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O anteproxecto de lei de impulso demográ�co, promovido 

polo goberno de Núñez Feijoo como un dos seus maiores 

logros desta lexislatura, inclúe unha serie de artigos 

dedicados á conciliación no sector público. Ditas medidas 

conteñen avances en materia de bolsa de horas de libre 

disposición, así como de �exibilidade horaria, por motivos 

de conciliación familiar. Un dos supostos contemplados 

para ser bene�ciario desas medidas é a atención a 

persoas maiores ou con discapacidade que necesiten ser 

coidados polo traballador. Ata aquí todo digno de eloxio e 

nada que criticar.

Pero ditas medidas quedan limitadas expresamente a que 

a persoa maior ou con dependencia teña un parentesco co 

empregado público de ata o primeiro grao de 

consanguinidade ou a�nidade. Isto é: �llos, cónxuxe, pais 

e sogros. Así, a Xunta exclúe a irmáns, netos e avós de 

maneira taxativa e consciente de toda medida de 

conciliación, pois a Xunta pechouse en banda a ampliar 

estes supostos ao segundo grao de consanguinidade.

CSIF tratou por activa e por pasiva facer entrar en razón 

ao representante do goberno galego nas reunións cos 

sindicatos, o director  xeral de Función Pública, así como 

de darlle a coñecer cal é a realidade social en numerosas 

zonas da xeografía galega, onde os irmáns e, sobre todo 

os avós, forman parte da familia e dependen do 

traballador.

Negativa a adoptar medidas existentes no Estado

Desde o 28 de setembro de 2019, todo o persoal ao 

servizo da Administración Xeral do Estado que teña �llos 

menores de 12 anos ou persoas a cargo cunha minusvalía 

recoñecida igual ou superior ao 33% poden acollerse á 

xornada intensiva de verán desde o 1 de xuño ata o 30 

de setembro.

CSIF solicitou, tanto en Mesa xeral de negociación de 

empregados públicos do 20 de xaneiro como na reunión 

preparatoria da devandita mesa, a implantación de desta 

medida para os traballadores da Xunta de Galicia.

Pero unha vez máis, o goberno da Xunta volveu considerar 

que os empregados desta Administración non somos 

merecedores dos mesmos dereitos que os traballadores do 

resto das Administracións Públicas. E, unha vez máis, a 

falta de discurso e a ausencia argumento foron as únicas 

razóns deste goberno para non facilitar a conciliación aos 

seus traballadores. Lamentable. E, o que é peor, todo isto 

coa sumisa compracencia de CCOO e UXT!

Así as cousas, cando nos próximos días o Presidente da 

Xunta, na súa habitual comparecencia ante os medios de 

comunicación posterior ao @Consello de la Xunta, anuncie 

aos catro ventos a remisión do anteproxecto de Lei de 

impulso demográ�co ao Parlamento, saberá no seu foro 

interno que, en realidade, o que está a pregoar son 

grandes palabras, pero pequenas ideas.

Unha das razóns pola que os avós e netos levan tan ben é 

que teñen un inimigo en común: O goberno da Xunta.

A Xunta exclúe a netos, irmáns e 
avós das medidas de conciliación 
dos empregados públicos

A Administración rexeita as alegacións da CSIF para avanzar na conciliación 
na futura lei de impulso demográ�co e oponse tamén a adoptar medidas 
estatais para favorecer o coidado de �llos menores ou con discapacidade
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Alegacións presentadas pola CSIF ao anteproxecto de lei de impulso 
demográ�co nos artigos refentes a materias de persoal

Alegación primeira:

Artigo 50. Impulso da �exibilidade

A administración autonómica promoverá a ampliación da 

posibilidade de acollerse á �exibilidade horaria a todo o 

persoal do sector público autonómico que se atope 

nalgunha das seguintes situacións:

a) ter �llos/as ou persoas acollidas menores de idade ou 

�llos/as maiores de idade incapacitados xudicialmente ao 

seu cargo.

b) convivir con familiares que, por enfermidade ou 

avanzada idade, necesiten de asistencia ou ter ao seu 

cargo persoas con discapacidade ata o primeiro segundo 

grao de consanguinidade ou a�nidade

c) ser vítima de violencia de xénero as empregadas 

públicas.

Así mesmo, fomentará e estenderá o uso de medidas de 

�exibilidade espacial tales como a mobilidade xeográ�ca 

ou de área, así como a utilización de tecnoloxías que 

permitan a conciliación e, nomeadamente, a fórmula do 

teletraballo.

