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1. A administración pública e a educación destrúen 70.298
empregos
polo
envellecemento
do
persoal
e
a
temporalidade
CSIF reclama un Goberno estable que reforce os servizos públicos que
demanda a cidadanía
A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF), sindicato máis representativo nas
administracións públicas e con presenza crecente no sector privado, lamenta a perda de 70.298
empregos entre os sectores da Administración Pública (-10.668) e a Educación (-59.630)
durante o pasado mes de agosto.
Analizando os datos da Seguridade Social trátase do peor agosto desde 2011 na Administración
o que pon de manifesto as debilidades do noso sistema, o envellecemento do persoal e a
estacionalidade no emprego que afecta aos servizos que recibe a cidadanía.
CSIF recorda que o último dato da Enquisa de Poboación activa que coñecemos este verán tamén
puxo de manifesto a temporalidade nas nosas administracións que, cunha taxa do 28,2 por
cento, supera xa en case dous puntos á do sector privado.
Por este motivo, desde a nosa independencia e o respecto ás opcións políticas, CSIF reclama
que se poña en marcha canto antes un Goberno estable que permita impulsar unha nova axenda
de melloras nas nosas administracións cun plan de recursos humanos a medio prazo, a creación
de emprego de calidade e a xornada de 35 horas semanais, entre outros puntos. En definitiva,
reivindicamos unhas administracións públicas que permitan prestar o nivel e a calidade nos
servizos que demanda a cidadanía.

