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1. Visto para sentenza o conflito colectivo sobre a DTª10
do V convenio do persoal laboral da Xunta de Galicia
O pasado 23 de maio, quedou visto para sentenza no TSXG o conflito colectivo
sobre a DTª10 do V convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia.
Despois de 10 anos nos que CSIF leva defendendo a igualdade de trato nos
procesos de consolidación, o TSXG volverá a estudar a mesma pretensión.
Os traballadores que estivemos alí presentes levamos unha sorpresa maiúscula e unha total
incredulidade na sede xudicial, pois:
1. UXT, CIG e a CUT non comparecen, deixando claro a súa preocupación e a súa
defensa respecto do persoal laboral da Xunta de Galicia.

¡¡Máis do mesmo, o de sempre: moito ladrar …. Nada que dicir, a súa señoría!!
2. A CNT pide como segunda súplica que se declare nula a 2ª parte do proceso,
baseándose nun informe dun catedrático que se aporta simplemente a título ilustrativo,
sendo precisamente o persoal afectado pola 2ª parte o persoal sobre o que se pide a
igualdade de trato, e dando pé a que este persoal non sexa discriminado, simplemente
porque con esta pretensión podería quedar sen dereito á consolidación.

¡¡ Simplemente kafkafiano!!
3. Os Servizos Xurídicos de CCOO defenden diante do
tribunal a mesma pretensión que leva postulando CSIF
todos estes anos , namentres que sindicalmente, tan to
nas mesas de negociación como nos órganos de
representación, seguen asinando e defendendo todo o
contrario.

¡¡ Veño cos da feira e marcho cos do mercado!!
4. A letrada da Xunta de Galicia tamén defende que o proceso non está ben, pero que o
motivo non debe ser a discriminación existente, senón a ilegalidade do proceso
regulado para os traballadores da 1ª parte, que NON É AXUSTADO Á LEI. É
dicir, a propia representante da Xunta considera que a DTª10 que o goberno asinou é
manifestamente ILEGAL.

¡¡ Sen palabras. Estilo J.M. Barreiro!!
5. Por último, o ministerio fiscal defendeu a legalidade deste proceso, defendendo que non
existe discriminación algunha.

¡¡ Que vai dicir, diante de semellante percal !!
En definitiva, trátase dunha broma de moi mal gusto, no que a Administración e o resto de
axentes sociais está a facer para con estes traballadores.
Dende CSIF, mantivemos e manteremos o mesmo criterio e seguimos esgrimindo os
mesmos motivos xurídica e sindicalmente que xa defendéramos no 2008, é dicir, a
igualdade de trato destes traballadores nun único proceso, pedindo o mesmo beneficio
para todos os traballadores e sen que resulte prexudicado ningún colectivo. Por
suposto, non nos adherimos á súplica subsidiaria da CNT porque unicamente solicitaba
a nulidade da 2ª parte, o que podería supoñer un gravoso empeoramento das
condicións destes traballadores. O dito, QUEDÁMONOS SEN PALABRAS!!
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2. CSIF insta a Facenda a implantación da xornada de 35
horas semanais para todos os empregados públicos