Disposición derradeira sétima. Modi�cación da Lei 

2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia

Modifícase o número 4 do artigo 106 da Lei 2/2015, do 

29 de abril, de emprego público de Galicia, que queda 

redactado como segue:

“4. O persoal funcionario, nos termos que 

regulamentariamente se determinen, ten dereito á 

�exibilidade horaria da súa xornada de traballo por 

motivos de conciliación familiar cando se atope nalgunha 

das seguintes situacións:

a) ter �llos/as ou persoas acollidas menores de idade ou 

�llos/as maiores de idade incapacitados xudicialmente ao 

seu cargo.

b) convivir con familiares que, por enfermidade ou 

avanzada idade, necesiten de asistencia ou ter ao seu 

cargo persoas con discapacidade ata o primeiro segundo 

grao de consanguinidade ou a�nidade

NOVAS

c) ser vítima de violencia de xénero as empregadas 

públicas.

d) atoparse en proceso de nulidade, separación ou 

divorcio, dende a interposición da demanda xudicial ou 

dende a solicitude de medidas provisionais previas ata 

transcorridos tres meses dende a citada demanda ou 

solicitude.

Entenderase por �exibilidade horaria a realización da 

xornada de traballo nun horario diario de referencia �xado 

en cada caso pola administración adaptado ás 

necesidades da persoa funcionaria. O horario diario de 

referencia �xarase salvagardando as necesidades do 

servizo e dentro do marco horario establecido pola 

administración con carácter xeral.”

Alegación segunda:

Artigo 51. Bolsa de horas de libre disposición

A Administración autonómica establecerá unha bolsa de 

horas de libre disposición dirixida á atención de 

responsabilidades de coidado de �llos ou �llas menores de 

idade, persoas maiores que convivan no fogar e que, por 

enfermidade ou avanzada idade, necesiten a asistencia 

doutras persoas e persoas con discapacidade ata o 

primeiro segundo grao de consanguinidade ou a�nidade, 

nos termos que en cada caso se determinen.

Esta bolsa de horas tamén poderá establecerse para a súa 

utilización nos seguintes supostos:

a) Persoal empregado público con �llos ou �llas maiores 

incapacitados xudicialmente.

b) Mulleres que se atopen nunha situación de violencia de 

xénero.

c) Persoal empregado público que se atope nun proceso 

de nulidade, separación ou divorcio desde a interposición 

da demanda xudicial ou, por decisión da persoa 

interesada, desde a solicitude de medidas provisionais 

previas, ata transcorridos tres meses desde a citada 

demanda ou, de ser o caso, desde a citada solicitude.

Esta bolsa será de �exibilidade horaria e en ningún caso 

substituirá os permisos nin as licenzas por motivos de 

conciliación existentes.
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A Administración ditará as oportunas instrucións para a 

adecuada implantación e xestión da �exibilidade horaria 

prevista neste artigo.

Alegación terceira:

Disposición derradeira sexta. Modi�cación 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

O texto refundido das disposicións legais da Comunidade 

Autónoma de Galicia en materia de igualdade, aprobado 

polo Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, 

queda modi�cado como segue:

Un. Modifícase o número 4 do artigo 67, que queda 

redactado como segue:

"4. No sector público autonómico, nos supostos de 

utilización dunha pluralidade de criterios para a 

adxudicación dun contrato, valoraranse especi�camente as 

medidas de conciliación da vida persoal, familiar e laboral 

recollidas no plan de igualdade nos termos previstos no 

artigo 55 da Lei xx/xx, do xx, de impulso demográ�co de 

Galicia".

Dous. Suprímese a letra c) do artigo 75.

Tres. Modifícase o artigo 92, que queda redactado como 

segue:

“1. O persoal ao servizo da Administración pública 

galega, nos termos que regulamentariamente se 

determinen, ten dereito á �exibilidade horaria da súa 

xornada de traballo por motivos de conciliación familiar 

cando se atope nalgunha das seguintes situacións:

a) ter �llos/as ou persoas acollidas menores de idade ou 

�llos/as maiores de idade incapacitados xudicialmente ao 

seu cargo.

b) convivir con familiares que, por enfermidade ou 

avanzada idade, necesiten de asistencia ou ter ao seu 

cargo persoas con discapacidade ata o primeiro segundo 

grao de consanguinidade ou a�nidade.

c) ser vítima de violencia de xénero as empregadas 

públicas.

d) atoparse en proceso de nulidade, separación ou divorcio, 

dende a interposición da demanda xudicial ou dende a 

solicitude de medidas provisionais previas ata transcorridos 

tres meses dende a citada demanda ou solicitude.

Entenderase por �exibilidade horaria a realización da 

xornada de traballo nun horario diario de referencia �xado 

en cada caso pola administración adaptado ás 

necesidades da persoa empregada pública. O horario 

diario de referencia �xarase salvagardando as 

necesidades do servizo e dentro do marco horario 

establecido pola administración con carácter xeral”.

Alegación cuarta:

Disposición derradeira oitava:

«Horario de verán:

O persoal empregado público que teña ao seu cargo  

persoas que teñan recoñecida unha discapacidade igual 

ou superior ao 33% e dependan  deste, poderán acollerse 

á modalidade de xornada intensiva no período 

abranguido dende o 1 de xuño e ata o 30 de setembro».

Alegación quinta:

Aos efectos desta lei terán os mesmos dereitos os 

traballadores da Administración da Xunta de Galicia para 

o coidado de familiares ata o segundo grao de 

consanguinidade ou a�nidade  que, por enfermidade ou 

avanzada idade, necesiten de súa asistencia, aínda que 

non convivan directamente con eles. Sempre e cando 

acrediten tal circunstancia.

