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A  Central  Sindical  Independente  e  de
Funcionarios  (CSIF),  sindicato  máis
representativo nas administracións públicas
e con presenza crecente no sector privado
conmemora  este  1º  de  Maio,  sendo
conscientes da situación extraordinaria
que afronta España pola pandemia de
COVID 19  e  os  seus  efectos  sobre  a
saúde  das  persoas  e  a  emerxencia
laboral e social que xerou.

Por  segundo  ano  consecutivo,  CSIF
este  1º  de  maio  tamén  quere  render
unha homenaxe, con profunda tristeza
aos  miles  de  persoas  falecidas  en
España. Foisenos  a  todos  demasiados
familiares  e  amigos  e  outros  moitos  que
superaron a enfermidade sofren as secuelas
do virus. Ademais, millóns de persoas viron
alterada  a  súa  vida  polas  consecuencias
económicas das medidas que se tiveron que
adoptar.

A  pandemia  golpeounos  cunha  violencia
para  a  que  lamentablemente,  non
estabamos  preparados.  Sirvan  estas  liñas
para  trasladar  a  nosa  solidariedade con
todas as persoas afectadas na súa saúde e
na súa economía.

CSIF afronta este 1º de Maio desde a nosa
independencia,  reclamando  solucións  que
permitan  avanzar  cara  á  recuperación
económica real, unha repartición xusta dos
fondos  europeos  e  que  se  acometan  as
reformas  necesarias  para  favorecer  a
creación  de  emprego,  a  rexeneración
do noso sistema produtivo, así como o
reforzo dos nosos servizos públicos e a
viabilidade do noso Estado do Benestar.

Atopámonos nun momento crucial, no que
debemos,  en  primeiro  lugar,  garantir  o
proceso  de  vacinación e  de  maneira
simultánea  reforzar  os  servizos  públicos
vitais  para  a  nosa  cidadanía  (sanidade,
educación,  xustiza,  prestacións  sociais…),
así  como  abordar  as  medidas  estruturais
que necesita o noso país, a curto e medio
prazo no marco do Plan de Reconstrución.

Na nosa opinión, a pluralidade de opcións
políticas  que  teñen  os  españois  e  as
españolas,  debe  trasladarse  de  inmediato

aos  sindicatos  e  a  presenza  de  CSIF  no
diálogo  social está  xustificada  pola
demanda  social,  a  conxuntura  actual  e  a
emerxencia  laboral.  Debemos  construír
unha maioría sindical máis ampla na que a
independencia  política  tamén  estea
representada e que conte con presenza en
todos os ámbitos afectados pola crise.

Por  iso,  desde  CSIF  reiteramos  a
necesidade de  modificar a Lei Orgánica
de  Liberdade  Sindical para  abrir  a
representación  sindical  ao  conxunto  da
sociedade española. En ningún caso existirá
dita  pluralidade,  si  exclúese  a  CSIF  do
diálogo  social,  sendo  sindicato  máis
representativo  das  persoas  traballadoras
que sosteñen os nosos servizos públicos.

Mentres  tanto,  desde  a  nosa
responsabilidade,  CSIF  reclama  un  Plan
Estratéxico de Recursos Humanos nas
Administracións Públicas, que contempla un
reforzo de máis de 106.000 efectivos para o
próximos tres  anos.  Ademais,  a  Sanidade
require  un  plan  adicional,  con  289.235
prazas novas entre 2021 e 2031.

Os  efectos  da  pandemia  puxeron  en
evidencia  as  necesidades  estruturais  das
nosas  administracións  públicas,  que  se
viron tensionadas e ao bordo do colapso en
numerosos  ámbitos  como  os  centros
sanitarios, educativos, o Servizo Público de
Emprego  Estatal  (SEPE),  a  Seguridade
Social ou a Administración de Xustiza, polo
incremento no volume de expedientes. Este
plan  contribuiría  ao  crecemento  da  nosa
economía  e  a  creación  de  emprego  de
calidade.

Neste Primeiro de Maio tamén reclamamos
acabar  coa  inaceptable  taxa  de
temporalidade  nas  nosas
administracións  públicas,  que  se  sitúa
xa no 30 por cento, case dez puntos por
encima do sector privado. A administración,
por unha falta na planificación e xestión de
recursos humanos, xerou esta alta taxa de
temporalidade nos nosos servizos públicos
e ata a data foi incapaz de solucionar esta
situación.  Neste  sentido,  esiximos
complementar o noso marco lexislativo en
liña  coas  directivas  europeas,  ofrecendo
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seguridade xurídica e certeza para evitar o
abuso na contratación temporal e en fraude
de  Lei,  establecendo  sancións  ás
administracións  e  órganos  xestores  que
abusen  da  temporalidade  e  reparando  os
prexuízos  ocasionados  ás  persoas
traballadoras que se atope en situación de
abuso ou fraude de lei.

O 1º de Maio tamén comprobamos que a
vixilancia  da saúde  no  traballo,  segue
sendo unha materia pendente  en España.
De entrada, os indicadores móstrannos un
déficit no recoñecemento das continxencias
laborais  e  prestacións  que  se  derivan  do
contaxio do virus. A modo de exemplo, tal e
como  comprobou  CSIF,  no  tres  primeiros
meses do ano só recoñeceuse unha trintena
de  casos  de  enfermidade  profesional  por
Enfermidades infecciosas, categoría na que
se atopa enmarcado a Covid19. Isto tamén
xera  que  non  se  estean  abordando  as
secuelas do virus de maneira adecuada.

Desde  CSIF  tamén  queremos  aproveitar
esta  xornada  para  render  homenaxe  a
todas as mulleres polo seu papel crucial na
loita contra esta pandemia, desde todos os
ámbitos da sociedade, moitas en primeira
liña  e  en  postos  de  traballo  maio-
ritariamente  femininos (sanidade,  residen-
cias, educación, servizos, hostalería).

