servizos de prevención, aprobado
polo Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, ou pola norma que o substitúa.
PRAZO INSCRICIÓN: Ata o 2 de abril de 2019.
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Orde do 28 de febreiro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na eSCALA
SUPERIOR DE SAÚDE LABORAL, subgrupo A1, do corpo facultativo superior de administración especial
da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

NÚMERO DE PRAZAS: Acceso libre: 9, promoción interna: 1
SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso-oposición
REQUISITOS DA TITULACIÓN E OUTROS:
- Licenciado en Medicina ou graduado nunha titulación que habilite para o exercicio da
profesión de médico e especialidade de medicina do traballo ou diplomatura en
Medicina de Empresa e título de técnico con formación en nivel superior, nas tres
disciplinas preventivas, conforme o que establece o regulamento dos servizos de
prevención, aprobado polo Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, ou norma que o
substitúa.
PRAZO INSCRICIÓN: Ata o 2 de abril de 2019.
ORDE do 5 de marzo de 2019 pola que se convoca proceso selectivo extraordinario de
CONSOLIDACIÓN PARA O INGRESO NA CATEGORÍA 003 DO GRUPO V (ordenanza e outras) de
persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

NÚMERO DE PRAZAS: Acceso libre: 3
SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso-oposición
REQUISITOS DA TITULACIÓN E OUTROS:
- Acreditar ter cursada a escolaridade obrigatoria.
PRAZO INSCRICIÓN: Ata o 9 de abril de 2019.
ORDE do 5 de marzo de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na AGRUPACIÓN
PROFESIONAL DE PERSOAL FUNCIONARIO SUBALTERNO da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia.

NÚMERO DE PRAZAS: Acceso libre: 191 e reserva discapacitados: 14
SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso-oposición
SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso-oposición
REQUISITOS DA TITULACIÓN E OUTROS:
- Acreditar ter cursada a escolaridade obrigatoria.
PRAZO INSCRICIÓN: Ata o 9 de abril de 2019.
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7. Oferta pública de emprego do SERGAS – OEP 2019

CONSELLERÍA DE SANIDADE - DOG, 29 DE MARZO
Decreto 30/2019, do 14 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a
diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2019.
CUANTIFICACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO
1. O número de prazas que integran a oferta de persoal estatutario para o ano 2019 ascende a
un total de 1.314.
2. Do total de prazas ofertadas, 1.103 corresponden á taxa ordinaria de reposición de efectivos
do sector público de saúde, do cen por cento incrementada no 8 por cento adicional previsto no
artigo 19.un.2 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para 2018, e 79 á
taxa adicional para estabilización de emprego temporal neste mesmo sector, prevista no artigo
19.un.6 da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017.
Esta cifra increméntase en 132 prazas, das cales 43 derivan da cesión da taxa do 8 % adicional
prevista no artigo 19.un.2 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, correspondente á Dirección Xeral da
Función Pública da Consellería de Facenda e 89 da cesión da mesma taxa do sector de educación.
Ambas as dúas cesións efectúanse ao abeiro da habilitación
que confire o artigo 19.seis da Lei 6/2018, do 3 de xullo.
SISTEMA DE SELECCIÓN
Concurso-oposición
PROMOCIÓN INTERNA
Reservarase un 50% por cento do total das prazas que se
convoquen en cada categoría/especialidade.
ANEXO TOTAL PRAZAS OFERTADAS
Licenciado/a sanitario: 332 total prazas / 14 reserva discapacitados
Diplomado/a sanitario e de formación profesional: 567 total de prazas / 30+7 reserva
discapacitados
Persoal de xestión e servizos: 415 total de prazas / 22+2 reserva discapacitados
TOTAL PRAZAS: 1.314 / 66 reserva discapacitados / 27 reserva discapacitados intelectuais