Alegación sexta:

Dende CSIF consideramos necesario que por parte da 

Administración se establezan de medidas concretas de 

apoio a familias que teñan a condición de numerosas ou 

monoparentais.

Alegacións á lei de impulso demográ�co
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A Xunta convoca un novo proceso 
de recoñecemento de competencias 
profesionais

Poden participar persoas con experiencia laboral mínina de dous anos e 1.200 
horas traballadas ou con polo menos 200 horas de formación nas 18 familias 

profesionais convocadas

A Xunta de Galicia convoca o procedemento para a 

avaliación e a acreditación das competencias profesionais 

adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral 

ou de vías non formais de formación no ámbito da 

Comunidade Autónoma de Galicia. Poderán participar no 

proceso as persoas maiores de 18 anos con experiencia 

laboral e/ou formación relacionada coas competencias 

profesionais que se queiran acreditar. 

No caso de experiencia laboral, xusti�caranse polo menos 

tres anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas, nos 

últimos dez anos para unidades de competencia de niveis 

2 e 3, mentres que para unidades de competencia de nivel 

1 xusti�carán, cando menos, 2 anos cun mínimo de 1.200 

horas traballadas en total. 

No caso de formación, xusti�caranse polo menos 200 

horas para unidades de competencia de nivel 1 ou 300 

horas para as unidades de competencia dos niveis 2 e 3 

nos últimos dez anos.

As persoas candidatas non poderán estar matriculadas nun 

curso de formación profesional inicial ou realizando 

formación profesional para o emprego, conducente á 

acreditación das unidades de competencia nas cales 

solicita a súa inscrición. Tampouco poderán posuír ou estar 

en condicións de obter un título de formación profesional 

ou un certi�cado de profesionalidade que conteña as 

competencias que solicita.

Os certi�cados de competencias convocados pertencen a 

18 familias profesionais:

Administración e Xestión

Agraria

Comercio e Márketing

Edi�cación e Obra Civil

Electricidade e Electrónica

Enerxía e auga

Fabricación mecánica

Hostalaría e turismo

Imaxe e son

Imaxe persoal

Industrias alimentarias

Informática e comunicacións

Instalación e mantemento

Madeira, moble e cortiza

Química

Sanidade

Servizos socioculturais e á comunidade

Transporte e mantemento de vehículos

O prazo de presentación de solicitudes vai desde o 13 de 

xaneiro ao 7 de febreiro, ambos os dous incluídos.

ORDE do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias 
profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en 
determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cuali�cacións profesionais (código 
de procedemento ED517B).

NOVAS

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191212/AnuncioG0534-031219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191212/AnuncioG0534-031219-0001_gl.html
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A EGAP publica aos cursos de 
formación previstos para 2020

O Sergas activa as accións de 
formación continua para este ano

O Plan de formación da EGAP para este ano recolle as 

actividades dirixidas ao persoal ao servizo da 

Administración pública da comunidade, entidades 

públicas, Xustiza, entidades locais e ao persoal de 

administración e servizos (PAS) das tres universidades 

galegas.

Os cursos teñen en conta as necesidades formativas dos 

diversos organismos, incorpora tamén achegas do propio 

persoal destinatario da formación e ten en conta a 

demanda real rexistrada nos cursos e os resultados da 

avaliación das actividades desenvoltas nos anos anteriores. 

Neste sentido, o plan para 2020 presenta un incremento 

importante tanto no número de actividades como no de 

edicións e de prazas que se ofertan, indica a Xunta. 

O plan volve a apostar este ano polas diferentes contornas 

de aprendizaxe e metodoloxías, mediante a distribución da 

oferta formativa nas modalidades de autoformación, 

teleformación y docencia presencial, ás cales en 2020 se 

unirá a telepresenza. 

Na de�nición dos contidos que integran o plan 

procurouse, por outra parte, unha maior adaptación aos 

compromisos adquiridos pola EGAP ao abeiro dos distintos 

plans sectoriais de que forma parte, o cal se traduciu nun 

reforzo das actividades relacionadas con materias de 

relevancia social.

Para acceder ás accións formativas recollidas neste plan 

será preciso formalizar a correspondente matrícula, despois 

de que se publiquen no Diario O�cial de Galicia as 

correspondentes convocatorias.

O Servizo Galego de Saúde abre a formación continua 

do seu persoal para este ano. 

As accións estás dirixidas a todas e todos os 

profesionais que presten ou prestasen servizos nas 

institucións do Sergas, así como os profesionais que 

estean formándose como especialistas en Ciencias da 

Saúde (persoal residente en formación), aspirantes a 

vinculacións temporais ao abeiro do Pacto de selección 

temporal vixente en cada momento, e tamén o persoal 

pertencente ás fundacións públicas sanitarias ou 

empresas públicas adscritas á Consellería de Sanidade 

e Servizo Galego de Saúde, integrado no réxime 

estatutario.