Cadro 1: Persoal ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia
(Consellerías e/ou departamentos e os seus organismos autónomos)
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Fonte: IGE. Consellería de Facenda. Función Pública.
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2. CSIF reclama ao Goberno que garanta a subida de 2020
A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF), sindicato máis representativo nas
administracións públicas e con presenza crecente no sector privado, lamentou o pasado 19 de
setembro o bloqueo político como consecuencia da falta de acordo para a investidura. Esta
situación paraliza o normal funcionamento da Administración e supón unha merma na
calidade dos servizos públicos pola falta de investimento.
CSIF, entre outros, remitiron hoxe mesmo unha carta ao presidente do Goberno en funcións,
Pedro Sánchez, na que lle trasladan a súa preocupación polo bloqueo institucional, “que está
provocando unha parálise con graves consecuencias no desenvolvemento das políticas públicas
que, entre outras cousas, han de actuar nestes momentos como dique de contención” para frear
unha posible desaceleración económica.
E é que nos atopamos nunha situación absolutamente anómala como consecuencia da repetición
de eleccións, xa que comezariamos previsiblemente o ano 2020 cunhas contas aprobadas en
2018 e os primeiros signos dunha desaceleración económica.
Esta situación afectará non só ás retribucións dos empregos públicos (que deberán estar
pendentes dun novo Real Decreto do goberno en funcións), senón tamén ao financiamento das
comunidades autónomas en ámbitos fundamentais do noso Estado do Benestar e de Dereito
como son a educación, a sanidade, os servizos sociais, ou a Xustiza, por non falar da parálise
lexislativa.
Esta parálise tamén afecta a investimentos en obrase infraestruturas dependentes do Ministerio
de Fomento e en moitos recunchos de España. Ademais, nos ministerios, todo os responsables
están en funcións polo que non se adoptan decisións de calado, ou ben se demoran as actuacións
con consultas á Avogacía do Estado.
En materia de recursos humanos, os persoais das administracións públicas aínda arrastran un
déficit de máis de 100.000 empregos respecto de 2011, cando comezaron os recortes; e as
ofertas de estabilización de emprego público levan un atraso considerable con preto de 300.000
prazas pendentes de sacar a concurso. De feito a temporalidade nas administracións supera xa
á do sector privado.
As urnas determinaron que non hai maioría absoluta e que xa que logo os partidos políticos
téñense que poñer de acordo. Con todo, CSIF lamenta que se están primando máis os intereses
partidarios e a estratexia dalgúns líderes políticos fronte aos intereses xerais de todos os
españois.
Desde CSIF imos actuar con responsabilidade, como corresponde ao papel que nos outorga a
sociedade aos sindicatos e desde o noso ámbito imos intensificar a interlocución e a nosa acción
sindical en defensa das reivindicacións das persoas traballadoras.
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3. La Audiencia Nacional condena a CC.OO y a UGT por
neutralizar la subida del Salario Mínimo en convenios
colectivos
CSIF logra una condena ejemplar contra CC.OO y UGT por actuar junto a la
empresa contra los intereses de las personas trabajadoras
Aceptaron la supresión de pluses por transporte y vestuario para compensar la
subida del salario base en las empresas de servicios de Prosegur y Securitas
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las
administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha logrado una sentencia ejemplar
en la Audiencia Nacional contra CC.OO, UGT y USO por actuar en connivencia con empresas para anular
los efectos de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que entró en vigor en enero y que queda
fijado en 900 euros al mes.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en sendas sentencias dictadas el 13 de septiembre, anula los
acuerdos que alcanzaron estos sindicatos con las empresas Prosegur y Securitas (las más potentes y
solventes desde el punto de vista económico de este sector) para recortar los convenios colectivos,
coincidiendo con la subida del SMI.
El sindicato CSIF -presente en la Mesa de Negociación Nacional de ambos Convenios Colectivos- impugnó
dicha modificación, al entender que las organizaciones de clase actuaron junto a la empresa contra los
intereses de las personas trabajadoras, con una práctica ilegal. De hecho, tal y como ha constatado la
Audiencia en su sentencia, CC.OO, UGT y USO acordaron suprimir del convenio los pluses de transporte y
vestuario e integrar estos pluses en el salario base.
La sentencia advierte de que se trata de una “técnica de
neutralización” de incrementos, de manera que el salario
percibido realmente por la persona trabajadora no varía en
este caso tras la aplicación del Salario Mínimo
Interprofesional. En su momento, CC.OO y UGT se
atribuyeron su parte del mérito en la aprobación de esta
subida. Pues bien, hemos comprobado como estos sindicatos
actúan de una manera de cara a la galería pero en la práctica
se comportan de otra manera bien distinta.
La Audiencia Nacional les recuerda que la compensación y
absorción de los pluses de transporte y vestuario con el
nuevo salario base tras la subida del SMI no es posible. “No
es posible legalmente compensar y absorber un concepto
salarial y pluses extra salariales (…) por cuanto el Estatuto
de los Trabajadores contempla únicamente la compensación
y absorción entre salarios, al igual que ocurre con el SMI”,
señala la sentencia.
En el acuerdo que firmaron los sindicatos de clase con la empresa se justifican diciendo que tratan de
“evitar una pérdida de competitividad con resultados negativos para el mantenimiento del empleo”. Pues
bien, CSIF rechaza esta premisa dado que se trata de las dos principales empresas de seguridad de este
país y tienen las cuentas saneadas.
CSIF, organización que nació en las administraciones públicas, está ganando terreno cada vez más en las
empresas privadas, ámbito tradicional de los sindicatos de clase. De hecho, en los últimos diez años ha
cuadriplicado su representación en el sector privado y está presente en empresas como Atresmedia,
Michelin, Heineken, Zara, Bershka, Quirón, Roche, Fremap, Nestlé, Telepizza, Coca – Cola, Campofrío o
Burguer King.
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Fruto de esta evolución en el sector privado, el pasado mes de marzo, CSIF mantuvo una reunión, por
primera vez en su historia, con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. CSIF reclama a las fuerzas
políticas que afronten una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Sindical para incorporar a la Negociación
Colectiva a nuevas organizaciones que como la nuestra aportarían al mapa sindical la pluralidad de opciones
que ya hay en el ámbito de la política.