8. Procedemento para o acceso ao grao I da carreira
profesional do persoal funcionario e laboral da Xunta
CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 29 DE MARZO
Orde do 28 de marzo de 2019 pola que se publica o Acordo entre a Xunta de Galicia e as
organizacións sindicais CC.OO. e UGT para a implantación do réxime extraordinario de acceso
ao grao I do sistema de carreira profesional do persoal funcionario de carreira da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do persoal laboral fixo do V Convenio
colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.
Sección primeira. Disposicións xerais
Artigo 1. Obxecto
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Artigo 2. Criterios xerais de avaliación
Sección segunda. Procedemento para o acceso ao réxime extraordinario do grao I da carreira
profesional para o persoal funcionario de carreira
Artigo 3. Requisitos e ámbito de aplicación
Artigo 4. Procedemento
Artigo 5. Resolución
1. Persoal que cumpre algún dos criterios de avaliación.
2. Persoal que non cumpre ningún dos criterios de avaliación.
3. Contra a resolución estimatoria ou desestimatoria…
Sección terceira. Procedemento para o acceso ao réxime extraordinario do grao I da carreira
profesional para o persoal laboral fixo do convenio colectivo único da Xunta de Galicia
Artigo 6. Requisitos e ámbito de aplicación
Artigo 7. Procedemento
a) Persoal laboral con acceso ao Portax, https://portax.xunta.es
b) Persoal laboral sen acceso ao Portax https://portax.xunta.es
Artigo 8. Resolución
1. Persoal que cumpre algún dos criterios de avaliación.
2. Persoal que non cumpre ningún dos criterios de avaliación.
Cláusula adicional primeira
Cláusula adicional segunda
Cláusula adicional terceira
Disposición derradeira. Entrada en vigor

9. Listas de contratación na Xunta de Galicia
CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 18 DE MARZO
Resolución do 7 de marzo de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda a
apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para a contratación temporal de
persoal laboral da Xunta de Galicia do grupo IV, categorías profesionais de xerocultor/a e
de persoal de servizos xerais.
OBXECTO
Abrir o prazo de presentación de solicitudes para a elaboración de listas para a contratación
temporal de persoal do grupo IV, categoría 43 (xerocultor/a) e categoría 44 (persoal de servizos
xerais).
REQUISITOS DA TITULACIÓN ACADÉMICA:
Xerocultor/a: estar en posesión ou en condicións de obter
o título de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría
ou equivalente ou técnico/a de atención a persoas en
situación de dependencia ou equivalente.
Persoal de servizos xerais: graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente.
PRAZO DE SOLICITUDES
Ata o 30 de abril de 2019
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10. Convocatoria
de
probas
de
avaliación
en
competencias clave para acceder aos certificados de
profesionalidade de niveis 2 e 3
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - DOG, 4 DE MARZO
Resolución do 25 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,
pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos
certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación (código de procedemento
TR306A).
COMPETENCIAS CLAVE QUE SE CONVOCAN





Comunicación en lingua galega.
Comunicación en lingua castelá.
Comunicación en lingua estranxeira (inglés).
Competencia matemática.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES
Ata o 29 de marzo de 2019.

11. Procedemento para a expedición de certificados de
profesionalidade e acreditación parcial acumulable
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - DOG, 12 DE MARZO
Orde do 12 de febreiro de 2019 pola que se establece o procedemento de expedición de
certificados de profesionalidade e acreditacións parciais acumulables.
OBXECTO
Esta orde ten por obxecto regular o procedemento de
tramitación dos certificados de profesionalidade e das
acreditacións parciais acumulables (acreditación de
unidades de competencia) que correspondan, conforme
a lexislación vixente, ao alumnado da formación
profesional para o emprego, da formación profesional do
sistema educativo e as persoas participantes nos
procedementos de recoñecemento da competencia
profesional de Galicia; así como aprobar o formato de
solicitude (TR308A) para a expedición de certificados de
profesionalidade e acreditacións parciais acumulables.
SOLICITANTES
1. Poderán solicitar a expedición dun certificado de profesionalidade:
• O alumnado que cursase ensinanzas de formación profesional para o emprego
autorizadas pola Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral e acredite ter
superado con avaliación positiva todos os módulos formativos que conforman o certificado
de profesionalidade.
• O alumnado que cursase ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en
Galicia que superen todos os módulos profesionais asociados ás unidades de competencia
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que conforman o certificado de profesionalidade; excepto que teña completado o
correspondente título de FP.
• As persoas que, a través do procedemento de recoñecemento da competencia
profesional adquirida por experiencia laboral ou formación non formal en Galicia,
acrediten a totalidade das unidades de competencia que conforman o certificado de
profesionalidade.
• As persoas que, mediante a acumulación de acreditacións parciais acumulables
adquiridas por calquera das vías descritas nos puntos anteriores, completen todas as
unidades de competencia que conforman o certificado de profesionalidade.
2. Poderá solicitar unha acreditación parcial acumulable:
• O alumnado que cursase ensinanzas de formación profesional para o emprego en Galicia
e acredite ter superado con avaliación positiva algún módulo formativo e non complete
todos os módulos dun certificado de profesionalidade.