As persoas interesadas en participar nas actividades 

formativas deberán cumprir os requisitos exixidos para 

cada curso. 

As persoas que desexen participar nas actividades 

formativas convocadas nesta resolución deberán cubrir o 

formulario de preinscrición telemática na páxina web da 

Acis (http://acis.sergas.es), onde tamén se poden 

consultar os cursos de actualización de coñecementos 

dispoñibles.  

As persoas interesadas poderán solicitar a participación 

nun máximo de seis actividades formativas por ano. O 

prazo de inscrición xa está aberto e pecharase un mes 

antes do inicio de cada actividade. 

Para a selección das persoas participantes, o Sergas dará 

prioridade aos e as aspirantes que realicen tarefas máis 

directamente relacionadas co contido básico e obxectivos 

do curso, e tamén aos que realizaran un menor número de 

cursos realizados nos dous anos anterioree, e ao persoal 

que sexa �xo sobre o temporal, entre outros criterios. 

A escola prevé un 
incremento no número e 
variedade de actividades

A escola prevé un 
incremento no número e 
variedade de actividades

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200110/AnuncioO150-231219-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200122/AnuncioG0003-070120-0001_gl.html
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A Xunta publica as axudas para 
recén nacidos e nenos de ata 3 anos 

A Xunta vén de publicar a orde que regula a concesión 

dunha axuda económica ás familias con �llas e �llos nados 

no ano 2020 a través da tarxeta Benvida. Esta axuda  

pode ser utilizada soamente en o�cinas de farmacia, 

parafarmacias, ópticas, supermercados, tendas de 

alimentación e establecementos de puericultura ou 

especializados en artigos e produtos para a infancia. 

Con carácter xeral, a contía total da axuda é de 1.200 

euros por cada �llo ou �lla durante un ano a razón de 100 

euros ao mes. No suposto de que o �llo ou �lla que dá 

dereito á axuda sexa o terceiro ou sucesivo da unidade 

familiar a contía da axuda será de 2.400 euros a razón 

de 200 euros ao mes. Aquelas familias con renda igual ou 

inferior a 22.000 euros terán dereito a axuda no segundo 

ano de vida e ata que o neno ou nena faga tres anos, ou 

ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente 

resolución para os supostos de adopción ou garda con �ns 

As ordes están publicadas 
no DOG número 12 do 20 

de xaneiro

adoptivos. Os requisitos para poder optar son ter 

residencia en Galicia e que a renda da unidade familiar 

non supere os 45.000 euros. As solicitudes poden 

presentarse nos dous primeiros meses dende o nacemento 

ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os 

supostos de garda con �ns adoptivos e de adopción. 

As axudas para nenos e nenas menores de tres anos, 

publicadas no DOG do 20 de xaneiro, están dirixidas a 

familias que non tiveran obriga nin presentasen declaración 

voluntaria do IRPF en 2018 e teñen un �llo ou �lla nacida 

no ano 2017. A prestación terá un pago único de  360 

euros por primeiro �llo, 1.200 euros polo segundo e 

2.400 polo terceiro. 

A Tarxeta Benvida permite un gasto mensual de 100 euros ao mes durante o 
primeiro ano dos bebés nados en 2020 

O Goberno de Pedro Sánchez levou a cabo o compromiso 

de subir o 2% no salario dos empregados públicos, como 

se pactou cos sindicatos en 2018. A suba ten efectos 

retroactivos a 1 de xaneiro. A orde está publicada no BOE 

e pódese acceder no seguinte enlace: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/

BOE-A-2020-909.pdf

Ademais, a Consellería de Facenda tamén vén de publicar 

as instrucións sobre a confección de nóminas do persoal 

ao servizo da Administración autonómica para o ano 

2020. O DOG do 14 de xaneiro recolle a orde, que se 

pode consultar pinchando no enlace:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/

2020/20200123/AnuncioCA01-140120-0001_gl.html

O Goberno central materializa a 
suba do 2% para o emprego público

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-909.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200123/AnuncioCA01-140120-0001_gl.html
https://www.csif.es/sumate/
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O Goberno galego convoca os cursos 
gratuítos do Celga ata o nivel 4

A Consellería de Cultura e Turismo convoca os cursos de 

lingua galega preparatorios das probas para obter os 

certi�cados de lingua galega (Celga), niveis 1, 2, 3 e 4, 

que teñen caracter geratuíto. As clases están dispoñibles na 

modalidade presencial (niveis Celga 2, 3 e 4) e de 

teleformación (niveis Celga 1, 2, 3 e 4).

Os cursos poderán ser solicitados por todas as persoas 

maiores de dezaseis anos. As persoas que desexen 

participar nas clases presenciais deberán cubrir o 

formulario de solicitude, que se publica como anexo I da 

orde, e dirixilo á xefatura territorial da Consellería de 

Cultura e Turismo da provincia que corresponda. No caso 

das clases telemáticas, deberase cubrir o mesmo 

documento e dirixilo á Secretaría Xeral de Política 

Lingüística. Os formularios de solicitude estarán dispoñibles 

na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo 

https://sede.xunta.gal.