4. Xubilación parcial: a Xunta négase a negociar un novo
acordo
Fronte á negativa da Xunta, a Universidade pacta un novo acordo de xubilacións
parciais
A Universidade de Santiago aproba un novo plan de xubilación parcial anticipada
para o persoal laboral
Desde principios do ano 2018 viñemos insistindo na necesidade da firma dun novo acordo
de xubilacións parciais na Xunta de Galicia. De feito, foron numerosos os escritos e as
interpelacións nas mesas de negociación nas que desde o noso sindicato intentamos,
infrutuosamente, que a Consellería de Facenda se dignara a sentarse a negociar un novo acordo.
Fronte ao discurso dalgúns sobre o innecesario de alcanzar un novo acordo, a realidade é que a
ausencia de pacto provocou que desde o 31 de decembro de 2018, data en que
finalizou o acordo subscrito no ano 2013, non se concedeu nin unha soa xubilación
parcial con contrato de substitución (única modalidade viable para os traballadores).
Fronte ao empecinamento e a cerrazón dunha Xunta miserable e cicatera, atopámonos coa
actitude da Universidade de Santiago de Compostela que, con data de 5 de xullo de 2019,
e publicado no DOG do pasado 18 de setembro, asinou con CSIF e outras OOSS un novo
acordo de xubilación parcial que recolle as máximas garantías e dereitos dentro das
novas condicións para a xubilación parcial que establece a lexislación estatal vixente:
Redución de xornada dun 50% concentrada dentro de cada ano natural
Posibilidade de acumular a totalidade do tempo de traballo nun só período ao
comezo da xubilación parcial.
Garantía de contrato de substitución
Premio extraordinario de xubilación: 3 mensualidades e unha máis por cada cinco
anos ou fracción que exceda dos quince de referencia.

Os traballadores laborais da Xunta nos temos que preguntar porque se nos
nega o que se concede en outras administracións
Preme aquí para ver o Acordo da USC
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5. Conflito colectivo presentado por CSIF contra o Acordo
asinado por CCOO e UGT
Reclamase o dereito do persoal temporal a cobrar o complemento de
carreira profesional
Tamén solicitamos a nulidade do requisito de funcionarización para o
persoal laboral fixo
O 19 de setembro, celébrase no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o xuízo pola demanda
de Conflito Colectivo presentada por CSIF contra o acordo de carreira profesional asinado por
CCOO e UGT coa Xunta de Galicia. Con esta demanda, desde CSIF buscamos alcanzar os
seguintes obxectivos:
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 termos e condicións que o persoal laboral fixo, declarando nulos cantos
acordos ou cláusulas 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.
Non é necesaria a presentación de reclamacións individuais
Desde CSIF recordamos que neste conflito colectivo está afectado todo o persoal laboral
temporal da Xunta de Galicia, para o que reclamamos e defendemos o seu dereito a percibir o
complemento de carreira desde o 1 de xaneiro de 2019. Esta demanda suspende os prazos de
prescrición e fai innecesaria a presentación de reclamacións xudiciais de carácter
individual, dando desta forma resposta ás numerosas peticións recibidas para que, desde CSIF,
busquemos solución colectiva á grave discriminación provocada polo acordo asinado por
CCOO e UGT.
Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2019
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6. Suspensión do xuízo para a carreira profesional do
persoal temporal no TSXG

A dúbida do TSXG sobre a lexitimación de CNT e CUT para acudirse no proceso
obriga á suspensión do xuízo previsto para hoxe
Atraso inesperado no xuízo pola demanda de Conflito Colectivo presentada por CSIF en
defensa do dereito de todo o persoal laboral á carreira profesional e contra o acordo
asinado por CCOO e UGT coa Xunta de Galicia, no que se exclúe do cobro da carreira ao
persoal temporal e ao persoal laboral fixo que non queira funcionarizarse.
O xuízo quedou suspendido tralas dúbidas expresadas polos xuíces do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia sobre a lexitimación da CNT e a CUT para acudirse no proceso.
Tanto a CNT como a CUT acudíronse na demanda de Conflito Colectivo presentada por CSIF,
pero o Presidente do Tribunal formulou, de oficio, as súas dúbidas sobre a falta de lexitimación
de ambas organizacións ao non alcanzar ningunha delas o dez por cento de
representatividade no ámbito do persoal laboral da Xunta de Galicia.
O alto tribunal dá 10 días ás dúas OOSS para que demostren a súa lexitimación para acudirse
no xuízo, quedando á espera de resolución e nova data para a celebración do xuízo.
Sen ánimo de polemizar con ambas organizacións, adoita dicirse que si non es parte da
solución es parte do problema…ou formas parte da paisaxe. Neste caso, ningunha das
dúas organizacións sindicais participou nas negociacións da carreira profesional ao non ter
representatividade nas mesas xerais de negociación nin no Comité Intercentros, polo
que quizá deberían reflexionar sobre a quen beneficia o atraso provocado polo seu interese
en figurar nun proceso no que non parecen estar lexitimados conforme ao establecido na
lexislación vixente.
Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2019
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7. Cursos de igualdade e violencia de xénero na EGAP
EGAP - DOG, 20 DE SETEMBRO
Resolución do 12 de setembro de 2019 pola que se convocan actividades de formación
continua en materia de igualdade e violencia de xénero para o persoal ao servizo das
administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da
comunidade autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e de
administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas.
REQUISITOS DOS/DAS PARTICIPANTES
Poderán participar nas accións formativas convocadas nesta resolución:
1. O persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades
públicas instrumentais e da Administración institucional e da Administración de xustiza de
Galicia, das entidades locais e da administración e servizos (PAS) das tres universidades do
Sistema Universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo), que se encontren en situación de servizo
activo, permiso por maternidade ou paternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo
coidado dun/dunha fillo/a ou dun/ha familiar e que reúnan os requisitos establecidos nesta
convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.
Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional, o persoal das escalas dos corpos da policía de Galicia e bombeiros e o persoal do
Servizo Galego de Saúde. Non se entende por tal o persoal empregado público da escala de
saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación
de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
1. O prazo de presentación de solicitudes será de oito días a partir do día seguinte ao da
publicación desta resolución no DOG.
2. O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de
solicitudes limítase a tres.
CURSOS IGUALDADE DE XÉNERO: EGAP
DENOMINACIÓN