12. Convocatoria: probas obtención dos certificados de
Lingua Galega dos niveis Celga 1, 2, 3 e 4
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO - DOG, 25 DE MARZO
Resolución do 20 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral de
Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a
obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3
e 4, no ano 2019 (código de procedemento PL500C).
PERSOAS DESTINATARIAS.
As persoas maiores de dezaseis anos ou que os fagan no ano
natural da convocatoria, nacionais ou estranxeiras.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Un mes, a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG.
LOCALIDADE ONDE SE VAN REALIZAR AS PROBAS E NIVEIS
LOCALIDADE
Santiago de Compostela
Ponferrada

NIVEL
Celga 1

Celga 2

Celga 3

Celga 4

Celga 2

Celga 3

Celga 4

As sedes e horarios de realización das probas publicaranse na páxina web da Secretaría Xeral
de Política Lingüística (http://www.lingua.gal) xunto coas listaxes definitivas das persoas
admitidas.
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13. CODIX: Convocatoria de probas de avaliación para a
obtención da certificación galega de competencias
dixitais en ofimática
AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA - DOG, 27 DE MARZO
Resolución do 18 de marzo de 2019 pola que se convocan probas de avaliación de carácter
libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática.
OBXECTO DA CONVOCATORIA
Obter a certificación galega de competencias dixitais en
ofimática, regulada polo Decreto 218/2011, do 17 de
novembro (DOG núm. 229, do 30 de novembro), tras a
superación dunha proba presencial en que se
acreditarán os coñecementos, capacidades e destrezas
definidos no Plan formativo ofimático de Galicia.
Poden participar nestas probas todas aquelas persoas
maiores de 16 anos ou que os cumpran antes da
finalización do prazo de inscrición, inscritas como
usuarios/as da rede CeMIT.
CONTIDOS DA PROBA






Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico.
Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer.
Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc.
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base.
Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. LibreOffice
Impress.

SOLICITUDES E PRAZO DE INSCRICIÓN
1. As persoas que desexen participar nas probas presenciais deberán inscribirse a través da
intenet na páxina web de CeMIT http://cemit.xunta.gal.
2. O prazo para a inscrición será de sete (7) días naturais a partir do seguinte ao da
publicación desta resolución no DOG.

14. Programa BONO COIDADO – Axudas económicas ás
familias para a atención de nenas e nenos menores
de 12 anos
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL - DOG, 8 DE MARZO
Orde do 25 de febreiro de 2019 pola que se establecen as axudas económicas ás familias
para a atención de nenas e nenos menores de doce anos a través do programa Bono
coidado e se convocan para o ano 2019.
Persoas beneficiarias
1. Poderán ser beneficiarias das axudas do programa Bono coidado os pais/nais, titores/as ou
as persoas que teñan en situación de acollemento familiar ou garda preadoptiva nenos/as
menores de doce anos residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se encontren nos
supostos seguintes:
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a) Ter unha nena ou un neno nada/o con posterioridade ao 31 de decembro de 2006
cando o servizo para o cal se solicita axuda se recibise no último trimestre do ano 2018,
e con posterioridade ao 31 de decembro de 2007 para aqueles que se reciban durante o
período subvencionable do ano 2019.
b) Que a renda da unidade familiar, entendida como a suma da base impoñible xeral e
da base impoñible do aforro, non supere os 45.000 € ou os 13.500 € per cápita. Para
estes efectos, terase en conta a declaración do IRPF do ano 2017.
2. Ademais, as persoas beneficiarias teñen que cumprir os requisitos establecidos no artigo 10
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE
Finalizará o día 31 de agosto de 2019.

