
1



www.csif.es

Día Mundial de la 
concienciación sobre 

el Autismo

Viernes 2 de Abril

Más especialistas en

el ámbito educativo

Más personal 

en el sector 

sanitario

Pleno
empleo

Inclusión

El TEA
ENCAJA



INDICEINDICE

1. CSIF e CIG demandarán xudicialmente á Xunta por non convocar o
concurso de traslados do persoal laboral.

2. Alegacións da CSIF ao plan de productividade e gratificacións pola
xestión de fondos europeos.

3. José González Vázquez volve utilizar o seu cargo como presidente
de AGADER para colocar ao ex alcalde popular de Fisterra.

4. O Conselleiro de Sanidade despreza ao persoal do SPIF e non con-
sidera prioritaria a súa vacinación.

5. CSIF exige la incorporación de todo el dispositivo del SPIF.

6. A Xunta esquécese da vacinación do persoal do servizo de incen-
dios forestais.

7. Novas de Función Pública: Concursos, funcionarización, exceden-
cias de camareiras-limpadoras/auxiliares de clínica.

8. Os inspectores da APLU xa dispoñen de certificado dixital de pseu-
dónimo para o exercicio das súas funcións.

9. II grao da carreira profesional. En marzo, ou en abril… Ou xa se
verá!.

10. CSIF propón a Iceta un acordo de lexislatura para mellorar condi-
cións, reforzar os persoais e reducir a temporalidade.

11. Instruccións da Dirección Xeral da Función Pública sobre a cobertu-
ra mediante determinadas figuras de provisión temporal de postos cla-
sificados como de persoal laboral.

12. Programa de autoformación para empregados públicos na Escola
Galega de Administración Pública - EGAP.

13. Cursos de formación continua para a Policía local  de Galicia na
Academia Galega de Seguridade Pública - AGASP.

14. Convocatoria de probas de avaliación en competencias clave.

15. Procesos selectivos na Administración local de Galicia.

16. Lexislación e normativa publicadas no BOE e no DOG.

17. Calendario da campaña Renda 2020.

3



1. CSIF e CIG demandarán xudicialmente á Xunta por non convocar
o concurso de traslados do persoal laboral.

A denuncia contra a Xunta ten como obxectivo garantir o dereito do persoal
laboral ao concurso de traslados no Convenio Colectivo que leva 10 anos  sin
ser convocado.

As  centrais  sindicais CSIF e CIG veñen  de
acordar  a  presentación  dunha demanda
xudicial  contra  a  Xunta  de  Galicia polo
reiterado incumprimento do disposto no artigo
7.2.a)  do V Convenio  Colectivo  no  que atinxe
a convocatoria do concurso de traslados do
persoal laboral.

O acordo acadado ven precedido de reiteradas
solicitudes feitas  por  ambos  sindicatos  nos
últimos  anos  para  que  a  Dirección  Xeral  da
Función Pública dera cumprimento a normativa
vixente que establece o concurso de traslados
como  o  “sistema  normal  de  provisión
definitiva de postos de traballo”.

Asemade,  e  fronte  ao  recollido  no  Convenio
Colectivo, que establece que os concursos serán
convocados  anualmente, a  Xunta  de  Galicia
leva  dez  anos  sen  convocar  un
concurso para  o  persoal  laboral,
provocando gravísimos  prexuízos aos
traballadores.

De feito, o persoal laboral do grupo V leva sen
convocatoria do concurso de traslados dende o
ano 2011 e, no caso dos grupos I ao IV, dende o
ano 2012.

Para CSIF e CIG é incomprensible que a Xunta
de  Galicia,  có  beneplácito  de  CCOO  e  UGT,
pretendan  convocar  e  resolver  procesos  de
funcionarización  ou  procesos  selectivos  de
acceso  libre,  estabilización  ou  de  promoción
interna  sen  ter  convocado  previamente  un
concurso de traslados que garanta os dereitos

dos  traballadores  a  mobilidade  e  a  o
cambio  de  categoría para  todos  os  grupos
conforme  o  disposto  no  artigo  7.2.a)  do  V
Convenio Colectivo.

Neste  senso,  a inacción  da  Xunta  de
Galicia na  convocatoria  dos  concurso  de
traslados está a levar a Administración a novos
e graves  incumprimentos  da  normativa
vixente. Temos  abondosos  exemplos  como  a
adxudicación en destino provisional de postos de
traballo  as  persoas  aspirantes  que  superaron
procesos de acceso libre ou promoción interna,
cando  o  Convenio  Colectivo  establece
taxativamente  que  ten  que  ser  destino
definitivo.  Amais  o  persoal  vese  na  obriga  de
solicitar,  unha  e  outra  vez  as  adscricións
temporais  como  medida  paliativa  a  falta  dun
concurso de traslados.

Por  último lembrar  que,  coa  non  convocatoria
dos  concursos  de  traslados, a  Xunta  tamén
está a incumprir o acordo sobre incremento
de prazas da OPE 2016 (DOG do 24 de maio
de 2016) que no seu apartado quinto establece
que:

“A  Administración  comprométese  a
convocar  e  resolver  definitivamente  un
concurso  de  traslados  para  o  persoal
laboral fixo dos grupos IV e V, segundo o
establecido no V Convenio colectivo único,
antes da toma de posesión do novo persoal
das  categorías  convocadas  na  OPE  de
2016”.
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2. Alegacións da CSIF ao plan de productividade e gratificacións
pola xestión de fondos europeos.

Alegacions da CSIF á proposta do acordo do Consello da Xunta de Galicia sobre
as actuacións en materia de persoal para a xestión dos fondos de recuperación
e resiliencia (FRR) e outros fondos europeos.

Dentro  do  mínimo  prazo  habilitado  no  día  de
onte  na  Mesa  Xeral  de  Negociación  de
Empregados  Públicos,  formulanse  alegacións  á
proposta  do  acordo  do  Consello  da  Xunta  de
Galicia  sobre  as  actuacións  en  materia  de
persoal  para  a  xestión  dos  fondos  de
recuperación e resiliencia (FRR) e outros fondos
europeos.

Sen prexuíxo destas alegacións, dende a CSIF
insistimos na necesidade de que esta proposta
ten  que  se  obxecto  dunha  verdadeira

negociación  para  acadar  un  documento  de
consenso coas organizacións sindicais.  Por isto
reiteramos a petición formulada onte de retirar
esta  proposta da orde do día  da Comisión de
Persoal convocada para o día 24 de marzo de
2021.

As alegacións da CSIF están salientadas en cor
verde sobre o propio documento facilitado pola
Administración.

Consulta aquí as Alegacións

Proposta do  acordo do Consello da Xunta de Galicia sobre as actuacións en
materia  de  persoal  para a  xestión  dos  fondos de recuperación e  resiliencia
(FRR) e outros fondos europeos.

Despois  da  denuncia  fomulada  por  CSIF o
pasado 27 de xaneiro, Facenda da marcha atrás
y vese obrigada a negociar a produtividade e as
gratificacións  extraordinarias  por  traballar  na
xestión de fondos europeos. Tamén desiste da

súa intención de impoñer a mobilidade forzosa.

Esta  proposta  será  levada  á  Mesa  Xeral  de
Negociación de Empregados Públicos do vindeiro
22 de marzo de 2021.