MODALIDADE

Básico en igualdade e prevención e loita contra a
violencia de xénero

Presencial

Formación básica en igualdade de xénero nas
administracións públicas

Teleformación

Formación básica para a sensibilización e prevención da
violencia de xénero

Teleformación

Sexting, sextorsión, violencia de xénero dixital

Teleformación

LOCALIDADES
Santiago
Vigo

A Coruña
Ferrol
Lugo
Atención integral en violencia de xénero

Presencial

Ourense
Pontevedra
Santiago
Vigo

Violencia de xénero desde a perspectiva socioasistencial
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Presencial

Santiago

8.
Cursos
de
linguaxe
administrativa
galega
preparatorios do Celga nas escolas oficiais de idiomas

e

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E F.P - DOG, 20 DE AGOSTO

Resolución do 2 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos
preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias
escolas oficiais de idiomas de Galicia.
OBXECTO
Convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e
superior, presenciais e en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de
lingua galega (Celga), para o curso 2019/20, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se
indican nos anexos I e II, respectivamente.
Os cursos impartiranse entre outubro de 2019 e maio de 2020, en horario de mañá ou de tarde.
SOLICITUDES E PRAZOS DE INSCRICIÓN
As persoas que desexen participar nos cursos convocados nesta resolución deberán cubrir o
formulario de inscrición telemática no enderezo www.eoidigital.com/preinslinguagalega .
O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 2 ata o 11 de setembro
de 2019, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubro-xaneiro); e desde o 30 de decembro
de 2019 ata o 10 de xaneiro de 2020, para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiromaio).
LINGUAXE ADMINISTRATIVO
PRESENCIAL
EN LIÑA
MEDIO SUPERIOR MEDIO SUPERIOR

EOI

2

3

4

X

A Coruña

X

O Ferrol

X

X

Santiago de Compostela
Lugo
Ourense

CURSOS CELGA

X
X

X

X

X

X
X

X

Pontevedra

X

Vigo

X
X
X
X

X
X
X
X

9. Probas para obtención dos certificados de lingua galega
Celga 2 e 4
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO - DOG, 10 DE SETEMBRO

Resolución do 2 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as
probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2019.
OBXECTO
Convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega
Celga 2 e 4, no ano 2019

10

PERSOAS DESTINATARIAS
As persoas maiores de dezaseis anos ou que os fagan no ano natural da convocatoria, nacionais
ou estranxeiras.
LOCALIDADES DAS PROBAS
Santiago de Compostela e Ponferrada.
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
SOLICITUDES E PRAZOS DE INSCRICIÓN
5.1. As persoas que desexen inscribirse nas probas Celga deberán cubrir o formulario de
solicitude, segundo o modelo PL500C, que se publica como anexo I desta resolución, e aboar a
taxa que se indica na convocatoria.
O formulario de solicitude estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo
https://sede.xunta.gal . Deberán indicar nel a proba ou as probas a que solicitan presentarse,
así como a localidade, e dirixilo á Secretaría Xeral de Política Lingüística.
5.4. O prazo de presentación das solicitudes, así como o de pagamento da taxa correspondente
aos dereitos de exame, será de 15 días hábiles, que se contará a partir do día seguinte ao da
publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