15. Convocatoria do procedemento de adxudicación de
prazas nas escolas infantís de cero a tres anos
AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS - DOG, 9 DE MARZO
Resolución do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o procedemento de adxudicación
de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta entidade para o curso 2018/19.
REQUISITOS PARA SER ADXUDICATARIO/A
Serán requisitos imprescindibles para ser adxudicatario/a de praza nas escolas infantís 0-3
dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais:
a) Que o neno ou a nena xa nacese no momento de presentación da solicitude e teña a súa
residencia en Galicia.
b) Que teña unha idade mínima de tres meses na data de ingreso na escola infantil en que
obteña praza e non teña cumpridos os 3 anos de idade o 31 de decembro de 2019. Non obstante
o anterior, poderanse eximir do límite de idade dos 3 anos os nenos e as nenas con necesidades
específicas de apoio educativo, de acordo coa normativa vixente.
c) Respecto daquelas familias que xa escolarizaran un fillo ou filla no mesmo centro ou en
calquera outro centro da Rede Galiña Azul, estar ao corrente no pagamento das cotas polos
servizos recibidos na data de presentación da solicitude, tanto nos supostos de renovación de
praza como de novo ingreso.
ORDE DE ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS
1. Procedemento ordinario.
As prazas adxudicaranse pola seguinte orde:
a) Renovación de praza.
b) Traslado de centro.
c) Novo ingreso.
2. Procedemento extraordinario.
a) Solicitudes de ingreso urxente.
b) Solicitudes presentadas fóra de prazo.
PRESTACIÓNS
1. As persoas usuarias poden optar por unha das seguintes modalidades de servizo:
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a) Atención educativa con comedor.
b) Atención educativa sen comedor.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES
Finaliza o día 5 de abril de 2019.