Consulta aquí o Documento

3.  José  González  Vázquez  volve  utilizar  o  seu  cargo  como
presidente  de  AGADER  para  colocar  ao  ex  alcalde  popular  de
Fisterra.

O Conselleiro de Medio Rural abraza o Confucianismo e consolida a AGADER
como a Oficina Pública de Emprego do PP.

AGADER, unha vez máis, no centro do nepotismo administrativo.

O  pasado  8  de  febreiro,  CSIF  denunciaba  a
utilización  da  Axencia  galega  de
desenvolvemento  rural  (AGADER)  polo
Conselleiro  de  Medio  Rural,  José  González
Vázquez, para colocar como persoal directivo en
AGADER  ao  presidente  do  PP  do  Barco  de
Valdeorras,  cuxo  único  mérito  e  criterio  de
idoneidade era  o  ser  parlamentario  do Partido

Popular.

Pois ben, segundo puido saber CSIF, tan só 10
días despois José Manuel González volve utilizar
o seu cargo como Presidente de AGADER para
colocar a José Manuel Traba Fernández, alcalde
de Fisterra desde o 2002 ao 2015. Pero esta vez
faio recorrendo á figura de asesor.
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A vulneración da Lei do emprego público de
Galicia.

A Lei do emprego público de Galicia recoñece a
figura do persoal eventual ou asesor, regulando
o seu nomeamento no ámbito da Administración
Xeral da Comunidade Autónoma:

“No  ámbito  da  Administración  xeral  da
Comunidade Autónoma de Galicia o persoal
eventual  só  pode  ser  nomeado  polas
persoas  integrantes  do Consello  da  Xunta
para  realizar  labores  de  asesoramento
especial  ou  apoio  ás  mesmas  en
desenvolvemento do seu labor político, en
cumprimento dos seus labores de carácter
parlamentario  e  nas  súas  relacións  coas
institucións  públicas,  os  medios  de
comunicación  e  as  organizacións
administrativas,  así  como  actividades
protocolarias.”

Á  vez,  a  lei  limita  as  funcións  deste  persoal
eventual ou asesores, establecendo que:

“O persoal  eventual  en  ningún caso  pode
realizar actividades ordinarias de xestión ou
de  carácter  técnico  nin  ningunha  das
funcións  que  corresponden  ao  persoal
funcionario de carreira.”

E,  do  mesmo xeito,  a  normativa  de  emprego
público  autonómica  prohibe  que  poida  existir
persoal  eventual  ou  asesores  nas  entidades
instrumentais, como é AGADER:

“As  entidades  públicas  instrumentais  do
sector  público  autonómico  non  poden
nomear persoal eventual.”

Con todo, o ex alcalde de Fisterra figura como
asesor  no  directorio  telefónico  de  AGADER,
incluído  no  gabinete  da  Directora  Xeral,  Inés
Saté Riveira.

Ademais,  segundo  puido  constatar  CSIF,  está
situado  fisicamente  na  área  económica-
financeira.  Área onde todos os procedementos
que  levan  a  cabo,  así  como  a  actividade
administrativa que se desenvolve corresponde a
funcións  propias  de  empregados  públicos.
Funcións  que,  en  ningún  caso,  poidan  ser
desempeñadas  por  asesores  ou  persoal
eventual.

O  escurantismo  sobre  as  retribucións  do
novo asesor.

Aínda  que,  as  leis  autonómicas,  tanto  a  de
emprego  público  de  Galicia  como  a  de
transparencia  e  bo  goberno,  establecen  a
obrigatoriedade  de  dar  publicidade  ás
retribucións de todos os asesores, a Consellería
de Medio Rural só fai públicos os soldos do xefe
de gabinete e da xefa de prensa, ocultando o
soldo dos restantes 6 asesores e, entre eles, o
do ex alcalde de Fisterra.

O único que é público  é que a Consellería  de
Medio  Rural  destina  ao  ano  276.162€  para  o
salario dos seus asesores.

O perfil do ex alcalde popular no concello
de Fisterra.

José  Manuel  Traba  Fernández  é  biólogo  de
profesión.  A  súa  experiencia  profesional
coñecida, á marxe da política, circunscríbese á
impartición de cursos na confraría  de Fisterra,
así como ao seu labor de docente nun colexio
privado da mesma localidade.

A súa xestión  á  fronte  da  alcaldía  de  Fisterra
destacou  polas  innumerables  denuncias
formuladas contra el pola Xunta de Galicia. E iso
debido  a  unha  extensa  lista  de  aberrantes
ilegalidades urbanísticas. Denuncias que, moitas
delas,  deron  lugar  a  sentenzas  de  derriba  de
vivendas  ditadas  polo  Tribunal  Superior  de
Xustiza de Galicia.

E agora, con tan brillante curriculum na xestión
pública,  é  a  mesma  Administración  que  o
denunciou  en  múltiples  ocasións  a  que  a
contrata como asesor. Asesor de que? Para que?

José  González  Vázquez  abraza  o
Confucianismo.

Conta a lenda que Confucio, visitando un reino,
foi interpelado por un gran señor que lle dixo:

 “Neste reino reina a virtude: si o pai rouba, o
fillo denúnciao; si rouba o fillo, denúnciao o pai”

E Confucio respondeulle:  “No meu reino tamén
impera a virtude, pois o fillo encobre ao pai e o
pai encobre ao fillo.”

Sobran os comentarios!!
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4. O Conselleiro de Sanidade despreza ao persoal do SPIF e non
considera prioritaria a súa vacinación.

Nunha carta remitida á CSIF,  o Conselleiro exclúe ao persoal do Servizo de
Prevención de Incendios Forestais dos grupos profesionais de emerxencias e de
bombeiros incluídos como prioritarios no plan galego de vacinación.

Medio  Rural  afirma  que  xestionou  con  Sanidade  a  inclusión  do  SPIF  como
servizo de emerxencias para a vacinación, pero sen éxito.

En contestación ao escrito remitido por CSIF ao
Conselleiro  de  Sanidade o  pasado  2  de
marzo,  no que esixiamos que se respectase a
orde de prioridade establecido no Plan Galego
de  Vacinación  fronte  ao  SARS-Cov-2  e
comezásese  a  vacinar  ao  persoal  do  SPIF,  o
máximo responsable da sanidade galega,  Julio
García Comesaña, remitiu unha carta a CSIF
na  que  exclúe  ao  persoal  do  Servizo  de
Prevención  de  Incendios  Forestais  da
vacinación  prioritaria  do  PERSOAL
ESENCIAL.

A pesar de que o plan de vacinación recolle, no
seu  grupo  6ª,  a  Bombeiros  e  profesionais  de
emerxencias  e  protección  civil,  o  Conselleiro
considera  unicamente  incluídos neste
colectivo  aos  bombeiros  pertencentes  aos
consorcios  provinciais,  aos  dos  parques  de
bombeiros  municipais  e  aos  profesionais  de
emerxencias  que  formas parte  dos  Grupos  de
Emerxencias  Supramunicipais,  deixando  de
lado  a  todo  o  colectivo  de  empregados
públicos do SPIF.

O Conselleiro de Sanidade aparenta descoñecer
que  dentro  dos  servizos  de  intervención  e
asistencia  en  emerxencias  de  protección
civil definidos no artigo 17 da Lei 17/2015,
de 9 de xullo, do Sistema nacional de protección
civil,  atópanse os servizos de prevención e
extinción  de  incendios,  con  inclusión
expresa dos Técnicos Forestais  e Axentes
Ambientais.