CSIF pide a convocatoria urxente da Mesa Xeral de Negociación para facer
extensiva a todos os empregados públicos de Galicia a medida adoptada xa
noutras Comunidades Autónomas.
Co Acordo alcanzado en Castela e León xa son 7 as CC.AA que acordaron a
implantación da xornada ordinaria semanal de 35 horas.
Aínda que con carácter xeral, a xornada ordinaria semanal para todas as Administracións está
establecida en 37,5 horas semanais, o II Acordo para mellora do emprego público e as condicións
de traballo, asinado por CSIF, CCOO e UGT co Goberno de España o pasado 9 marzo prevé en
cada Administración Pública a negociación e o establecemento dunha xornada inferior, a
condición de que no exercicio orzamentario anterior cumpríronse os obxectivos en materia de
estabilidade orzamentaria, débeda pública e regra de gasto.
Neste sentido, CSIF recorda ao titular da
Consellería de Facenda que a Comunidade
Autónoma de Galicia cumpriu os obxectivos de
estabilidade orzamentaria e de débeda pública
durante 2018, tal e como o recoñece o informe de
Goberno de España, polo que nada impide que en
Galicia se negocie e estableza unha xornada
ordinaria inferior á de 37,5 horas semanais
Ao mesmo tempo, CSIF reiterou a Valeriano
Martínez que o Goberno de Galicia é un dos que
peor retribúe aos seus empregados públicos en
comparación
con
outras
Comunidades
Autónomas, tal e como demostrou o sindicato a
través un informe de elaboración propia.
Por tal motivo, CSIF no día de hoxe solicitou
formalmente á Consellería de Facenda a
convocatoria urxente da Mesa Xeral de Negociación para a implantación da xornada ordinaria de
35 horas semanais para todos os empregados públicos dependentes da Xunta de Galicia
(Sanidade, Administración Xeral, Ensino e Xustiza).
E todo iso para que non se produzan novos agravios entre os empregados públicos de España.
?Todos os empregados públicos deben de ter a mesma consideración e as mesmas condicións
laborais e económicas con independencia do territorio onde presten servizo?, afirman desde o
sindicato.
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3. Alegacións de CSIF ó procedemento de funcionarización
do persoal laboral fixo
CSIF segue considerando un auténtico disparate abordar os procesos de
funcionarización sen reducir previamente de forma significativa as insoportables
taxas de temporalidade existentes nas diferentes categorías de persoal laboral da
Xunta de Galicia.
Este argumento repetímolo insistente desde finais do ano 2016, momento en que a
Consellería de Facenda e a de Medio Rural comezaron a incumprir o Acordo de
Bombeiros Forestais e crearon, sen negociación, as escalas de persoal funcionario
equivalentes ás categorías de persoal laboral do antigo SPDCIF (hoxe SPIF).
É sorprendente tamén que se pretenda abordar esta negociación cando xa están
convocados varios procesos selectivos, para prazas que actualmente son de persoal
laboral pero que se convocan como prazas de persoal funcionario, e cuxas equivalencias
nunca foron negociadas. Suscitar agora a súa negociación, cando xa se crearon as
escalas no parlamento galego e ofertáronse e convocado prazas, é unha burla e unha
tomadura de pelo a todos os empregados públicos da Xunta de Galicia.
En todo caso, antes de entrar na análise da proposta, e
respecto de a funcionarización, debemos recordar que CSIF
opúxose en todo momento ao modelo de funcionarización
pactado entre a Xunta de Galicia e os sindicatos CCOO e UGT.
Volvemos repetir, unha vez máis, o principio básico que defende CSIF:
PRIMEIRO CONSOLIDAR E LOGO FUNCIONARIZAR. O noso sindicato NUNCA vai
ser cómplice da convocatoria de procesos selectivos que prexudican gravemente
os dereitos do persoal laboral temporal da Xunta de Galicia, e que ata chegan ao
extremo de impedir que algúns traballadores poidan presentarse ao proceso selectivo
no que se oferta o seu posto de traballo, ao carecer da nova titulación esixida por mor
da funcionarización.
CSIF non está de acordo coas condicións e efectos da funcionarización que se
impoñen o acordo de concertación. O acordo de concertación implica unha
depreciación inaceptable do emprego público ao posibilitar a menor retribución
dos postos de traballo de funcionarios respecto de a retribución dos actuais postos
laborais.
Respecto de as categorías a funcionarizar, desde CSIF seguimos mantendo que TODAS
as categorías de persoal laboral deben ter a posibilidade de ser funcionarizadas a
condición de que as condicións sexan favorables e respéctese escrupulosamente
a voluntariedade do proceso para os empregados públicos que ostentan a condición
de labores fixos.
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Para iso, a primeira medida a adoptar é a eliminación do inaceptable chantaxe
que supón impedir o acceso á carreira profesional, e ás súas retribucións
comprementarias, polo mero feito de non querer funcionarizarse.
Devandito isto, e respecto ao establecemento dunhas condicións favorables que
supoñan unha mellora respecto de a situación actual, desde CSIF consideramos
fundamental establecer o encadre dos futuros postos, nos diferentes grupos, subgrupos
e especialidades de persoal funcionario, de forma que se recolla a realidade das
funcións e tarefas que desenvolven actualmente as diferentes categorías de
persoal laboral e que, con carácter xeral, están moi por encima das exixibles ao
grupo de clasificación profesional no que actualmente están encadradas.
Para CSIF a aprobación da táboa de equivalencias debe recoller a realidade das funcións
que actualmente desenvolve o persoal laboral, equiparando de forma xusta os grupos
de ambos colectivos.
Por todo iso, e trala análise da multitude de propostas recibidas por parte dos
traballadores afectados, CSIF considera que, salvo xustificación en contrario, a
equivalencia debe establecerse nos seguintes termos:
GRUPO I