16. Ofertas públicas de emprego nas Entidade Locais de
Galicia

CONCELLO

BOLETÍN DATA

DENOMINACIÓN DOS POSTOS

Nº

SISTEMA DE
SELECCIÓN

1

Concursooposición

PRAZO

ACCESO LIBRE
O Barco de
Valdeorras

BOPOU 21-M

Tco. Medio Servizos Sociais

Boimorto

BOPAC

25-M

Administrativo informática

Boimorto

BOPAC

25-M

Peón recollida lixo-tratorista

1

A Bola

BOPOU 20-M

Axente TIC

1

A Bola

BOPOU 25-M

Educador/a social

A Capela

BOPAC

Bibliotecario/Arquiveiro

21-M

7 días hábiles

Bolsa Oposición

20 días naturais

Concursooposición

20 días naturais
public. no BOE

Bolsa Concurso
1

Concursooposición

5 días hábiles
20 días naturais
public. no BOE

Operario-tractorista
Arzúa

BOPAC

26-M

Condutor-operario
Oficial 1ª

Bolsa Oposición

10 días hábiles

Operario de servizos varios
26-M

Tco. Administración xeral

1

Axente de policía local

1

Arzúa

BOPAC

Bola

BOPOU 25-M

Educador/a social

Cariño

BOPAC

Operario de servizos
múltiples

Cualedro

BOPOU 29-M

Limpadores

O Ferrol

BOPAC

Tco. de Cultura

28-M

22-M
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Concursooposición

Bolsa Concurso

20 días naturais
public. no BOE
5 días hábiles

3

Oposición

20 días naturais
public. no BOE

Bolsa

Concursooposición

5 días hábies

1

Concursooposición

8 días naturais

Bolsa

Concursooposición

10 días naturais

Administrativo

1

Concursooposición

7 días naturais

13-M

Animador cultural

1

Oposición

20 días naturais

21-M

Xerocultor

Gondomar

BOPPO

22-M

Auxiliar administrativo

O Grove

BOPPO

18-M

A Laracha

BOE

Lousame

BOPAC

Mezquita

BOPOU 27-M

Condutor tractor rozadora

MondarizBalneario

BOPPO

T.S. Educación infantil

Bolsa Ver bases

10 días naturais

Traballador/a social

Lista

20 días hábiles

Traballador/a social

1

Auxiliar de policía local

6

Policía local

2

Traballador social

1

Auxiliar administrativo

2

Conserxe

1

18-M

Monforte de
BOPLU
Lemos

29-M

Mos

21-M

Narón

BOPPO

BOE

12-M

Bolsa Ver bases

10 días hábiles

Concursooposición

10 días hábiles

1

Ver bases

20 días hábiles
10 días hábiles

Oposición

20 días naturais
public. no BOE

Oposición

20 días naturais

Oia

BOPPO

29-M

Técnico forestal

1

Ver bases

8 días hábiles

OzaCesuras

BOPAC

20-M

Tco. Medio Admón. Xeral

1

P.I – C.O

20 días naturais
public. no BOE

Pantón

BOPLU

27-M

Peón servizos múltiples

5

Ver bases

5 días hábiles

Pantón

BOPLU

29-M

Peón

1

Ver bases

5 días hábiles

Páramo

BOPLU

27-M

Arquitecto

1

Ver bases

5 días hábiles

Porto do
Son

BOPAC

18-M

Auxiliar administrativo

Bolsa

Concursooposición

10 días hábiles

Portomarín

BOPLU

25-M

Concursooposición

5 días hábiles

Redondela

BOPPO

21-M

Operario de limpeza

Bolsa Oposición

8 días hábiles

Ribeira

BOPAC

29-M

Arquitecto

1

Concursooposición

20 días naturais
public. no BOE

Ribeira de
Piquín

BOPLU

18-M

Traballador/a social

1

Concursooposición

20 días naturais
public. no BOE

A Rúa

BOPOU 26-M

Operarios

3

Concurso

5 días hábiles

Peón de obras.

3

Peón de xardinería

1
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Samos

Santa
Comba

BOE

BOE

19-M

9-M

Toén

BOPOU 26-M

Trasmiras

BOPOU 25-M

Vigo

BOPPO

15-M

Traballadora social

1

Ax. Emprego e Des. Local

1

Coidador vivenda

1

Jefe/a negociado tesorería

1

Tco. Recursos Humanos

1

Agente policía local

1

Agente desarrollo local

1

Asist.-Traballador social

1

Aux. Ayuda en el hogar

2

Aux. Administrativo

3

Coord. Formación

1

Educador familiar

1

Limpiador

5

Monitor deportivo

1

Oifical de obra

9

Peón de obreas

9

Oposición

20 días naturais

Concursooposición

20 días naturais

Concurso

5 días hábiles

Concursooposición

5 días hábiles

Bolsa

Concursooposición

7 días naturais

Auxiliar administrativo

1

Ordenanza-agente notificad

1

Funcionari
z.

Encargado obras e servizos

1

Promoc.
Interna

1

Oposición

20 días hábiles

Lista

Oposición

20 días naturais

1

Concursooposición

20 días naturais

Peon grumir

11

Subalternos

4

Tco. deportivo municipal

1

Limpador/a

1

Oficial albanelería

1

Peón servizos municipais

1

Peón forestal

1

Administración xeral

Vilanova de
BOE
Arousa

22-M

Zas

BOPAC

21-M

Aux. Administrativo

Deputación
Coruña

BOPAC

22-M

Titor/a

20 días naturais

PROMOCIÓN INTERNA

Baiona

BOE

29-M

Capataz de brigada
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Deputación
Pontevedra

Santiago de
Compostela

BOE

BOPAC

20-M

29-M

Tco. medio Admón. Xeral

1

Administrativo

8

Administrativo

1

Oficial control e vixiancia

1

Coordinador centros cívicos

4

Concursooposición

20 días naturais

Concursooposición

Ver bases

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO
Boimorto

DOG

6-M

Peón lixo tractorista

1

OEP 2019

FUNCIONARIOS DE CARREIRA

Carballo

BOPAC 27-M

Tco. Normalización lingüística

1

Tco. Orientación laboral

2

Ax. Inspector de obras

1

Policía local

2

OEP 2019

PERSOAL LABORAL

Cervantes

DOG

29-M

Fisterra

BOPAC 29-M

Oficial de protección civil

3

Subalterno

3

Auxiliar administrativo

1

OEP 2019

Técnico de turismo – C1

1

OEP 2019

Policía local – C1

1

Concurso

Administrativo – C1

1

Concursooposición

PERSOAL FUNCIONARIO

Guitiriz

DOG

25-M

PERSOAL LABORAL

Aux. Axuda no fogar
Peón servizos múltiples

28
1

FUNCIONARIO DE CARREIRA

Marín

BOPPO 14-M

Policía

3

Auxiliar administrativo

1

Of. Mecánico-condutor

1

Peón operario

1

OEP 2019

PROMOCIÓN INTERNA

Moaña

DOG

4-M

Oficial albanel

1

Inspector policía local

1

Arquitecto/a

1

Oficial de policía

1
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OEP 2018

Muras

DOG

28-M

Ponteareas

DOG

21-M

Pontenova

DOG

18-M

Porto do
Son

DOG

6-M

Policía local

1

Administrativo/a

2

Auxiliar de biblioteca

1

Oficial 1ª albanelería

1

Traballador social

1

OEP 2019

Policía local – C1

2

Ofic. Policía local – C1

1

Ampliació
n OEP
2018

Arquitecto municipal

1

Operario servizos múltiples

1

Policía local

1

Administrativo

1

OEP 2019

OEP 2018

QUENDA LIBRE

Redondela

DOG

5-M

Vixiante de obras

1

Policía local

9

Profesor/a de piano

3

OEP 2019

PROMOCIÓN INTERNA

Ribadeo

Tui

DOG

DOG

13-M

18-M

Administrativo/a

1

Oficial policía local

1

Axente de policía local

1

Inspector – A2

1

Policía local – C1

1

Aux. arquivo biblioteca – C2

1

Operario de obras - AAPP

3

OEP 2019

OEP 2019

FUNCIONARIOS – Q.L.