Tamén  parece  descoñecer  que  o  acordo  do
Centro  de  Coordinación  Operativa  de
emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma
de Galicia  (Cecop),  que en reunión de 30 de
marzo  de  2020,  declarou  ao  Servizo  de
Extinción  de  Incendios  como  servizo  de
asistencia  a  emerxencias  provocada  polo
coronavirus.

Do mesmo xeito, o Conselleiro de Sanidade
“esquece” que o Cecop adoptou, a petición
da  Consellería  de  Medio  Rural,  o  seguinte

acordo: “O Servizo de Prevención e Extinción
de  Incendios  Forestais  da  Consellería  do
Medio Rural, na  súa función de asistencia á
emerxencia do COVID-19, exercerá funcións
de  desinfección  das  zonas  exteriores  dos
centros  residenciais  de  maiores,  así  como
dos  centros  de  saúde,  actualmente  en
funcionamento  nos  termos  municipais  de
menos  de  5.000  habitantes  da  nosa
Comunidade  Autónoma.  Así  mesmo,  o
servizo poderá levar a cabo desinfeccións en
termos  municipais  de  máis  de  5.000
habitantes,  ou  en  zonas  exteriores  de
centros  de  servizos  sociais  de  carácter
residencial  doutras  tipoloxías,  cando  así  o
determine a Administración autonómica por
así requirirse en atención ás circunstancias e
necesidades concorrentes. Os anteriormente
mencionados Concellos de menos de 5.000
habitantes,  así  como  os  centros
correspondentes,  son  os  que  figuran  no
cadro  anexo  III  do  presente  acordo.
Decídese, así mesmo, remitir este criterio á
Administración do Estado, para os efectos do
seu  coñecemento  e  adecuada  coordinación
con esta Administración autonómica.”

En  desenvolvemento  destas  disposicións,  o
Servizo de Prevención de Incendios Forestais da
Xunta de Galcia realizou, entre o 23 de marzo e
o 18 de maio,  máis de 5.500 actuacións de
desinfección  en  centros  residenciais  de
maiores  e  en  centros  de  saúde
dependentes  da  Consellería  de  Sanidade
que el dirixe.

En  contraposición  á  decisión  do  executivo
galego, atopámonos coa correcta actuación da
Comunidade de  Madrid, Valencia, Andalucía
ou Cataluña,  que  si  respectaron a  estratexia
única do Consello Interterritorial e  iniciaron a
vacinación do persoal dos seus respectivos
servizos de extinción de incendios forestais.

Lamentablemente,  e  unha  vez  máis,  vemos
como  o  SPIF  galego  é  considerado  un
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servizo esencial e de emerxencias só cando
convén  aos  intereses  dos  políticos  de
quenda ou  para  xustificar  a  redución  dos
dereitos  laborais  respecto  ao  resto  de
empregados públicos.

CSIF púxose tamén en contacto coa Consellería
de Medio Rural para pedir explicacións. Desde a
nosa Consellería afirman que fai máis dun mes

que xestionaron con Sanidade a inclusión
do  persoal  do  SPIF  como  servizo  de
emerxencias, incluíndo o envío das listaxes
de traballadores a vacinar.

Desde  CSIF seguiremos  traballando  para
corrixir esta grave situación e respéctese a orde
establecida no plan de vacinacións.

5. CSIF exige la incorporación de todo el dispositivo del SPIF.
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6.  A  Xunta  esquécese  da  vacinación  do  persoal  do  servizo  de
incendios forestais.

Nunha carta remitida á CSIF,  o Conselleiro exclúe ao persoal do Servizo de
Prevención de Incendios Forestais dos grupos profesionais de emerxencias e de
bombeiros incluídos como prioritarios no plan galego de vacinación.

O acordo de 15 de marzo de 2020, do Centro de
Coordinación Operativa  (CECOP), determinou
que as funcións realizadas polo persoal dos
servizos  de  prevención  e  extinción  de
incendios de Galicia (Bombeiros Forestais,
Emisoristas,  Vixiantes,  Técnicos,
Axentes…) son de carácter esencial.

Analogamente, a  Lei 17/2015, de 9 de xullo,
do  Sistema  Nacional  de  Protección  Civil,
indica  que  os  servizos  de  prevención  e
extinción  de  incendios  realizados  polos
Bombeiros  Forestais,  Emisoristas,
Vixiantes,  Técnicos,  Axentes,….,  teñen  a
consideración  de  servizos  públicos  de
intervención e asistencia en emerxencias.

O  Plan  Galego  de  Vacinación  fronte  ao
SARS-CoV-2,  elaborado  pola  Consellería  de
Sanidade, establece as etapas de vacinación e
prioriza  os  grupos  de  poboación,  clasificando
dentro do  grupo 6 aos colectivos en activo
cunha función esencial,  e especificando que
se vacinarán as persoas de 55, ou menos anos,
coa seguinte orde.

O  Conselleiro  de  Sanidade,  Xullo  García
Comesaña, anunciou o 4 de marzo que máis de
25.000 docentes, dos grupos de vacinación 6B e
6C xa  recibiron a  primeira  dose da  vacina  de
AstraZeneca. Mentres tanto o Persoal do SPIF,
incluído no grupo 6A, a día de hoxe aínda non
foi chamado para iniciar a súa vacinación,
en  contra  da  orde  establecida  pola
Consellería  de  Sanidade  no  seu  Plan  de
Vacinación.

Pola  contra,  os  Bombeiros  Forestais  da
Comunidade de Madrid,  persoal  esencial  do
grupo  6A,  xa  foron  vacinados,  de
conformidade  coa  Estratexia  Nacional  de
Vacinación fronte ao COVID-19.

Desde  CSIF denunciamos  esta  irregular
situación do proceso de vacinación ante o
Conselleiro  de  Sanidade,  ao  Conselleiro  de
Medio Rural, ao Comité de Seguridade e Saúde
de Medio Rural, e ao propio presidente da Xunta
de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, e a día de hoxe
aínda  non recibimos resposta.  A Xunta de
Galicia  non  dá  explicacións  sobre  o
incumprimento  do  Plan  Galego  de
Vacinación,  nin  concreta  a  data  na  que  este
persoal  esencial  vai  ser  citado  para  a  súa
vacinación.

O  anuncio  de  Alberto  Nuñez  Feijoo da
pasada  semana  sobre  o  inicio  da  vacinación
contra a COVID-19 dos cidadáns de entre 50
e 55 anos,  e a  non vacinación do persoal
esencial  do  servizo  de  incendios,
representan un novo  desprezo do executivo
galego  aos  máis  de  3.000  profesionais
deste servizo esencial.
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7.  Novas  de  Función  Pública:  Concursos,  funcionarización,
excedencias de camareiras-limpadoras/auxiliares de clínica.

Información  sobre  determinados  temas  de  emprego  público:  Concursos,
funcionarización, excedencias de camareiras-limpadoras/auxiliares de clínica...

Información  facilitada  polo  Director  Xeral  de
Función  Pública  na  Comisión  de  Persoal
celebrada o día 3 de marzo de 2021.

Concursos de traslados.

1.- Concurso de funcionarios da Administración
Xeral.

Previsións  de  que  estea  rematado  no  mes de
xullo. O director xeral eludiu pronunciarse sobre
a data de toma de posesión.