10. Ofertas públicas de emprego nas Entidade Locais de
Galicia

CONCELLO BOLETÍN DATA

DENOMINACIÓN DOS
POSTOS

Nº

SISTEMA DE
SELECCIÓN

PRAZO

ACCESO LIBRE
A Coruña

Alfoz

BOPPO

BOPLU

24-S

27-S

Tco. Administrativo xeral

Lista Ver bases

Aux. axuda no fogar

1

Animador turístico

1

Arquitecto técnico

1

5 días hábiles

Concurso
oposición

10 días naturais

Ver bases

10 días naturais

Monitor/a deportivo/asocorrista e actividadesMonitor/a deportivo/amantemento e actividades
Monitor/a deportivo/a
Celanova

BOPOU 21-S

Monitor/a deportivo/a
Monitor/a de patinaxe
Monitor/a de ximnasia
rítmica
Monitor/a de pilates
Monitor/a de zumba
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Ver

Chantada

BOPLU

28-S

Monitor deportivo

1

Concursooposición

5 días hábiles

Técnico de Admón.xeral
Administrativo Admón. xeral
Auxiliar Admón. xeral
Subalterno
O Grove

BOPPO

19-S

Operario servizos varios
Operario de augas

Lista Ver bases

10 días hábiles

Operario xardineiro
Operario-condutor
Operario de limpeza
Auxiliar de cultura.
Administrativo – C1

1

Concursooposición

20 días hábiles
pub. no BOE

Axentes de mobilidade – C1

4

Concursooposición

20 días hábiles
pub. no BOE

16-A

Tco. xestión admón. xeral

1

Oposición

20 días naturais
publicación BOE

BOE

10-S

Encargado OMIX/Servizos
culturais

1

Concursooposición

20 días naturais

Muras

BOPLU

28-S

Traballador social

1

Oposición

20 días hábiles
publicación BOE

Navia de
Suarna

BOPLU

26-S

Peón condutor

1

Peón de obras e servizos

1

Ver bases

5 días hábiles

Ver bases

10 días naturais

Concursooposición

4 días naturais1

Oposición

20 días naturais

Láncara

DOG

12-S

Lugo

DOG

6-A

Marín

BOPPO

MondarizBalneario

Monitor de pintura
Monitor baile galego
Outes

BOPAC

25-S

Monitor deportivo
Monitor corte e confección
Monitor manualidades

Palas de
Rei

BOPOU 25-S

Pontevedra

BOE

9-S

Porriño

DOG

Rábade

BOPLU

Peón de limpeza

1

Subalterno

2

Inspector urbanismo e M.A.

1

17-S

Policía local

5

Oposición

20 días naturais
publicación BOE

27-S

Administrativo – C1

1

Oposición

10 días naturais

12

Sada

BOPAC

27-A

Animador de tempo libre

1

Oposición

20 días naturais
publicación BOE

Sada

BOPAC

27-A

Encargado de obras e
servizos

1

Oposición

20 días naturais
publicación BOE

O Saviñao

BOPLU

27-S

Limpadores

2

Concurso
oposición

8 días naturais

Tui

BOPPO

24-S

Administrativo - C1

Lista Ver bases

10 días hábiles

Sada

DOG

30-S

Corpo xestión – A2

1

Albanel

1

Encargado obras e servizos

1

Animador tempo libre

1

Ver bases

20 días naturais
publicación BOE

Bolsa Oposición

20 días naturais

Mestre e pintura
Mestre debuxo artístico
Vigo

BOPPO

25-S

Mestre moda e confección
Mestre de ourivaría e
serigrafía artística

Vila de
Cruces

BOPPO

18-S

Conserxe

1

Ver bases

20 días naturais

PROMOCIÓN INTERNA / MOBILIDADE
Pontevedra

BOE

9-S

Porriño

DOG

17-S

Ribeira

BOE

7-S

T.S. Enxeñería informática

1

ConcursoOposición

20 días naturais

Policía local

1

Mobilidade

20 días naturais
publicación BOE

Policía local – C1

1

Concurso

20 días naturais

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO
Begonte

Betanzos

Betanzos

DOG

DOG

DOG

30-S

12-S

12-S

Administrativo – C2

1

Policía local (Acceso libre)