A1

GRUPO II

A2

GRUPO III

B

GRUPO IV

C1

GRUPO V

C2

É necesario, ademais, abordar cambios na normativa actual a fin de facilitar o acceso á
nova escala no caso de que o persoal laboral non dispoña da nova titulación esixida.
Inclusión dunha nova disposición transitoria na lei de emprego público
que garanta o acceso ás escalas de persoal funcionario ao persoal laboral
fixo no proceso de funcionarización. (Alegación presentada no ano 2017 á lei
de medidas fiscais e administrativas.)
No caso do persoal laboral fixo que leste desempeñando postos de traballo
afectados pola creación das escalas, e no caso de que o requisito de formación
para a nova escala implique un maior nivel de cualificación que o esixido
anteriormente, a Administración estudará os itinerarios profesionais
particularizados dos empregados públicos interesados en obter a titulación
necesaria de acceso á nova escala, e establecerá un itinerario formativo
voluntario para a obtención da titulación académica -impartida pola
Administración educativa? que lles permita presentarse ao proceso de
funcionarización que se convoque.
Tamén consideramos imprescindible reflectir, sen ambigüedades, a conversión de
TODAS as prazas fixas discontinuas afectadas pola funcionarización en prazas
de todo o ano:
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Nova disposición transitoria dá lei de emprego público. Prazas fixas
discontinuas afectadas pola funcionarización. (Alegación presentada no ano
2017 á lei de medidas fiscais e administrativas.)
En caso dos postos de traballo afectados pola creación dás escalas que teñan
carácter fixo discontinuo, estes postos deixarán de ter unha prestación fixa
discontinua para pasar a ser postos con prestación de servizos durante todo o
ano.
A continuación, expoñemos diversos casos nos que se fundamenta a nosa proposta de
equivalencias e que son claramente extrapolables a outros grupos e categorías:
(estas propostas xa foron presentadas en varias ocasións á administración, a última vez
no mes de marzo do presente ano)
Respecto ao persoal coidador, propoñemos unificar as categorías grupo IV-04
e grupo III-99 nunha nova categoría dentro do grupo III denominada Axudante
Técnico Educativo, para o seu posterior funcionarización no subgrupo C1 como
mínimo.
Na proposta de equivalencias de escalas para a categoría de analista de
laboratorio Grupo III categoría 17 proponse crear no Corpo de Técnicos de
Carácter Facultativo de Administración Especial dá C.A. de Galicia nunha escala
de analistas de laboratorio (subgrupo C 1). Dado que no último proceso selectivo
esixiuse título de Técnico Superior, CSIF considera que debe corresponderse cun
corpo de carácter facultativo da administración especial encadrado no
grupo B.
A categoría de Auxiliares de Enfermería (grupo IV-3), tanto polo seu
titulación de técnico en coidados auxiliares de enfermería que recolle o artigo 4
da lei 44/2003 de 21 de novembro de ordenación de profesións sanitarias, como
pola súa especial competencia e responsabilidade nos nosos centros, debe estar
encadrada no subgrupo C1.
Ademais, categorías como a III-14 (Xefe de Cociña), III-65 (Oficiais 1ª
cociña), III-6 (Xefe de Servizos Técnicos), III-69 (Oficial de 1ª Servizos
Técnicos), III-4 (Gobernante) terán que estar encadradas no grupo B Da
mesma forma, a categoría de Auxiliar de laboratorio, grupo IV categoría 11,
débelle corresponder unha equivalencia dentro do subgrupo C1.
Igualmente, a categoría 49 do grupo III, axente auxiliar de inspección de
transporte, pola titulación requirida, debe situarse nun corpo de carácter
facultativo da administración especial encadrado no grupo B.
A categoría 80 do grupo III, Capataz de Establecemento, pola titulación
requirida, debe situarse nun corpo de carácter facultativo da administración
especial encadrado no grupo B.
Tamén causa sorpresa a pretensión de incorporar, na agrupación profesional, a
categoría de Peón Forestal (grupo V, categoría 10f). CSIF propón a
creación dunha escala propia encadrada dentro do subgrupo C2.
A categoría 41 do grupo IV, Oficial de Incendios, tamén debe ser incluída,
tal e como vimos demandando desde o ano 2016. É sorprendente que apareza
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reflectida a IV-42 e non a IV-41. E para ambas solicitamos o seu encadre no
subgrupo C1.
As categorías 1, 3 e 11 do grupo V (camareiro/a…), (ordenanza…) e
(limpador/a…), non deben equipararse coa agrupación profesional do persoal
funcionario, debéndose incorporar ao subgrupo C2 nun a escala nova para ditas
categorías.
CSIF propón que a categoría V-9. Vixiante de Recursos Naturais, en virtude
das funcións e responsabilidades desenvolvidas, que están moi por
encima das exixibles ao seu actual grupo profesional de adscrición, e
tralas numerosas sentenzas xudiciais que así o acreditan, encádrese nunha
escala, de administración especial, dentro do subgrupo C1.