Entre os meses de marzo e abril farase publico o
listado  definitivo  de  participantes  e  a
baremación provisional.

2.- Concurso de persoal funcionario da Escala de
Veterinarios.

Pendente dunha reunión de Función Pública coa
Consellería de Sanidade. Previsión de negociar
as bases entre os meses de marzo e abril.

3.-  Concurso  de  funcionarios  da  Escala  de
Finanzas.

Previsión  de  negociar  as  bases  no  mes  de
marzo.

4.- Concurso da Administración Especial.

Sen  previsión.  Afirma  que  se  está  a  traballar
neste tema.

Funcionarización.

1.- Novos procesos:

Durante  os  meses  de  marzo  e  abril  serán
negociadas  algunhas  convocatorias  (sen

especificar  cales),  coa  previsión de realizar  os
exames en verano.

2.- Procesos xa celebrados:

O día 16 de marzo se celebrarán os exámenes
daqueles  traballadores  que  non  puideron
participar  nos  primeiros  procesos  por  causas
xustificadas.

Durante  os  meses  de  marzo  e  abril  se
negociaran  as  modificacións  das
correspondentes  RPT’s  para  a  conversión  dos
postos  de  persoal  laboral  en  postos  de
funcionarios.  A  RPT  correspondente  á
Consellería  de  Política  Social  levará  unha
negociación independente.

Previsión  de  que  a  toma  de  posesión  como
persoal funcionario teña lugar antes do verano.

Aclaración  sobre  excedencias  de  Camareiras-
limpadoras/Auxiliares de clínica:

As  persoas  que  sendo  persoal  temporal  ou
indefinido  non  fixo  superaron  os  anteditos
procesos,  non  poden  tomar  posesión  no  novo
posto  e,  simultaneamente,  pedir  excedencia
para volver ao posto que ocupaban en réxime
temporal.

NOTA IMPORTANTE.

CSIF non se fai responsable da veracidade das
informacións facilitadas polo Director de Función
Pública, nin moito menos, do cumprimento dos
prazos que se sinalan. Si el que representa a las
instituciones  no  cree  en  ellas  porque  se
empeñan que los demás debamos creer en ellas.

8. Os inspectores da APLU xa dispoñen de certificado dixital  de
pseudónimo para o exercicio das súas funcións.

As presións de CSIF fan posible que se dea cumprimento á Resolución de 13 de
abril de 2020, pola que se regula a emisión do certificado dixital de pseudónimo
na Administración autonómica galega.

Tras  a  aprobación  da  Lei  4/2019,  de
administración dixital de Galicia, os empregados
públicos veñen obrigados a empregar o sistema
de firma electrónica. Con todo, colectivos como

o dos subinspectores urbanísticos da Axencia de
Protección  da  Legalidade  Urbanística  (APLU)
manifestaron  o  seu  malestar,  tendo  en  conta
que  os  certificados  de  firma  habilitados
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mostraban  datos  de  carácter  persoal dos
empregados públicos.

Por  tal  motivo,  desde  CSIF presionouse  á
Administración para que, en base a motivos de
seguridade, implantásese un sistema de firma
electrónica no que unicamente se mostrase
o número de identificación profesional  do
empregado público,  preservándose  os  datos
de carácter persoal.

Froito  das  xestións  de  CSIF,  publicouse  a
Resolución de 13 de abril de 2020, pola que se
regula  a  emisión  do  certificado  dixital  de
pseudónimo  na  Administración  autonómica

galega.  Un  certificado destinado  a  asinar  os
informes,  actas  ou  documentos  análogos
elaborados  no  exercicio  das  funcións  de
autoridade  pública,  inspección,  vixilancia  ou
control  da  Administración  pública,  ou  no
desempeño  daqueloutras  funcións  en  que
resulte necesario preservar a identidade persoal
do empregado/a por concorrer circunstancias ou
feitos que aconsellen adoptar esta medida.

Con  todo,  e  só  despois  de  múltiples  presións
exercidas por CSIF, non foi até o pasado 18 de
febreiro  de  2021  cando  os  subinspectores  da
APLU  tiveron  dispoñible  de  forma  efectiva  o
certificado dixital de pseudónimo.

9. II grao da carreira profesional. En marzo, ou en abril… Ou xa se
verá!.

Función Pública incumpre o Acordo de concertación coa anuencia dos sindicatos
asinantes.

“No  segundo  semestre  do  ano  2020,  a
Dirección Xeral da Función Pública publicará
a convocatoria para que aqueles que teñan
recoñecido  o  grao  I  e  conten  cunha
antigüidade  de  11  anos,  a  través  deste
réxime  transitorio  e  excepcional,  poidan
solicitar o encuadramiento no grao II”

Así  se  dispón  no  Acordo  de  concertación  do
emprego público asinando por CCOO e UXT.

A Consellería de Facenda “non dá dado”.

Na Mesa Sectorial de Funcionarios celebrada no
día  de  onte,  o  Director  de  Función  Pública,
respondendo a unha pregunta de CSIF, tivo que
recoñecer que o encuadramiento no II grao de
carreira  non se empezará a negociar até o
mes de marzo, ou até o mes de abril… Iso a
pesar de que tiña que ser publicado, como máis
tardar, no mes de decembro de 2020.

Segundo  indicou  o  propio  Director,  circuns-
tancias de diversa índole impediron abordar a
publicación da convocatoria  para adquirir  o II
grao de carreira.

E  si  é  certo.  A  Consellería  de Facenda estivo
enfrascada  nos  últimos  meses  do  2020  en
asuntos de maior importancia que lle impediron
dar dado cumprimento ao acordo de carreira.

A saber:

● A  modificación  da  Lei  de  emprego
público  para  garantir  que  a  Conselleira  de
Infraestruturas  e  Vivenda  e  o  seu  equipo

directivo (todos eles traballadores da extinta
EPOSH)  consoliden  unhas  retribucións  de
máis  de  2.000€  ao  mes  por  cada  trienio
unha  vez  que  Facenda  convértaos  en
funcionarios.

● A  modificación  da  Lei  de  emprego
público para implantar a mobilidade forzosa
dos empregados públicos da Xunta.

● A  modificación  da  Lei  de  emprego
público para permitir que empresas privadas
poidan  realizar  funcións  até  agora
competencias exclusivas de funcionarios.

● A modificación das bases dos procesos
selectivos  de  consolidación para  blindar  no
seu posto  a un alcalde do Partido Popular,
que é laboral indefinido non fixo.

● Informar favorablemente a contratación
de persoal directivo en AGADER, con rango
de  subdirector,  a  un  exparlamentario  do
Partido  Popular  cuxa  única  experiencia
laboral é a de profesor infantil de música nun
colexio privado.

A anuencia dos sindicatos asinantes.

Sen dúbida, o acordo de concertación foi, até
agora,  o  máis  lesivo  para  os  funcionarios  da
Xunta no que se refire a carreira profesional e
promoción  interna.  Tendo  en  conta  que,  en
ambos  os  casos,  establece  peores  condicións
que  as  pactadas  noutras  administracións.  Un
acordo,  asinado  por  CCOO  e  UXT,  que  foi
rexeitado contundentemente polo cinco Xuntas
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de persoal funcionario.

Pero aínda sendo un acordo pésimo, o mínimo
que se pode esperar dos sindicatos asinantes é
que  esixan  o  seu  cumprimento  e,  en  caso
contrario, que o denuncien.