Só se poderá presentar unha única solicitude e solicitar un 

único curso por persoa, aínda que sexan de modalidades 

distintas.  O prazo para presentar as solicitudes será de 15 

días, que se contarán a partir do día seguinte ao da 

publicación da resolución no Diario O�cial de Galicia, que 

se producíu o 29 de xaneiro.

A Secretaría Xeral de Política Lingüística publicará na súa 

páxina web (http://www.lingua.gal) unha relación das 

persoas seleccionadas para participar en cada curso, que 

terán unha duración de 70 horas lectivas. 

As clases poderán ser presenciais ou online e a poderán ser solicitadas por 
calquera persoa maior de 16 anos

Participa na enquisa de percepción sobre o acoso laboral que realiza a CSIF

CSIF ten en marcha unha 
campaña de sensibilización e 
asesoramento para previr e 

afrontar situaciíns de acoso no 
traballo baixo o lema "Ante 

situaciones de acoso, conflicto 
y estrés laboral... ¡NOS 

MOJAMOS!”

Podes participar dende a 
páxina web www.csif.gal

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/287487
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Convocatorias de promoción interna 
para os grupos A1, A2, C1 e C2

Convocatoria para o subgrupo A1

ORDE do 7 de xaneiro de 2020 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción 

interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Número de prazas 46 

Convocatoria para o subgrupo A2

ORDE do 7 xaneiro de 2020 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, 

no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.

Número de prazas 127 

Convocatoria para o subgrupo C1

Convocatoria para o subgrupo C2

Diario O�cial de Galicia - 31 de xaneiro 

ORDE do 7 de xaneiro de 2020 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción 

interna, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1.

Número de prazas 195 

ORDE do 7 de xaneiro de 2020 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción 

interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2.

Número de prazas 52 

O prazo de inscrición é de 20 días hábiles, que se contarán a partir do seguinte o da 
publicación destas convocatorias no DOG 

Ofertas do Consello de Contas 
e de Portos de Galicia

Consello de Contas

RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2020 do Consello de Contas pola que se dá publicidade á oferta de emprego 

público para o ano 2020.

Procesos de consolidación de prazas de persoal funcionario:

Auxiliar administrativo C2. Oito prazas (sete quenda xeral, unha quenda discapacidade)

Portos de Galicia

RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2020 pola que se acorda a apertura de prazo de presentación de solicitudes para a 

elaboración de lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos.

Requistos esixidos: Bacharelato, FPII ou equivalente, Celga 4 e permiso de conducir B1

Número de prazas: 35

Prazo presentación solicitudes: 20 días hábiles

Vixencia da lista: 4 anos

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200131/AnuncioCA01-070120-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200131/AnuncioCA01-070120-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200131/AnuncioCA01-070120-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200131/AnuncioCA01-070120-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200130/AnuncioO10-210120-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200131/AnuncioC141-170120-0001_gl.html
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Listas de contratación da Xunta de 
Galicia

Modi�cación do regulamento de nomeamento de persoal interno e a contratación laboral

DECRETO 160/2019, do 19 de decembro, polo que se modi�ca o Decreto 60/2019, do 23 de maio, polo que se 

modi�ca o Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño 

con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de 

Galicia.

Listas provisionais para a contración de persoal laboral de xerocultor e servizos xerais

RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas 

provisionais 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.

Listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas de persoal funcionario

RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas 

provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de 

persoal laboral da Xunta de Galicia.

Diario O�cial de Galicia - 5 e 30 de decembro 

Ofertas de emprego público das 
Universidades galegas

Listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas de persoal funcionario

Universidade da Coruña

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2019 pola que se publica a oferta de emprego 

público do persoal de administración e servizos para o ano 2019

RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2019 pola que se publica a oferta de emprego 

público do persoal docente e investigador para o ano 2019

RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2019 pola que se modi�ca a Resolución do 22 

de maio de 2019 pola que se publica a oferta de emprego público de prazas de 

persoal de administración e servizos para o ano 2019

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2019 pola que se publica a oferta de emprego 

público (OEP) do persoal docente e investigador para o ano 2019.

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2019 pola que se publica a oferta de emprego 

público do persoal de administración e servizos para o ano 2019

RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas 

de�nitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal 

laboral da Xunta de Galicia.