CATEGORÍAS DO SPIF
1. Respecto de as equivalencias no Servizo de Prevención de Incendios Forestais, CSIF
considera que non reflexa nin recoñece as diferentes categorías existentes. E tamén
consideramos inadecuado o grupo de clasificación no que se pretende encadrar a parte
das categorías:
CSIF mantén desde fai moitos anos que os grupos de clasificación nos que están
actualmente encadradas as categorías do SPIF supoñen unha clara
infravaloración das súas funcións e das súas competencias, feito que queda
claramente demostrado coa asignación a todas elas do complemento de
responsabilidade, que se xustifica, tal e como recolle o convenio, “nunha
responsabilidade de cualificada complexidade que, sen corresponder ao mando
orgánico, exceda do normal exixible a súa categoría profesional”.
É por iso que desde CSIF defendemos que é agora o momento de adecuar de forma
correcta as funcións á responsabilidade das futuras escalas e especialidades do SPIF
nos diferentes grupos e subgrupos de clasificación profesional do persoal funcionario.
Ademais, a proposta de CSIF pretende configurar cara ao futuro un corpo de
Bombeiros Forestais escalonado e con posibilidades reais de promoción e
desenvolvemento da carreira profesional para devandito colectivo, que se
estruturaría do seguinte modo en correspondencia directa coa categoría correspondente
de persoal laboral:
I. Corpo de Técnicos de carácter facultativo - GRUPO B
ESCALA: Escala técnica de Bombeiros Forestais
Xefes de Brigada
II. Corpo de axudantes de carácter facultativo - SUBGRUPO C1
ESCALA: Escala media de bombeiros forestais
ESPECIALIDADES: Bomb. F. Condutor/a de Motobomba
Bombeiro/a Forestal. Oficial
Operador/a de datos.
Oficial 2ª mecánico máquinas SPDCIF
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III. Corpo de auxiliares de carácter técnico - SUBGRUPO C2:
ESCALA: Escala básica de Bombeiros Forestais
ESPECIALIDADES: Bombeiro/a
Bombeiro/a
Bombeiro/a
Bombeiro/a

Forestal
Forestal Condutor
Forestal Vixilante
Forestal Emisorista

GRUPO IV CATEGORÍA 07
1º - Creación dunha escala especifica de AXENTES DE INSPECCIÓN EN AUGAS DE
GALICIA- ESPECIALIDADE DE POLICÍA DÁS AUGAS a cal quede cuberta polo
colectivo actual de gardas fluviais.
2º - Debido ás funcións de inspección que desenvolven, de investigación, de apoio
informativo aos técnicos pertencentes a grupos superiores (A1 e A2), de dirección do
persoal en materia de vertidos, de exercer de axentes de autoridade en calquera
materia de Dominio Público Hidráulico, de validar ou non cos seus informes as
actuacións das Forzas de Seguridade do Estado en materia dá Lei de Augas e da
responsabilidade que todo iso conlleva, solicitamos que os Gardas Fluviales sexan
incluídos nun Grupo B ou como mínimo subgrupo C1.