Lonxe  diso,  segundo  a  explicación  dada  onte
polo Director de Función Pública, todo indica a
que CCOO e UXT coñecían desde hai tempo que
o acordo non se ía a cumprir. Pero decidiron ser
cómplices  de  Función  Pública  e  ocultarllo  aos
funcionarios.

10.  CSIF propón a Iceta un acordo de lexislatura para mellorar
condicións, reforzar os persoais e reducir a temporalidade.

As AA.PP arrastran desde hai anos os mesmos déficits estruturais, agudizados
coa pandemia: falta de persoal, investimentos, precariedade laboral

A  Central  Sindical  Independente  e  de
Funcionarios  (CSIF),  sindicato  máis
representativo  nas  administracións  públicas
reclamou  ao  ministro  de  Política  Territorial  e
Función  Pública  un  acordo  de  lexislatura  para
mellorar  as  condicións  laborais,  reducir  a
temporalidade  e  reforzar  as  administracións
públicas,  que  se viron seriamente  tensionadas
pola pandemia.

O último exemplo vímolo esta mesma semana
co ataque informático  que sufriu  o Servizo de
Emprego Público Estatal  (SEPE), un organismo
cuxas aplicacións e sistemas informáticos teñen
unha antigüidade media de 30 anos. CSIF pediu
unha oferta de emprego público específica para
o  SEPE  e  unha  mellora  das  RPT  (relación  de
postos de traballo), para favorecer o reforzo de
efectivos deste servizo esencial para a cidadanía
nestes momentos de crises.

Proposta de folla de ruta

CSIF trasladou ao ministro  a súa proposta  de
folla de ruta. En primeiro lugar, reclamamos o
cumprimento dos puntos pendentes dos acordos
de  2017  e  2018:  execución  dos  fondos
adicionais,  xornada  laboral  de  35  horas,

desenvolvemento dos plans de Igualdade e do
Teletraballo,  así  como  a  xubilación  parcial  de
determinados  colectivos  cuxa  actividade  sexa
especialmente gravosa para a idade a partir dos
60 anos.

A partir de aí CSIF propón ao ministro:

Acabar  coa  alta  taxa  de  temporalidade.  A
temporalidade  nas  administracións  públicas
sitúase xa no 30 por cento, case dez puntos por
encima  do  sector  privado.  A  temporalidade
provocárona  as  administracións  e  está  a
provocar situacións persoais moi difíciles.

Por  iso,  CSIF  expón  a  necesidade  de  dar
seguridade  xurídica  e  ampliar  o  noso  marco
lexislativo  para  fixar  que  situacións  de
contratación temporal considéranse en abuso e
fraude  de  lei  e  establecer  medidas
sancionadoras  (civís,  penais  e  disciplinarias)
para  os  xestores  e/ou  administracións
responsables  desta  situación  de  abuso  da
contratación.  Ademais,  hai  que  instaurar
inspeccións  para  identificar  as  situacións  de
abuso  e  reparar  ás  persoas  afectadas  dos
prexuízos  sufridos  mediante  a  aplicación  da
Directiva Europea.

Plan de recursos humanos. Eliminación da taxa de reposición e a creación en
tres  anos  de  289.235 postos de traballo  na Sanidade  e  106.392 no  resto  dos
ámbitos.

Recuperación da  estrutura  salarial para  os  EEPP  previa  aos  recortes  de
2010, que permita a recuperación da perda de poder adquisitivo cun incremento
interanual polo menos do 3%.

Habilitación  de  fondos  para  acabar  coas  diferenzas  retributivas  entre
administracións públicas. Igual traballo, igual salario.
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Desenvolvemento das Leis de Función Pública.

Regulación da carreira profesional.

Adecuación dos complementos de residencia e insularidad.

Recoñecemento das linguas cooficiais como mérito, nunca como requisito.

Adecuación dos haberes reguladores nas pensións de clases pasivas para
corrixir a actual diferenza existente na xubilación entre o réxime de Clases Pasivas
e o Réxime Xeral. Entre outras medidas, propomos adecuar os haberes reguladores
ou a posibilidade, con carácter voluntario de pasar á xubilación do réxime xeral.

Creación da figura de delegada/ou de Igualdade e Violencia de Xénero.

Adecuación dos Grupos de clasificación ás novas titulacións para o acceso
á función pública.

Xubilación voluntaria aos 60 anos e desenvolvemento da xubilación parcial
con contrato de substitución.

11.  Instruccións  da  Dirección  Xeral  da  Función  Pública  sobre  a
cobertura mediante determinadas figuras de provisión temporal de
postos clasificados como de persoal laboral.

Os procesos de funcionarización iniciados ao
abeiro do Acordo de concertación do emprego
público  de Galicia,  publicado  mediante  Orde
de 15 de xaneiro de 2019, están provocando
a  aparición  de  circunstancias  técnicas  e
organizativas  que  xustifican  a  adopción  de
medidas  para  atender  a  provisión  temporal
dos  postos  susceptibles  de  funcionarización
neste momento de adaptación das relacións

de postos de traballo.

Reiteradas sentenzas dos órganos xudiciais da
orde xurisdicional laboral veñen garantindo ao
persoal laboral temporal o dereito a acceder
ás  convocatorias  para  prover  mediante
determinadas  figuras  de  provisión  temporal
previstas no convenio de postos de natureza
nas mesmas condicións que o persoal laboral
fixo.
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Primeira.-  Adscricións  temporais  e
superiores categoría.

Un.-  Categorías  incluídas  en  procesos  de
funcionarización no corpo superior, de xestión,
administrativo  e  auxiliar  de  administración
xeral, corpo superior e de xestión das escalas
de  sistemas  e  tecnoloxía  da  información  e
escala  de  persoal  subalterno  da  agrupación
profesional  do  persoal  funcionario  de
administración  xeral  da  Administración  Xeral
da Comunidade Autónoma de Galicia.

Polas  razóns  técnicas  e  organizativas
derivadas  da  adaptación  das  relacións  de
postos de traballo á nova relación de servizo
motivada polos procesos de funcionarización,
a  provisión  de  postos  de  urxente  e
inaprazable  cobertura  das  categorías
mencionadas  realizarase  con  carácter  xeral
mediante persoal laboral temporal.

Dous.-  Categorías  incluídas  en  procesos  de
funcionarización nas escalas e especialidades
de  medicina,  psicoloxía,  pedagoxía,
enfermería,  educador,  fisioterapia,  traballo
social, terapia ocupacional, xardín de infancia
e auxiliares de clínica dos corpos facultativos
de administración especial  da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Polas  razóns  técnicas  e  organizativas
expresadas, a provisión urxente e inaprazable
de  postos  das  categorías  mencionadas
poderase  realizar  mediante  adscrición
temporal  e  mobilidade  funcional  de
desempeño en funcións de superior categoría
ata a data límite do 30 de xuño de 2021. Ás
convocatorias  que se realicen tamén poderá
concorrer  o  persoal  laboral  indefinido  e
persoal  laboral  temporal  con  contrato  de
interinidade por vacante.

Tres.-  Restantes  categorías  pendentes  de
inicio dos procesos de funcionarización.