Listas de�nitivas para prazas de persoal funcionaio e laboral

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191223/AnuncioG2018-121219-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191223/AnuncioG2018-121219-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191205/AnuncioCA01-021219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191205/AnuncioCA01-021219-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191230/AnuncioCA01-191219-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191205/AnuncioCA01-021219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG2017-261219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191217/AnuncioU500-041219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191217/AnuncioU500-041219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG2017-261219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191223/AnuncioG2018-121219-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191223/AnuncioG2018-121219-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200129/AnuncioCA01-240120-0002_gl.html
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Ofertas públicas de emprego nas 
entidades locais 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191210/AnuncioL182-201119-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/08/pdfs/BOE-A-2020-249.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/04/pdfs/BOE-A-2020-111.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/pdfs/BOE-A-2019-18408.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/24/pdfs/BOE-A-2019-18450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-868.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/23/pdfs/BOE-A-2020-1031.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200131/AnuncioG1441-130120-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200131/AnuncioG1441-130120-0002_gl.html
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Ofertas públicas de emprego nas entidades locais

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191205/AnuncioL428-151119-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191205/AnuncioL240-151119-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-360.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191217/AnuncioL141-261119-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioL205-161219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200122/AnuncioL104-020120-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200108/AnuncioL156-161219-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/27/pdfs/BOE-A-2020-1177.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200131/AnuncioG1441-130120-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200131/AnuncioG1441-130120-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191210/AnuncioL355-191119-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191210/AnuncioL115-191119-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191211/AnuncioG1438-041219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191211/AnuncioG1438-041219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191211/AnuncioG1438-041219-0001_gl.html
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Ofertas públicas de emprego nas entidades locais

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191212/AnuncioL260-211119-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191212/AnuncioL260-211119-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191219/AnuncioL253-091219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191227/AnuncioL466-171219-0001_gl.html
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Ofertas públicas de emprego nas entidades locais
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Ofertas públicas de emprego nas entidades locais

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191230/AnuncioL178-231219-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191230/AnuncioL178-231219-0003_gl.html
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Ofertas públicas de emprego nas entidades locais

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191227/AnuncioL108-201219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200131/AnuncioG1441-130120-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200131/AnuncioG1441-130120-0001_gl.html
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Ofertas públicas de emprego nas entidades locais

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200124/AnuncioL217-200120-0002_gl.html
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Lexislación

Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020

Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas �scais e administrativas

Orden HAC/20/2020, de 20 de enero, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos 

Generales del Estado para 2020

Orden HAC/46/2020, de 20 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre procedimiento y documentación a 

remitir en desarrollo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2019

DECRETO 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de 

persoal funcionario de carreira polo persoal laboral �xo do Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de 

Galicia 

DECRETO 164/2019, do 12 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas 

de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de 

maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia

RESOLUCIÓN do 2 de decembro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de 

Galicia do 28 de novembro de 2019 polo que se aproba a modi�cación da relación de postos de traballo da 

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 2 de decembro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de 

Galicia do 28 de novembro 2019 polo que se aproba a modi�cación da relación de postos de traballo da Consellería 

de Cultura e Turismo.

ORDE do 8 de xaneiro de 2020 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública.

RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se autorizan e se publican 

diversos acordos adoptados pola Comisión Central de Seguimento do Pacto sobre selección de persoal estatutario 

temporal do Sistema público de saúde de Galicia (Diario O�cial de Galicia número 123, do 30 de xuño de 2016).

Función pública

Outras medidas

Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, 

catastral y de seguridad social

ORDE do 18 de decembro de 2019 pola que se regula a tarifa especí�ca Xente Nova no transporte público interurbano 

da competencia da Xunta de Galicia

DECRETO 162/2019, do 19 de decembro, polo que se aproba o Programa estatístico anual da Comunidade Autónoma 

de Galicia para 2020 

DECRETO 171/2019, do 19 de decembro, polo que se modi�can os estatutos da Axencia Galega de Sangue, Órganos 

e Tecidos, aprobados polo Decreto 142/2015, do 17 de setembro.

Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 

ministeriales. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191227/AnuncioC3B0-231219-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191227/AnuncioC3B0-231219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200103/AnuncioCA01-261219-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191231/AnuncioG0534-181219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191212/AnuncioCA01-031219-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191217/AnuncioCA01-051219-0010_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191231/AnuncioG0533-191219-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191231/AnuncioCA01-191219-0004_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/23/pdfs/BOE-A-2020-1009.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200115/AnuncioC3K1-070120-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200129/AnuncioG0003-200120-0003_gl.html
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NOVAS Calendario laboral 2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14552
mailto:galicia@csif.es
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190712/AnuncioG0424-050719-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191128/AnuncioG0424-251119-4_gl.html
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A Central Sindical Independiente 

y de Funcionarios (CSIF) renovou 

no pasado mes de decembro o 

seu máximo órgano de dirección, 

o Comité Executivo, encargado 

de dirixir e �xar o rumbo da 

organización durante os 

próximos catro anos. Os 138 

compromisarios participantes no 

VIII Congreso Autonómico 

renovaron cunha maioría do 95% 

do apoio á candidatura 

encabezada por José Francisco 

Méndez Castro, que afrontará un 

novo mandato como presidente. 

A vicepresidencia de CSIF 

Galicia volve recaer en José 

Ramón Villalibre Fernández 

suspensión moitos dos seus acordos. É tempo, dixo, de 

marcar prazos para recuperar ese nivel salarial que se 

perdeu durante os anos da crise e tamén de avanzar en 

medidas como a xornada laboral de 35 horas, a 

mobilidade administrativa e o teletraballo, a xubilación 

voluntaria aos 60 anos ou a realización de concursos de 

traslado anuais, entre outros obxectivos. 