Deputación
Pontevedra

BOPPO 25-M

Tco. Md. Administración

2

Tco. Md. Educación

1

Tco. Aux. Educación D.

3

Progr. Xestión expedientes

3

Delineantes

2

Of. Condutor maquinista

3

Of. Control e vixiancia

1

Of. Fontaneiro calefactor

1

LABORAIS – Q.L.

Mestre modelado t/p

1

Of. Serv. Xerais e subalt.

1
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OEP 2019

Subalterno oficios varios

1

FUNCIONARIO – P.I.

Tco. Medio Admón. xeral

4

Enx. De montes

1

Tco. superiro

1

Tco. Md. Xestión tributaria

1

Tco. Md. Xurídico

1

Tco. Educación

5

Tco. Aux. mantemento

2

Vixiante

1

Ofic. Condutor maquinista

1

Ofic. Costura e roupeiro

1

LABORAL – P.I.

Encargado montaxe

1

Encargado carpintería

1

17. OUTRAS NOVAS: Lexislación, RPT, formación…

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 1 DE MARZO
Resolución do 28 de febreiro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello
da Xunta de Galicia do 28 de febreiro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación
de postos de traballo do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia.
CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 4 DE MARZO
Resolución do 1 de marzo de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da
Xunta de Galicia do 28 de febreiro de 2019 polo que se aproba a relación de postos de traballo
dos órganos superiores e de dirección da Presidencia da Xunta de Galicia.
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE - DOG, 18 DE MARZO
Decreto 26/2019, do 7 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade.
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 18 DE MARZO
Resolución do 11 de marzo de 2019 pola que se convocan actividades de formación para o
posto de traballo do persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.
A inscrición para o acceso aos contidos pódese facer en calquera momento ata o 20 de
decembro de 2019.
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 25 DE MARZO
Resolución do 14 de marzo de 2019 pola que se convocan as actividades de formación para
o persoal da Administración local da Comunidade Autónoma de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes será de dez días contados a partir do seguinte ao da
publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.
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ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 25 DE MARZO
Resolución do 15 de marzo de 2019 pola que se convocan as actividades de formación para
o persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario
de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes será de dez días contados a partir do seguinte ao da
publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.
JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 5 DE MARZO
Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y
alquiler.
JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 7 DE MARZO
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 8 DE MARZO
Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia
y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.
JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 12 DE MARZO
Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de
lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 14 DE MARZO
Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de Especialidades
Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito
laboral.
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 14 DE MARZO
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan Anual
de Política de Empleo para 2019, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido
de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES - BOE, 15 DE MARZO
Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal
investigador predoctoral en formación.
JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 16 DE MARZO
Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL - DOG, 29 DE MARZO
Orde do 26 de marzo de 2019 pola que se modifica a Orde do 2 de xaneiro de 2012 de
desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento
para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do
Sistema de autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do
programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos
competentes.
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18. La Comunidad Autónoma de Galicia está entre las
veinte regiones da la Unión Europea donde peor se ha
comportado el empleo en los últimos diez años
Aunque las cifras de los últimos ejercicios son positivas, con un crecimiento en la
ocupación del 2,3 %, en el último año analizado, el balance acumulado desde el inicio
de la crisis sigue en números rojos
Fuente: La Voz de Galicia
Además de medir la evolución de la renta per cápita, la agencia estadística comunitaria ofrece
una perspectiva de qué efectos ha tenido la crisis en el mercado laboral de las casi 300 regiones
que componen los 28 Estados miembros de la UE. Y Galicia tampoco sale muy bien en esta
fotografía. Y es que la comunidad se sitúa en el furgón de cola, entre las veinte regiones en las
que peor evolución tuvo el empleo en los últimos diez años.
Aunque las cifras de los últimos ejercicios son
positivas, con un crecimiento en la ocupación del
2,3 % (siete décimas por encima de la media
comunitaria), en el último año analizado, el 2017,
el balance acumulado desde el inicio de la crisis
sigue en números rojos.
Y es que, de acuerdo con los datos de la EPA
recogidos por Eurostat, el volumen de población
ocupada en Galicia estaba al cierre del 2017 un
12,5 % por debajo de los registros del 2008. Así,
si antes del estallido de la gran crisis había en la
comunidad cerca de 1.187.000 personas con
trabajo, casi diez años después no se había
recuperado ese nivel y se registraban 1.038.900
ocupados. Con estas cifras, Galicia se sitúa como
la decimonovena región (de 292) con un peor
balance laboral en este período de recesión
económica y posterior recuperación. De las
comunidades españolas, solo Asturias se ha
comportado peor (con una caída del empleo del
13,6 % en estos diez años), mientras que el
farolillo rojo es para la región búlgara de
Severozapaden, con un descenso que supera el 24
%, un punto más que Ática (Grecia).
Malta y Luxemburgo, donde la ocupación ha crecido más de un 30 % desde el 2008, son los
territorios comunitarios que mejor comportamiento laboral han registrado en este período. De
las comunidades españolas, solo Baleares había conseguido recuperarse al cierre del 2017 todo
el empleo perdido en la crisis.
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19. Cambio de horario – Marzo 2019. Adiantamos ou
atrasamos o reloxo
O vindeiro domingo 31 de marzo, de madrugada producirase o cambio de horario de inverno,
adiantando o reloxo unha hora para adaptarse ao denominado horario de verán. O cambio de
hora producirase as 3:00 horas que pasarán a ser as 2:00 hrs.
Estas modificacións é de aplicación en todos os países da Unión Europea (UE) e o obxectivo que
se pretende buscar é axustar ó máximo a xornada laboral as horas de luz solar.
Cada zona horaria ten varias denominacións que serven para referenciala. A máis utilizada é un
código de tres letras que no noso caso é o CET (Central Europe Time).
COMO ADIANTAR O RELOXO
Si vas a estar durmindo nesa hora do cambio de horario, o máis cómodo é adiantar os reloxos
á ir a durmir para levantarse o domingo con hora real.
CONXECUENCIAS DIRECTAS DO CAMBIO DE HORARIO
O que vamos a encontrarse co cambio de hora é que amencerá e anoitecerá unha hora despois,
polo que se disporá de máis tempo de luz solar polas tardes, que redundará no beneficio para
diversas actividades empresariais e comerciais, xa que a xente tende a saír e alongar os paseos.