1

Policía local (mobilidade)

1

Policía local (P. Interna)

1

Arquitecto técnico (A. Libre)

1

Administrativo (P. Interna)

1

Funcionario de carreira
Poio

BOPPO

13-S

Policía local – C1

2

Tco. de xestión – A2

1

Oficial condutor – C2

2
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OEP 2017

OEP 2019

OEP 2018

Oficial mecánico – C2.

1

Persoal laboral
Oficial albanel

2

Operario xardinería

1

Operario servizos varios

1

Diplomado/a traballo social

5

Tco. Medio sistemas

1

Enx. Tco. forestal

1

Mestre formación

5

Inspector da policía local

1

Policía local
Vigo

BOPPO

11-S

48

Sarxento S.E.I.S.

3

Bombeiro

6

Condutro bombeiro

2

Ins. control concesionarias

2

Subalterno

2

Oficial oficios

7

Axudante de oficios

1

OEP 2019

11. Outras novas: lexislación, cursos, RPT

Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia.
Decreto 97/2019, do 18 de xullo, polo que se regulan as competencias da Comunidade Autónoma
de Galicia na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre
Decreto 99/2019, do 1 de agosto, polo que se modifica o Decreto 24/2010, do 25 de febreiro,
polo que se aproba a estrutura orgánica da Academia Galega de Seguridade Pública.
Orde do 1 de agosto de 2019 pola que se regulan os procedementos de modificación
orzamentaria e figuras asimiladas no sector público autonómico.
Resolución do 13 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se
publican os criterios de avaliación que se aplicarán no ano 2020 para acceder aos graos I a IV
de carreira profesional
Resolución do 19 de agosto de 2019 pola que se convoca un curso de prevención de riscos
laborais para o persoal dos servizos de prevención e defensa de incendios forestais.
Resolución do 2 de agosto de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ordena a
publicación dos criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do
ano 2018 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade.
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12. 27S – Movemento mundial polo clima

CSIF súmase aos actos reivindicativos e ás mobilizacións
mundiais polo clima
O sindicato esixe medidas de protección medioambiental e
advirte de que o bloqueo político está paralizando tómaa de
decisións urxentes
A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF), sindicato máis
representativo nas administracións públicas e con presenza crecente no
sector privado, sumar ao Movemento Mundial polo Clima do 27S e advirte
de que o actual bloqueo político en España paralizou a posta en marcha de
medidas medioambientais urxentes para combater os efectos do cambio
climático.
Desde o sindicato, esiximos un compromiso político ao máximo nivel na
loita contra a crise medioambiental e recordamos que o cambio climático
non só ten consecuencias medioambientais, sanitarias e económicas, entre
outras moitas, senón que tamén se estende ao día a día das persoas
traballadoras de todo o mundo.
Para CSIF, urxe atender as novas necesidades laborais que van xurdindo
en todos os ámbitos e, en particular, entre os profesionais máis vulnerables
aos efectos do cambio climático: corpos e forzas de seguridade do Estado,
bombeiros, urxencias, axentes forestais, profesionais da construción, etc.,
quen deberán afrontar fenómenos meteorolóxicos extremos cada vez máis
frecuentes.
Por todo iso, reclamamos políticas ambientais ambiciosas pero realistas, así
como acordos políticos que loiten contra o aumento de emisións de gases
de efecto invernadoiro. No noso país, o bloqueo actual está paralizando a
Administración, mermando a calidade dos servizos públicos e prexudicando
as condicións laborais dos persoais.
Urxe unha lexislación que protexa de xeito efectivo a todas as persoas
traballadoras, así como normativas claras para previr e combater os riscos
laborais derivados do cambio climático e unha planificación que atenda as
necesidades que van xurdindo de xeito continuado.
Desde CSIF, debemos ser conscientes da magnitude do desafío, porque os
retos medioambientais que temos ante nós fan necesario agora máis que
nunca a posta en marcha de solucións urxentes.
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