Ao mesmo tempo, Méndez Castro salientou que a acción 

da CSIF no ámbito privado incidirá no cumprimento estricto 

dos convenios colectivos e na redución da xornada 

laboral.

O encontro contou coa presenza do vicepresidente da 

Xunta e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas 

e Xustiza, Alfonso Rueda, e do alcalde de Santiago, Xosé  

Sánchez Bugallo, que interviron na apertura. Tamén 

participaron o titular de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, 

e altos cargos Presidencia que acudieron á clausura, na 

que interveu o presidente nacional da Central Sindical y de 

Funcionarios, Miguel Borra.

mentras que os vogais serán Concepcion Rey Fernández, 

José Berciano Berciano, José Francisco Sánchez-Brunete 

Varela e Juan Carlos Rivas Vázquez.

O congreso serviu tamén para repasar a xestión realizada 

nos últimos catro anos e presentar as liñas de acción para 

o próximo mandato, no que as estratexias pasan por 

continuar impulsando o crecemento e a representatividade 

do sindicato e incrementar a súa presenza no sector 

privado para convertir a CSIF nun axente relevante e con 

in�uencia na sociedade, como expuso Méndez Castro 

ante os compromisarios e compromisarias e persoas 

convidadas que participaron no encontro, entre os que se 

atopaban numerosos presidentes autonómicos de CSIF e o 

seu presidente nacional, Miguel Borra.

Coma sinalou o presidente de CSIF Galicia, os pasos que 

se darán nos vindeiros catro anos teñen coma obxectivos 

prioritarios recuperar a capacidaed salarial dos 

empregados da función pública que se perdeu dende 

2010 e aplicar un V convenio colectivo que ten en 

CSIF reelixe a José Francisco Méndez 
Castro como presidente en Galicia

No VIII Congreso Autonómico celebrado no pasado mes de decembro, Méndez 
�xou como obxectivos aumentar a representatividade do sindicato e crecer no 

sector privado

https://www.csif.es/contenido/galicia/general/286634
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CSIF

A Central Sindical Independente e de Funcionarios 

converteuse no sindicato con máis representación na 

administración local no últimos catro anos, nos que 

conseguiu encabezar ou igualar o número de delegados 

en concellos nas provincias 

da Coruña (123), 

Pontevedra (116) e Ourense 

(34). 

No conxunto das 

administracións locais de 

Galicia, CSIF suma 306 

delegados no �nal do ano 

2019, o que sitúa á central 

por encima de CCOO, CIG 

e UXT que ocupan o 

segundo, terceiro e cuarto 

posto respectivamente nas 

administracións máis 

próximas á cidadanía. 

Este crecemento na 

administración local 

tradúcese tamén en que 

CSIF é o sindicato con máis 

apoio e representación, 

tanto entre persoal 

funcionario como laboral, 

en cinco das sete cidades 

de Galicia, así como no 

48% dos consistorios da 

comunidade. Así, A Coruña, 

Lugo, Ourense, Ferrol e 

Pontevedra contan con 

maioría de CSIF na representación do seu persoal. 

•Esta tónica séguese tamén en gran parte dos 25  

concellos máis grandes de Galicia, nos que CSIF obtivo 

máis representantes que outras opcións sindicais. Son 

Ribeira, Carballo, Arteixo, Sarria, Vilalba, Monforte de 

Lemos, Verín, Xinzo de Limia, O Barco de Valdeorras, 

Marín, Cangas e Vilagarcía de Arousa, aos que hai que 

O 48% dos concellos galegos contan 
con representación maioritaria do CSIF

O sindicato, que suma 306 delegados neste ámbito, é a opción maioritaria en cinco 
das sete grandes cidades da comunidade

sumar as cidades. CSIF foi a opción máis escollida no 

últimos catro anos en 150 dos 313  concellos de Galicia 

e alcanzou representación en máis de 275 consistorios. 

A central, que renovou o comité executivo en decembro, 

márcase para os 

vindeiros anos seguir 

aumentando a  

representación nas 

administracións públicas, 

e a presenza no sector 

privado. Entre os retos, 

son prioritarios recuperar 

a capacidade salarial 

dos empregados 

públicos e acadar 

medidas como a 

xornada de 35 horas, o 

teletraballo, a xubilación 

voluntaria aos 60 anos 

ou a realización de 

concursos de traslado 

anuais. 

Deputación de Ourense

As eleccións sindicais 

celebradas no mes de 

xaneiro na Deputación 

de Ourense con�rman a 

CSIF como o sindicato 

maioritario nesta 

adminstración provincial. 

A central venceu tanto 

entre o persoall funcionario como o laboral. 

Así quedaron os resultados:

-Persoal funcionario: 5 representantes para a CSIF, seguida 

dos dous de CCOO e outros dous de USO.