PERSOAL LABORAL FIXO EN EXCENDENCIA
CSIF propón dúas posibles alternativas para evitar os graves prexuízos que a proposta
suscitada pola Xunta de Galicia provocaría aos traballadores afectados.
Unha alternativa sería permitir a funcionarización en cada unha das categorías
que un traballador deixe en excedencia, sen establecer períodos previos de
prestación de servizos e sen esixir tómaa de posesión nos diferentes grupos,
corpos ou escalas de persoal funcionario, podendo deixalas novamente en
excedencia.
Outra alternativa, que puidese ser ata complementaria da anterior, sería abordar
unha modificación legal para permitir a incorporación do traballador, como
persoal laboral en praza de persoal funcionario, naquelas categorías que teña en
excedencia e cuxas prazas sexan funcionarizadas.
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4. CSIF presenta unha demanda xudicial para que a Xunta
pague a carreira profesional ao persoal temporal
CONFLITO COLECTIVO ANTE O TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA.
CSIF tamén solicita a nulidade do requisito de funcionarización para o persoal
laboral fixo.
CSIF presentou ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia demanda de Conflito
Colectivo para que se declare o dereito dos traballadores temporais, incluído o persoal
indefinido non fixo, a acceder á carreira profesional e percibir o complemento de
carreira nos mesmos términos e condicións en que o fai o persoal laboral fixo,
declarando nulos cantos acordos ou clausulas neguen devandito principio de igualdade.
A demanda xudicial tamén reclama a nulidade das cláusulas do Acordo de Concertación
asinado por CCOO e UGT que obrigan ao persoal laboral a funcionarizarse para poder
acceder á carreira profesional e percibir o complemento de carreira.
Si o alto tribunal anula o requisito da funcionarización, a Xunta de Galicia xa non poderá
esixir a ningún traballador que devolva o diñeiro, nin tampouco poderá deixar de pagar o
complemento de carreira porque un traballador decida libremente manter a súa condición
de persoal laboral.
A presentación deste conflito colectivo fai innecesaria a presentación de reclamacións
xudiciais de carácter individual e dá resposta ás numerosas peticións recibidas por parte do
persoal laboral para que, desde CSIF, deamos solución á grave discriminación e
inseguridade xurídica provocada polo acordo asinado por CCOO e UGT.
Desde CSIF seguimos mantendo o noso compromiso de defender os dereitos de TODOS os
traballadores da Xunta de Galicia en cada un dos ámbitos posibles, tamén no ámbito da
negociación colectiva, polo que solicitamos ao persoal laboral que apoie nas próximas
eleccións sindicais aos compañeiros e compañeiras que se presentan nas
candidaturas de CSIF en detrimento daqueles sindicatos que traizoaron os seus intereses.
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5. Informe de la reunión con Medio Rural: creación de las
nuevas plazas del servicio de Incendios

INFORME DE LA REUNIÓN CON MEDIO RURAL DEL 22/05/2019
CSIF fue convocada el día 22 de mayo a una nueva reunión sobre la RPT de la CONSELLERÍA
DE MEDIO RURAL, con el fin de facilitarnos información referente a la creación de las nuevas
plazas del Servicio de Prevención de Incendios Forestales (SPIF) derivada de la desaparición
de las brigadas de SEAGA S.A., a la que asistieron el Subdirector Xeral de Extinción, la
Subdirectora Xeral de Coordinación Administrativa y el Jefe de Servicio de Personal de la
Consellería de Medio Rural.
Nos informan de que el número de brigadas de refuerzo contratadas por la Xunta será
menor que las contratadas a través de SEAGA y TRAGSA , eliminando 3 brigadas en
Coruña, 3 en Lugo, 2 en Orense y 5 ó 6 en Pontevedra respecto al 2018. Su distribución en las
diferentes provincias sigue el mismo patrón que el año pasado y depende fundamentalmente de
los convenios firmados con los ayuntamientos.
Informan también de que la modificación del decreto de listas, en lo referente a la modificación
del baremo de puntuación, , ya ha pasado el trámite del Consello Consultivo y es inminente su
aprobación y posterior aplicación (no concretan una fecha)
El cronograma previsto por la Consellería es el siguiente:
 Incorporación del personal de refuerzo ya contratado
 Pruebas físicas y llamamiento para las nuevas plazas
 Incorporación nuevas contrataciones de refuerzo

Entre el 1 y el 10 de junio
Mediados Junio
Principios Julio

Desde CSIF mostramos nuestra disconformidad con los plazos previstos, que nuevamente
muestran altas dosis de improvisación y retrasan, de forma temeraria, el despliegue del cien
por cien del dispositivo. Además, nuevamente demuestran su desprecio hacia los trabajadores
del SPIF, al seguir sin concretar la fecha de inicio del personal adscrito a puestos
calificados de “alto riesgo” cuando está acabando el mes de mayo.
Por otro lado, la Consellería Justifica la desigual distribución por provincias de las nuevas
brigadas (más en Pontevedra que en el resto de provincias) en la diferencia de brigadas
conveniadas con los ayuntamientos en cada una de las provincias. CSIF mostró nuevamente
su desacuerdo con dicho criterio, habida cuenta del carácter coyuntural de los convenios
frente al carácter estructural de la relación de puestos de trabajo del SPIF. ¿Acaso si en los
años venideros se altera el número de convenios en una determinada provincia, ello provocaría
la modificación de la RPT?
Seguimos además reclamando un SPIF cien por cien público y con un mando único real, y para
ello es necesario recuperar la contratación directa de todos los puestos de trabajo
correspondientes a las actuales brigadas externalizadas a través de los convenios con
los ayuntamientos.
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6. NEWS CSIF Nacional: resumo mensual