EFECTOS DO CAMBIO NA SAÚDE
O cambio de horario de verán pode traer efectos molestos en colectivos de persoas máis
sensibles como son os nenos, as persoas maiores e aquelas persoas con problemas neurolóxicos
xa que poden alterar o seu estado de ánimo que se pode traducir en episodios de insomnio,
somnolencia, irritabilidade ou mareos cunha duración que se pode alongar máis de unha semana.
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O que podemos ir facendo para acostumarnos é facer uns simples cambios de hábitos no día a
día para facilitar que o cambio de hora non supoña ningunha crise no noso organismo. Podemos
madrugar un pouco o sábado e o domingo para que se habitúe o máis axiña o luns ou facer un
pouco de exercicio como realizar unhas camiñadas, etc.
QUE AFORRO SE PRODUCE CO CAMBIO DE HORA
O cambio de horario ven motivado para lograr un aforro enerxético posto que na primavera e
verán amañece antes e anoitece máis tarde que permite aproveitar ao máximo o maior número
de horas de luz que hai no día.
O Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) estima que o aforro potencial por
familia que se produce co cambio de verano en España pode ser dun 5% de enerxía no fogar
que traducido ao ámbito empresarial, o aforo pode ser moito maior.
CAL SERÁ O FUTURO DO CAMBIO DE HORA
A Comisión Europea fixara o obxectivo de por fin este ano ós cambios pero fixaron para o ano
2021 como un período de reflexión para o cambio de horario, pero en España como na maioría
dos países da Unión non se poñen de acordo sobre cal será o mellor horario. En calquera caso,
a posición definitiva ten que ser aprobada en sesión plenaria antes de que podan comezar as
negociacións e, ademais, a Eurocámara reservase a capacidade de prorrogar un ano máis a data.
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