-Persoal laboral: 8 representantes para a CSIF, por catro 

para CCOO, dous para CIG, dous para UGT e un para 

USO.
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CSIF felicita ao novo goberno e 
reclama medidas urxentes para 
recuperar os servizos públicos 

A Central esixe que se regule con 
claridade a evaluación do desempeño

A Central Sindical Independiente y de Funcionarios 

trasladou a súa felicitación a Pedro Sánchez tras ser 

investido presidente do Goberno polo Congreso dos 

Deputados. Atopámonos ante o Parlamento máis 

fragmentado na historia da democracia recente e o 

Goberno de coalición é unha fórmula inédita dende 1978. 

Por iso, CSIF agarda que o novo Goberno afronte a 

lexislatura con diálogo, sensibilidade e e�cacia para lograr 

acordos sólidos nos grandes temas de Estado e garanta a 

estabilidade que precisa España ante os desafíos que 

debe afrontar a curto prazo.

Neste sentido, CSIF reclama ao novo Goberno que 

comece a recuperar cando antes o tempo perdido durante 

cerca de ano e medio que levamos de parálise 

institucional. Precisamos acordos políticos fundamentais o 

máis amplos posibles ante asuntos como a precariedade 

do noso mercado de traballo, a viabilidade do sistema de 

protección social, o deterioro dos servizos públicos, a 

situación en Cataluña ou a incertidume que xeran a 

desaceleración económica e o Brexit. 

No ámbito das administracións públicas, CSIF cre que é 

necesario abrir no prazo máis breve posible un novo 

acordo para a mellora dos servizos públicos, emprego e 

condicións laborais e retributivas dos e das empregadas 

públicas. Para empezar, esperamos que non haxa máis 

dilatación na aprobación da subida salarial con efectos a 

1 de xaneiro. 

CSIF formulará tamén o seu resto de prioridades ao novo 

Goberno: un plan de recursos humanos ante o 

envellecemento dos cadros de persoal; 35 horas; 

homologación salarial entre administracións; un novo pacto 

salarial que permita recuperar a estrutura salarial previa ao 

recorte de 2010, axilizarlas ofertas de emprego público e 

os procesos de estabilización, entre outras.

A raíz da sentenza coñecida no mes de decembro na 

que o Tribunal Supremo pon de manifesto, a partir dun 

caso particular, que a Adminsitración ten unha ampla 

marxe de discrecionalidade para pagar conceptos 

retributivos como o de produtividade, a central sindical 

tembra que está sen desenvolver a regulación do 

desempeño do traballo do persoal público que recolle a 

lexislación. 

Esta sentenza, que tamén recorda os recortes na nómina 

que se aplicaban aos empregados e empregadas 

públicas por enfermidade e que hoxe xa non están 

vixentes, leva a CSIF a reclamar ante as diferentes 

forzas políticas o desenvolvemento do Estatuto Básico do 

Empregado Público para regular con claridade a 

avaliación do desempeño. Un mandato asinado dende 

2007 pero que ningún goberno quixo, polo momento, 

desenvolver. 

Dende o sindicato subliñamos que complementos 

salariais como o pago da produtividade deben ser un 

incentivo, obxectivo e transparente, á especial 

dedicación do persoal público que traballa en bene�cio 

do servizo público, en moitas ocasións sen recibir unha 

contraprestación adecuada.
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CSIF

O Movemento Mundial polo Clima 
conta co compromiso da CSIF

A CSIF rea�rmou o seu compromiso co Movemento 

Mundial polo Clima no pasado mes de decembro, con 

motivo da Cumbre do Clima COP25 celebrada en 

Madrid. A central, como axente activo da sociedade civil e 

dende o ámbito da responsabilidade social, reclama un 

maior compromiso politico na loita contra o aumento da 

contaminación e a emisión de gases de efecto 

invernadoiro. 

Dende a perspectiva de prevención de riscos laborais, a 

CSIF considera que temos por diante o reto de adaptarnos 

as consecuencias derivadas deste fenómeno. Para iso, é 

preciso integrar na avaliación de riscos laborais a 

identi�cación de calquera que estea asociado ao cambio 

climático, así como establecer as medidas precisas para 

combatilos.  

O sindicato promove os dereitos das 
persoas con diversidade funcional

CSIF súmase un ano máis ao Día Internacional das 

persoas con discapacidade, que se celebra o 3 de 

decembro. Una data na que o sindicato volve poñer de 

manifesto a necesidade de continuar promovendo os 

dereitos e o benestar das persoas con diversidade 

funcional e avanzar na sensibilización da sociedade e 

rachar cos estereotipos. 

As persoas con algún tipo de diversidade atópanse en 

desigualdade no contexto do mercado laboral. A súa taxa 

de emprego é do 25,9% fronte ao 64,4% das persoas que 

non teñen algún tipo de diversidade. Por iso, CSIF reclama 

a inclusión das persoas con diversidade funcional no 

ámbito laboral e lembra a necesidade de cumprir coas 

cuotas de contratación. Nas Administracións públicas, é 

preciso que se adapten as ofertas para garantir e facilitar o 

acceso así como contar con entornos de traballo e plans 

de emerxencia e evacuación adaptados.