CSIF exige la jornada de 35 horas para todas las
administraciones, tras el elevado cumplimiento de los
objetivos de estabilidad
Castilla y León y CSIF acordaron las 35h. semanales,
sumándose a Andalucía, Extremadura, País Vasco, Canarias,
Asturias y Castilla-La Mancha, que ya han acordado esta
jornada
Hasta 13 comunidades autónomas y las corporaciones
locales tienen ya las cuentas saneadas
CSIF pide al Gobierno en funciones y al resto de
administraciones que se comprometan a recuperar las
condiciones laborales de los empleados públicos

La tasa de empleo temporal ya es mayor en el sector público que
en el privado
CSIF denuncia la precarización laboral en las Administraciones
Públicas
Los funcionarios aún no han recibido la devolución del IRPF
por maternidad y paternidad
CSIF reclama a Muface y Mugeju que busque una solución
con la Agencia Tributaria para agilizar el cobro

Funcionarios de prisiones en prácticas, por debajo del salario
mínimo interprofesional
CSIF presenta una queja a Interior por el trato que reciben los
funcionarios de prisiones en prácticas
Los uniformes no se corresponden con las tallas y no hay aseos
suficientes
Los funcionarios en prácticas solo llegarán a la mitad de las
prisiones españolas

Bélgica retira la inmunidad diplomática a ocho funcionarias
españolas de carrera tras casi 40 años en el país
El Gobierno belga cree que llevan demasiados años en el
país y les exige que tributen como residentes extranjeros
CSIF solicita al Gobierno español que medie para que estas
trabajadoras, a punto de jubilarse, mantengan todos sus
derechos
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7. Ofertas públicas de emprego nas Entidade Locais de
Galicia