Os postos de urxente e inaprazable provisión
destas  categorías poderanse seguir  cubrindo
mediante  adscrición  temporal  e  mobilidade
funcional  de  desempeño  en  funcións  de
superior  categoría.  Ás  convocatorias  que  se
realicen  tamén  poderá  concorrer  o  persoal

laboral  indefinido  e  persoal  laboral  temporal
con contrato de interinidade por vacante.

Cuarto.- Consecuencias  da  adscrición
temporal  ou  de  desempeño  de  superior
categoría  de  persoal  laboral  indefinido  e  de
persoal laboral temporal.

1.  A concesión dunha adscrición temporal
ou  superior  categoría  a  persoal  laboral
indefinido  ou  a  persoal  laboral  temporal
implicará a reserva do posto de traballo ao
que  estiveran  adscrito  anteriormente
mentres dure a adscrición, sen prexuízo do
disposto no punto 3 deste apartado.

2. O cesamento no posto no que figuren en
adscrición  producirase,  ademais  de  polas
causas xerais de extinción, en virtude dos
procesos  de  provisión  definitiva  previstos
no convenio colectivo.

3.  O  cesamento  no  posto  reservado
producirase  polas  causas  legais  de
extinción e implicará tamén en todo caso o
seu cesamento  no  posto  no  que  estivera
adscrito  temporalmente  ou  en  superior
categoría.

Segunda.- Permutas.

1. Poderanse conceder permutas ao abeiro
do artigo 17 do V Convenio colectivo único
ao persoal  laboral  indefinido e ao persoal
laboral temporal con contrato de duración
determinada por interinidade por vacante.

2.  Ademais  de  reunir  as  circunstancias
previstas  no  mencionado  artigo,  será
necesario que os  dous solicitantes  estean
unidos aos respectivos postos por idéntica
relación contractual  de fixeza,  indefinición
ou interinidade por vacante, de forma que
non  se  vexan  alteradas  as  situacións
administrativas  dos  postos  de  traballo
permutados.

3. O persoal quedará unido ao posto que
resulte da concesión da permuta co mesmo
carácter e relación laboral que mantiña no
posto de traballo de orixe.

Santiago de Compostela
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12.  Programa de autoformación para empregados  públicos  na
Escola Galega de Administración Pública - EGAP.

Resolución  do  22  de  marzo  de  2021  pola  que  se  convoca  o    programa  de  
autoformación   para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e  
entes públicos instrumentais do sector público da comunidade autónoma, así como para
o persoal da administración de xustiza de galicia e de administración e servizos (pas) das
tres universidades do sistema universitario de galicia (sug).            (DOG, 25/03/2020)  

ACCESO AOS CONTIDOS

A inscrición para o acceso aos contidos pode
facerse en calquera momento a partir do día
seguinte ao da publicación desta resolución
no Diario Oficial de Galicia.

Poderase acceder aos ditos contidos na aula
virtual da EGAP a partir do día 26 de abril
e ata o 20 de decembro de 2021, agás
para  os  contidos  sobre  aplicacións
informáticas  de  bases  de  datos,  follas  de
cálculo,  tratamento  de  textos  e
presentacións  gráficas  de  Microsoft  Office
2019 e os de uso avanzado de aplicacións
informáticas  de  follas  de  cálculo  e  de
tratamento de textos de LibreOffice Writer,
que  estarán dispoñibles a partir do 24
de maio de 2021.

Prazos de matrícula

Prazo  de  matrícula  para  o  acceso  aos
contidos: a partir do 26 de marzo e ata o
20 de decembro.

PRAZAS CONVOCADAS, 

Solicitudes de participación nas probas

1.  O  prazo  de  matrícula  para  solicitar  as
probas de avaliación: entre o 26 de marzo
e o 10 de maio,  desde as 8.00 horas da
data de inicio do prazo de presentación de
solicitudes e ata as 23.55 horas da data de
finalización.

2. As solicitudes de participación nas probas
de  avaliación  só  poderán  realizarse
mediante  o  formulario  de  matrícula
telemática  dispoñible  no  enderezo
https://egap.xunta.gal/matricula 

ANEXOS PLAZAS:

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

↳ Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia-Contidos

↳ Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social-Contidos

↳ O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal
laboral-Contidos

↳ Réxime disciplinario do empregado público de Galicia-Contidos

↳ Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido
do Estatuto básico do empregado público (EBEP)-Contidos

↳ Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia-Contidos

↳ Lei  16/2010,  de  organización  e  funcionamento  da  Administración  xeral  e  do  sector
público autonómico de Galicia-Contidos

↳ Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia-Contidos

↳ Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público-Contidos
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↳ Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento  administrativo  común  das
administracións públicas-Contidos

↳ Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia-Contidos

↳ A responsabilidade patrimonial da Administración pública-Contidos

↳ Contratación estratéxica-Contidos

↳ Os contratos do sector público-Contidos

↳ Prestacións da Seguridade Social e cotizacións-Contidos

↳ A xurisdición contencioso-administrativa-Contidos

↳ A protección do menor ante os medios de comunicación-Contidos

↳ Xestión de indemnizacións por razón de servizo na Administración autonómica-Contidos

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

↳ Introdución á Unión Europea e ao seu dereito-Contidos

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

↳ Cambio e motivación nas organizacións-Contidos

↳ Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos-Contidos

↳ Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas-Contidos

↳ Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública-
Contidos

↳ Básico en prevención de riscos laborais-Contidos

↳ Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos-Contidos

↳ Prevención e xestión de conflitos-Contidos

↳ Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano-Contidos

↳ Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero-Contidos

↳ Como deseñar presentacións eficaces-Contidos

↳ Técnicas elementais de arquivos-Contidos

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

↳ A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos-Contidos

↳ Introdución  á  protección  de  datos  persoais.  Regulamento  europeo  2016/679  de
protección de datos-Contidos

↳ Uso  avanzado  de  aplicacións  informáticas  de  follas  de  cálculo  (LibreOffice  Calc)-
Contidos

↳ Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)-
Contidos

↳ Correo electrónico corporativo-Contidos

Plan formativo ofimático de Galicia

↳ Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)-Contidos

↳ Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft office 2019)-Contidos

↳ Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft office 2019)-Contidos

↳ Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)-Contidos

↳ Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft office 2019)-Contidos

↳ Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)-Contidos

↳ Aplicacións  informáticas  para  presentacións  gráficas  de  información  (LibreOffice
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Impress)-Contidos

↳ Aplicacións  informáticas  para  presentacións  gráficas  de  información (Microsoft  office
2019)-Contidos

↳ Sistema  operativo,  busca  da  información:  internet/intranet  e  correo  electrónico
(GNU/Linux Debian 9) -Contidos

↳ Sistema  operativo,  busca  da  información:  internet/intranet  e  correo  electrónico
(Windows 10)-Contidos

13. Cursos de formación continua para a Policía local de Galicia
na Academia Galega de Seguridade Pública - AGASP.

Resolución  do  18  de  marzo  de  2021  pola  que  se  convocan  cursos  de  formación
continua para o   persoal dos corpos da policía local   dos concellos de galicia.  

DESTINATARIOS

Os/as  policías  locais  de  Galicia  e  demais
persoal da seguridade pública que traballa
nesta Comunidade Autónoma (Garda Civil,
Policía  Nacional  e  Unidade  da  Policía
Autonómica) que se atopen en situación de
servizo activo ou excedencia por coidado de
familiares.