CONCELLO

BOLETÍN DATA

DENOMINACIÓN DOS POSTOS

Nº

SISTEMA DE
SELECCIÓN

PRAZO

ACCESO LIBRE

A Coruña

A Pobra

BOPAC 29-M

BOPAC 28-M

Lic. en Dereito

1

Tco. Apoio social

1

Electricista

1

Carpinteiro

1

Oficial de 2ª

1

Condutor de brigada…

1

Concurso- 20 días naturais
oposición pub. no BOE

Ver bases

Aranga

BOPAC 23-M Peón

4

Ver bases

7 días hábiles

Baiona

BOPPO 24-M

Tco. superior de turismo

1

Ver bases

5 días hábiles

Camariñas

BOPAC 20-M

Tco. turismo

2

Oposición

10 días hábiles

Tco. Admón. Xeral

1

Ver bases

20 días naturais
da pub. no BOE

Peón albanel

23

Concurso

5 días hábiles

Peóns limpadores

11
Concurso

5 días hábiles

Carballo
Castrelo do
Val

Cee

DOG

31-M

BOPOU 30-M

BOPAC 28-M

Peóns

9

Capataces

2

Oficiais de segunda

2

Tco. turismo

1

Peón servizos múltiples

2

Of. 2ª servizos múltiples

1

Concurso7 días naturais
oposición

Concurso7 días naturais
oposición

Corcubión

BOPAC 27-M

Corcubión

BOPAC 28-M

O Corgo

BOPLU 23-M

Arquitecto técnico

1

Oposición

20 días naturais
publ. no BOE

O Corgo

BOPLU 28-M

Punto atención á infancia

1

Oposición

15 días naturais

Culleredo

BOPAC 29-M

Tco. de turismo

1

Concurso5 días hábiles
oposición

13

Guntín

DOG

27-M

Tco. atención á infancia – PAI

1

Persoal de apoio – PAI

1

Concurso- 20 días naturais
oposición pub. no BOE

Maceda

BOPOU 29-M

Socorristas

2

Concurso

5 días hábiles

Malpica

BOPPO 29-M

Peón limpeza de praia

9

Oposición

7 días naturais

Marín

BOPPO 22-M

Garda de museo

Bolsa Oposición

10 días hábiles

MondarizBalneario

BOPPO 24-M

Tco. de turismo

1

Ver bases

Monterrei

BOPOU 27-M

Tco. información turística

1

Concurso5 días hábiles
oposición

Monterroso

BOPLU 29-M

Socorrista

1

Ver bases

Mugardos

BOPAC 24-M

Conserxe

Bolsa

Concurso8 días naturais
oposición

Mugardos

BOPAC 28-M

Of. 2ª servizos municipais

Lista

Ver bases

Narón

BOPAC 23-M

Auxiliar administrativo

1

Concursooposición

Noia

BOPAC 22-M

Traballador social

1

Concurso20 días naturais
oposición

Subalterno

2

Oposición

Enx. Informático (P.Interna)

1

C.O.

Insp. Urbanismo e Medio Amb

1

Oposición

Socorrista piscina

1

Concurso

Xefe de praia

3

Pontevedra

Rairiz de
Veiga

Ribeira

BOPPO 27-M

BOPOU 30-M

BOPAC 29-M

Socorrista acuático

25

Socorrista terrestre

10

10 días naturais

5 días hábiles

Ver bases

20 días naturais
publ. no BOE

5 días naturais

Concurso10 días naturais
oposición

Sada

BOPAC 30-M

Tco. 1º auxilio en praias

4

Concurso5 días hábiles
oposición

Sada

BOPAC 30-M

Socorristas

8

Concurso5 días hábiles
oposición

30-M

Monitor deportivo

1

Oposición

20 días naturais

O Saviñao

BOPLU 27-M

Traballador social

1

Oposición

15 días naturais

Teo

BOPAC 30-M

PERSOAL FUNCIONARIO (PI)

San Cibaro
das Viñas

BOE
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Inspector de policía local

1

Axente de policía local

1

Administtrativo

1

Tco. xestión económica-tesor.