SOLICITUDES

 O persoal que desexe participar nos cursos
convocados nesta resolución deberá cubrir o

formulario  de  matrícula  telemática
dispoñible  na  páxina  web  da  Agasp
htpp://agasp.xunta.es 

PRAZOS DE MATRÍCULA

O prazo de presentación de solicitudes será
desde as 8.00 horas do día seguinte ao da
publicación desta resolución no DOG ata as
14.00 horas do día 6 de abril de 2021
para os cursos programados para o mes de
abril, e ata o 23 de abril de 2021 para o
resto dos cursos programados.

CURSOS CONVOCADOS:

Denominación da actividade Horas Prazas
Data de
comezo

Data de
remate

Operadores de radar 20 16 8 de xuño 10 de xuño

Autoprotección táctica ed. 1 8 12 28 de abril 5 de maio

Autoprotección táctica ed. 2 8 12 12 de maio 19 de maio

Manexo do bastón policial ed. 1 16 12 20 de abril 29 de abril

Manexo do bastón policial ed. 2 16 12 4 de maio 13 de maio

DESA ed. 1 8 8 13 de abril 13 de abril

DESA ed. 2 8 8 13 de maio 13 de maio

DESA ed. 3 8 8 27 de maio 27 de maio

DESA ed. 4 8 8 10 de xuño 10 de xuño

Reciclaxe DESA*** 5 8 29 de abril 29 de abril

Reciclaxe DESA*** 5 8 3 de xuño 3 de xuño

Condución policial ed. 1 12 12 19 de abril 20 de abril

17

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210329/AnuncioO3C2-180321-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210329/AnuncioO3C2-180321-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210329/AnuncioO3C2-180321-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210329/AnuncioO3C2-180321-0001_gl.html


Condución policial ed. 2 12 12 19 de abril 21 de abril

Condución policial ed. 3 12 12 19 de abril 22 de abril

Condución policial ed. 4 12 12 19 de abril 24 de abril

Condución 4×4 ed. 1 16 12 24 de maio 25 de maio

Condución 4×4 ed. 2 16 12 24 de maio 26 de maio

Habilitación  no  uso  do  inmobilizador
electrónico ed. 1*

12 15 11 de maio 12 de maio

Habilitación  no  uso  do  inmobilizador
electrónico ed. 2*

12 15 1 de xuño 2 de xuño

*** Os cursos de habilitación no uso do DESA teñen unha validez de 2 anos. Unha vez transcorridos 2 anos
desde a súa realización, para continuar coa habilitación e, polo tanto, co uso do DESA, é preciso realizar o
curso de reciclaxe.

* Terán prioridade na admisión os solicitantes procedentes de concellos en posesión do inmobilizador
electrónico.

14. Convocatoria de probas de avaliación en competencias clave.

Resolución o 26 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola
que se convocan    probas de avaliación en competencias clave   para acceder aos  
certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación   (código de  
procedemento TR306A).

OBXECTO
O obxecto desta resolución é convocar  probas
de  avaliación  en  competencias  clave  para  o
acceso ás accións formativas dos certificados de
profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación
profesional  da  formación  profesional  para  o
emprego no ámbito da Comunidade Autónoma
de Galicia (código de procedemento TR306A).

Así  mesmo,  cómpre  establecer  as  posibles
exencións ás probas e validacións das distintas
competencias  clave,  así  como  consideracións
sobre a expedición de certificados de profesiona
-lidade.

COMPETENCIAS  QUE SE CONVOCAN

– Comunicación en lingua galega.

– Comunicación en lingua castelá.

– Comunicación en lingua estranxeira (inglés).

– Competencia matemática.

PRAZO PRESENTAR SOLICITUDES

 Rematará o 7 de abril de 2021

PREME AQUÍ PARA MÁIS INFORMACIÓN 
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15. Procesos selectivos na Administración local de Galicia.

CONCELLO
BOLETÍN E 

DATA
DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º

SISTEMA
SELECCIÓN

PRAZOS

Abegondo BOE 2-M Administrativo 1 Oposición
20 días 
naturais

Abegondo BOE 22-M Técnico informática 1
Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Arteixo DOG 25-M
Enxeñeiro/a  técnico/a  industrial  de
obras e servizos

1
Concurso-
oposición

20 días nat.
Public. BOE

Betanzos BOE 18-M Arquitecto/a técnico/a 1
Concurso-
oposición

20 días 
hábiles

Bergondo DOG 29-M
Auxiliar administrativos

Operario de servizos varios-tratorista

1

1

Concurso-
oposición

20 días nat.
Public. BOE

Lugo BOE 12-M

Arquitecto – A1

Arquitecto técnico – A2

Arquiveiro - A1

2

1

1

Oposición
20 días 
hábiles

A Merca DOG 5-M
Area administativa – G.II

Oficios e servizos varios – G.IV e V

2

3

Concurso-
oposición

20 días nat.
Public. BOE

A Merca BOE 15-M

Administrativo, escala xestión

Xestión de medios informátivos

Capataz

Peón

1

1

1

2

Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Monforte  de

Lemos 
BOE 19-M Axentes da Policía local 3 Oposición

20 días 
hábiles

Narón DOG 24-M
Tco. Prevención de riscosl laborais

Bombeiro-Condutor

1

2
Ver bases

A  Pobra  do

Brollón 
BOE 11-M

Capataz-Fontaneiro  e  de  servizos
múltiples

1 Oposición
20 días 
hábiles

Redondela DOG 29-M

Administrativo – C1

Of. de medio ambiente – Fontaneiro

Operario de obras e servizos – AP

Oficial de xardíns – C2

2

1

1

Prom. Inter.

Oposición

Oposición

Prom. Inter.

Sober BOE 22-M Animador/a Sociocultural.

Educador/a de Familia.

1

1

Concurso-
oposición

20 días 
naturais
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Orientador/a Laboral.

Trabajador/a Social.

1

1

Teo DOG 30-M Auxiliar de xardinaría - C2 1
Concurso-
oposición

20 días nat.
Public. BOE

Vedra BOE 25-M Técnico de xestión económica 1 Oposición
20 días 
hábiles

Vilagarcía DOG 12-M Auxiliar de Admón. xeral – C2 6 Ver bases
20 días 
nat. BOE

CONCELLO
BOLETÍN E

DATA
DENOMINACIÓN DOS POSTOS NÚM. ANO OEP

A Estrada DOG 23-M

Enxeñeiro técnico agrícola - a2

Auxiliar biblioteca - C1

Oficial electricista - C2

Conserxe – AP

1

1

1

1

2021

Vedra DOG 4-M Técnico/a de xestión económica – A2 1 2021

Deputación A
Coruña 

DOG 4-M

Administrativo/a administración xeral – C1

Auxiliar administración xeral - C2

Auxiliar educador/a – C2

Condutor/a mecánico/a – C2

Subalterno - AP

Educador/a infantil – B

Auxiliar educador/a - C2

Técnico/a xestión proxectos - A1

Operario/a servizos varios

5

1

1

1

1

9

1

4

2

2021

16. Lexislación e normativa publicadas no BOE e no DOG.

COVID-19
Decreto 37/2021, do 4 de marzo, polo que se modifica o Decreto 31/2021, do 25 de
febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia
para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no
marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o
estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 37/2021, do 4 de marzo, polo que se modifica o Decreto
31/2021, do 25 de febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade
Autónoma  de  Galicia  para  facer  fronte  á  crise  sanitaria,  na  condición  de  autoridade
competente  delegada  no  marco  do  disposto  polo  Real  decreto  926/2020,  do  25  de
outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións
causadas polo SARS-CoV-2.
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•Orde do 4 de marzo de 2021 pola que se modifican a orde do 25 de febreiro de 2021  
pola  que  se  establecen  medidas  de  prevención  específicas  como  consecuencia  da
evolución da situación epidemiolóxica derivada da covid-19 na comunidade autónoma
de galicia e a orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as actuacións
necesarias  para  a  posta  en  marcha  do  plan  de  hostalaría  segura  da  comunidade
autónoma de galicia.

•CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 4 de marzo de 2021 pola que se modifican a Orde  
do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas
como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na
Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se
establecen as actuacións necesarias  para a posta en marcha do Plan de hostalaría
segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

Decreto 39/2021, do 5 de marzo,  polo que se modifica o decreto 31/2021, do 25 de
febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da comunidade autónoma de galicia
para facer fronte á crise sanitaria, na    condición de autoridade competente delegada no  
marco do disposto polo real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o
estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo sars-cov-2.

•Orde do 5 de marzo de 2021 pola que se modifica o anexo ii da orde do 25 de febreiro  
de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia
da  evolución  da  situación  epidemiolóxica  derivada  da  covid-19  na  comunidade
autónoma de galicia.

Decreto 40/2021, do 10 de marzo, polo que se modifica o decreto 31/2021, do 25 de
febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da comunidade autónoma de galicia
para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no
marco do disposto polo real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o
estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo sars-cov-2.

•Orde do 10 de marzo de 2021 pola que se modifica a orde do 25 de febreiro de 2021  
pola  que  se  establecen  medidas  de  prevención  específicas  como  consecuencia  da
evolución da situación epidemiolóxica derivada do covid-19 na comunidade autónoma
de galicia.

Decreto 42/2021, do 12 de marzo, polo que se modifica o decreto 31/2021, do 25 de
febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da comunidade autónoma de galicia
para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no
marco do disposto polo real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo    que se declara o  
estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo sars-cov-2.

•Orde do 12 de marzo de 2021 pola que se modifica o anexo ii  da orde do 25 de  
febreiro  de  2021 pola  que  se  establecen  medidas  de  prevención  específicas  como
consecuencia  da  evolución  da  situación  epidemiolóxica  derivada  do  covid-19  na
comunidade autónoma de galicia.

Decreto  45/2021,  do  17  de  marzo,  polo  que  se  adoptan  medidas  no  territorio  da
comunidade  autónoma  de  galicia  para  facer  fronte  á  crise  sanitaria,  na  condición  de
autoridade competente delegada no marco do disposto polo real decreto 926/2020, do 25
de  outubro,  polo  que  se  declara  o  estado  de  alarma  para  conter  a  propagación  de
infeccións causadas polo sars-cov-2.

•Orde  do  17  de  marzo  de  2021  pola  que  se  establecen  medidas  de  prevención  
específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da
covid-19 na comunidade autónoma de galicia.

CORRECCIÓN DE ERROS.  Orde  do  17  de  marzo  de  2021  pola  que  se  establecen
medidas  de  prevención  específicas  como  consecuencia  da  evolución  da  situación
epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.
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•Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se modifica a orde do 25 de febreiro de 2021  
pola que se establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do plan de
hostalaría segura da comunidade autónoma de galicia.

Resolución do 18 de marzo de 2021, da dirección xeral de saúde pública, pola
que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de
comunicación prevista na orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen
medidas  de  prevención  para  facer  fronte  á  crise  sanitaria  ocasionada  pola
covid-19,  en  relación  coa  chegada  á  comunidade  autónoma  de  galicia  de
persoas procedentes doutros territorios.

Decreto 51/2021, do 26 de marzo, polo que se modifica o decreto 45/2021, do 17 de
marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da comunidade autónoma de galicia para
facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do
disposto polo real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de
alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo sars-cov-2.

• Orde do 26 de marzo de 2021 pola que se modifica a orde do 17 de marzo de 2021  
pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da
evolución  da  situación  epidemiolóxica  derivada  da  covid-19  na  comunidade
autónoma de galicia.

LEXISLACIÓN

Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la   eutanasia  .     

Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica6/1985, de 1
de julio,  del  Poder Judicial,  para el  establecimiento del    régimenjurídico aplicable al  
Consejo General del Poder Judicial en funciones  .  

Ley  1/2021,  de  24  de  marzo,  de  medidas  urgentes  en  materia  de    protección  y  
asistencia a las víctimas de violencia de género  .     

Ley  2/2021,  de  29  de  marzo,  de  medidas  urgentes  de    prevención,  contención  y  
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria   ocasionada por el COVID19.     

L  ei   10/2021, do 9 de marzo, reguladora da    acción exterior e da cooperación para o  
desenvolvemento de Galicia  .  

RELACIÓNS DE POSTOS DE TRABALLO

Resolución do 5 de marzo de 2021 pola que se ordena a publicación do acordo do consello
da xunta de galicia do 4 de marzo de 2021 polo que se aproba a modificación da relación
de  postos  de  traballo  da    vicepresidencia  segunda  e  consellería  de  economía,  
empresa e innovación.

Resolución do 5 de marzo de 2021 pola que se ordena a publicación do acordo do consello
da xunta de galicia do 4 de marzo de 2021 polo que se aproba a modificación da relación
de postos de traballo da   axencia galega de innovación  .  

ESTRUTURA ORGÁNICA DEPARTAMENTOS XUNTA

DECRETO  50/2021,  do  11  de  marzo,  polo  que  se  aproba  a  estrutura  orgánica  da
Consellería do Mar  .  
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17. Calendario da campaña Renda 2020.

7-04-2021  Inicio da presentación de declaracións de Renda e Patrimonio 2020 por internet.

Modificación e presentación da declaración de Renda e Patrimonio 2020 por vía electrónica

Do 7 de abril ao 30 de xuño

Servizo telefónico de Información Tributaria de RENDA 901 33 55 33 ou 91 554 87 70

(De luns a venres, de 09:00 a 19:00, permanentemente todo ano)

04-05-2021  Inicio solicitude de cita previa para atención telefónica Plan "Le llamamos"

Do 4 de maio ao 29 de xuño

A AEAT chamará ó contribuínte logo de solicitude de cita concertada.

06-05-2021  Inicio atención telefónica confección de declaracións Plan "Le llamamos"

Do 6 de maio ao 29 de xuño

27-05-2021  Inicio  solicitude de cita previa para a confección de declaracións de  Renda nas
oficinas da AEAT e outras entidades colaboradoras.atención presencial.

Do 27 de maio ata 29 de xuño

Servizo telefónico de Información Tributaria de RENDA 901 33 55 33 ou 91 554 87 70

02-06-2021  Inicio atención presencial confección de declaracións. 

Do 2 de xuño ata 30 de xuño

25-06-2021  Data límite domic. bancaria. Ultimo día para presentar declaración con domic. Bancaria.

29-06-2021  Último día para solicitar cita previa para atención telefónica ou en oficinas.

30-06-2021  Último día para presentar declaclaracións de Renda 2020 e de Patrimonio 2020.

05-11-2021  Último día para realizar o ingreso do 2ª prazo do imposto IRPF 2020 si se fracionou o pago.
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