1

PERSOAL LABORAL (AL-PI)
Auxiliar de xardinería – C2

1

Auxiliar de biblioteca – C2

1

Adminsitrativo – C1

2

Operario de redes – AP

1

Encargado Serv.Bás. – C1

1

Auxiliar de xardinería – C2

6

Coor. Activ. Deportivas – C1

1

Encargado de obras – C1

1

Operario Serv. Múltip- - C2

2

Tco. Aux. arquivo e bibl. – C1

1
1

Concurso- 20 días naturais
oposición pub. no BOE

Tui

BOPPO 22-M

Inspector da policía local

Valdoviño

BOPAC 27-M

Tco. turismo

Viveiro

BOPLU 30-M

Técnico superior en informac.
e comercialización turística

1

Concurso

Deputación
Pontevedra

BOPPO 20-M

Profesor/a enfermaría

1

Concurso10 días hábiles
oposición

1

Ver bases

Bolsa Oposición

Mancomunid
BOPOU 29-M Tco. información turística
ade de Verín

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO

Carballo

Meaño

DOG

21-M

BOPPO 27-M

Tco. Normalización Lingüística

1

Tco. Orientación laboral

2

Ax. Inspector de obras

1

Policía local

2

Oficial de policía local

1

Oficial de protección civil

3

Subalterno

3

LimpadorTa

1

Coidador/a axuda a domicilio

8

Aux. coordinación NAF

1

Conserxe

1
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5 días naturais
Ver bases

5 días hábiles

Moaña

BOPPO 20-M

Operario

1

Arquitecto/a

1

Of. Policía

1

Policía local

1

Administrativo

2

Auxiliar de biblioteca

1

Oficial de albanelería

1

OEP 2019

PERSOAL LABORAL

O Porriño

DOG

28-M

Psicólogo

2

Traballador social

2

Auxiliar administrativo

4

Administrativo

1

Profesor/a EXB

1

Director-avogado CIM

1

Psicólogo clínico

1

Auxiliar de clínica

1

Enx. Tco. industrial

1

Telefonista

1

Oficial encargado

1

OEP 2019

PERSOAL FUNCIONARIRO

Sada

BOPAC 30-M

Policía local

6

Oficial de policía local

2

Administrativo

1

Bibliotecarioo

1

Inspector de policía local

1

Auxiliar de policía local

5

Auxiliar de administación

3

Coord. Actividades xuvenís

1

Operario cultura e deportes

1

Operario sepulteiro

1
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8. OUTRAS NOVAS: concurso, listas, conciliación…
Resolución do 8 de maio de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se convoca
concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de Administración especial
da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escalas do Servizo de
Gardacostas de Galicia.
Resolución do 20 de maio de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica
a Resolución do 8 de maio de 2019 pola que se convoca concurso ordinario para a provisión
de postos de traballo vacantes de Administración especial da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia, escalas do Servizo de Gardacostas de Galicia.
Resolución do 14 de maio de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica
a Resolución do 30 de xaneiro de 2007 pola que se abre o prazo de presentación de
solicitudes para a elaboración das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo,
correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención
e defensa contra incendios forestais e de persoal do Plan Infoga.
Resolución do 3 de maio de 2019 da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as
bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral por
redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e a
corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao Programa
operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento
SI440A).
RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2019 pola que se convocan os exames para a obtención ou
ampliación a outros idiomas da habilitación de guías de turismo especializados de
Galicia (código de procedemento TU951C).

9. MANIFESTO “Día mundial sen tabaco” - 31 de maio
A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF), sindicato máis
representativo nas administracións públicas e con presenza crecente no sector
privado, no Día Mundial Sen Tabaco, 31 de maio, proponche MÁIS VIDA, MENOS
FUMAR (POR ESPAZOS 100% LIBRES DE FUME).
Con motivo desta xornada, auspiciada pola Organización Mundial da Saúde (OMS),
CSIF esixe políticas públicas de saúde dirixidas a reducir o consumo de tabaco, previr
o seu consumo idades tempranas, promover actividades de control, así como
impulsar programas de tratamento para deixar de fumar.
Sempre é preciso recordar que o tabaquismo e a exposición ao fume alleo teñen
consecuencias moi negativas para a saúde pulmonar das persoas, como o cancro e
as enfermidades respiratorias crónicas (EPOC). O papel que desempeñan os pulmóns
para a saúde e o benestar de todas as persoas é fundamental. Xa que logo, tomemos
conciencia.
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A medida máis eficaz para mellorar a saúde pulmonar é reducir o consumo de tabaco
e a exposición ao fume de tabaco alleo. Deste xeito, a celebración desta xornada
anual permítenos reiterar a necesidade de concienciar sobre os efectos nocivos e
letais do tabaco e para disuadir o seu consumo de tabaco en calquera das súas
formas.
Segundo as cifras recolleitas no Observatorio do Cancro AECC, o tabaco mata ata a
metade das súas consumidores, é dicir, máis de 7 millóns de persoas ao ano no
mundo, das cales máis de 6 millóns son consumidores directos e ao redor de 890.000
son fumadores pasivos. En España, por exemplo, ocasiona máis de 50 mil mortes e
representa o 13% total de mortes anuais. Aínda así, e aínda que o consumo de
tabaco ha ir diminuíndo co paso dos anos, segundo os últimos estudos case un cuarto
dos españois di seguir fumando a diario.
Os últimos datos da Enquisa sobre Alcohol e outras Drogas en España
(IDADES), publicada pola Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre
Drogas, indican que o 25,9% dos mozos de entre 15 e 25 anos son
consumidores de tabaco a diario no noso país, unha porcentaxe que se eleva
ao 40,2 por cento na poboación de entre 15 e 64 anos.
Lamentablemente, estas cifras tan elevadas son similares ás observadas nas
enquisas previas á aplicación das leis antitabaco de 2005 e 2010.
O consumo do tabaco é responsable do 30% dos cancros, do 20% das enfermidades
cardiovasculares e do 80% das enfermidades obstrutivas crónicas. Por iso CSIF
explica os beneficios que ten para A túa VIDA deixar de fumar, promovendo
así estilos de vida saudables:
Diminúe o risco de morte súbita pasadas 24 horas.
Diminúe o risco de trombose ou embolias cerebrais, principalmente en
mulleres que toman anticonceptivos.
Iguala o risco de padecer cancro de pulmón ao dos non fumadores, pasados
10-15 anos sen fumar.
Normaliza a tensión arterial e frecuencia cardíaca.
Mellora a respiración e aumenta a capacidade pulmonar. Favorecendo así á
súa vez o deporte.
Favorece a recuperación do olfacto, o gusto e a oxixenación de tecidos e
órganos.
Mellora o sistema inmunolóxico.
Diminúe o risco de ter nenos de baixo peso e doutras patoloxías que son
frecuentes nos recentemente nacidos de nais fumadoras, si as mulleres
deixan o tabaco antes do embarazo ou durante os primeiros meses.
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