En CSIF, constatamos como o coronavirus
ha  agravado  aínda  máis  a  situación  de
desigualdade das mulleres. Esta pandemia
non só supuxo un problema social, sanitario
e económico a gran escala, tamén afectou
de  maneira  específica  ao  equilibrio  entre
vida  e  traballo.  Os  datos  do  mercado
laboral mostran o retroceso que sufriron as
mulleres:  a  brecha  na  contratación
temporal  multiplicouse  por  seis  no  último
ano,  aumentou  a  proporción  de  mulleres
ocupadas a tempo parcial  por  coidado de
menores,  dependentes  ou  outras

obrigacións familiares; hai máis mulleres en
paro ou en ERTE. Reclamamos aos grupos
políticos  medidas  urxentes  para  corrixir
esta  situación,  que  se  suma  á  secuela
insoportable  que  supón  a  violencia
machista.

A pesar das dificultades que ofrece o noso
obsoleto  marco  lexislativo  en  materia  de
liberdade sindical, CSIF, grazas á confianza
do  conxunto  de  persoas  traballadoras,
incrementou  a  súa  representación  no
conxunto  das  Mesas  de  Negociación  das
Administracións  Públicas  e  cuadriplicou  a
súa representación no sector privado o que
nos  permite  negociar  os  convenios
colectivos  en  centenares  de  empresas
privadas  mellorando  substancialmente  as
condicións laborais dos seus traballadores.

E é que a sociedade demanda un modelo de
sindicalismo  xeneralista  para  que  en
España todos e todas podemos defender os
nosos  dereitos;  un  sindicalismo
independente  dos  partidos  políticos,
profesional,  alternativo,  transparente  e
honesto nas súas contas.  Outra forma de
facer  sindicalismo,  necesario  e  que
demanda  o  conxunto  das  persoas
traballadoras.  Un  sindicalismo  que
evidenciou ao longo desta pandemia que a
independencia  política  é  a  mellor  aliada
para  poder  defender  os  dereitos  dos
cidadáns  sen  sometemento  ao  servilismo
de ningún tipo.

Somos  moi  conscientes  de  que,  nesta
pandemia global, a sociedade demándanos
un diagnóstico global e unha solución global
que  achegue  novas  solucións  ás  vellas
organizacións sindicais.

Desde  esta  convicción,  CSIF  abre  as
portas  da  súa  organización  á
sociedade.

“CSIF nun novo tempo X Ti Contigo”
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2.  CSIF  reclama  ao  Ministro  Iceta  a  convocatoria
inmediata da Mesa Xeral de Negociación

- Tras a comparecencia ante a Comisión de Función Pública do Senado

A  Central  Sindical  Independente  e  de
Funcionarios  (CSIF),  sindicato  máis
representativo nas administracións públicas
e con presenza crecente no sector privado,
reclamou ao ministro de política Territorial
e  Función  Pública  unha  reunión  urxente
para abordar as reformas expostas na súa
comparecencia, o pasado 22 de abril, ante
a Comisión de Función Pública do Senado.

Na  súa  comparecencia,  trasladou  aos
Grupos  Parlamentarios  as  liñas  xerais  do
seu departamento e deixou entrever que as
mesmas xa se pactaron coas CCAA.

CSIF advirte de que estas materias están
suxeitas a negociación coas organizacións
sindicais  máis  representativas,  entre  as
que se atopa CSIF. Por iso, tendo en conta
a intención do ministro de presentar unha
reforma  do  TREBEP  en  maio  e  a  nova
oferta  de  emprego  público  en  xuño,
reclamamos que se convoque de maneira
inmediata a Mesa Xeral de Negociación das
Administracións Públicas.

Por iso, CSIF solicitou onte por escrito ao
Ministro Sr. Iceta que convoque de maneira
inmediata a Mesa Xeral de Negociación das
Administracións  Públicas  (Art.  36.1
TREBEP) para ser negociadas todas e cada
unha das propostas sobre as que informou
na  súa  comparecencia  o  pasado  22  de
abril.

Ademais,  CSIF  solicitou  que  con  carácter
previo á esta convocatoria se de traslado a
estar  organización  sindical,  en  tempo  e

forma:

• Sobre a nova redacción do Art. 10 do
TREBEP.

•  Das  medidas  efectivas  para  previr  e
sancionar  o  abuso  e  a  fraude  na
temporalidade.

• Das sancións que se van a establecer
para  evitar  ese  abuso  e  a  fraude  na
contratación temporal.

•  Sobre  o  proceso  extraordinario  de
estabilización, así como dos criterios que
van rexer o mesmo.

• Da estratexia de reforma de acceso ao
emprego público.

• Das propostas en materia de captación
de talento.

•  O  contido  da  recomendación  que
trasladará ás  Administracións  afectadas
sobre  a  conveniencia  de  non cubrir  as
prazas que están actualmente cubertas
por persoal temporal en abuso ou fraude
de lei.

Así  mesmo,  CSIF  reclama que se  aborde
nesa  reunión  unha  nova  regulación  da
promoción  interna  (incrementando  o
número de prazas nas ofertas de emprego
público e suprimindo a esixencia actual de
superar  un  novo  proceso  selectivo)  e
desenvolvemento  da  carreira  profesional
para o conxunto dos empregados públicos.

ESCRITO MINISTRO PT y FP CONVOCATORIA MGNAAPP.pdf 
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MANIFIESTO DIA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOMANIFIESTO DIA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

A  Central  Sindical  Independente  e  de
Funcionarios  (CSIF),  sindicato  máis
representativo nas administracións públicas
e con presenza crecente no sector privado,
conmemora  este  28  de  abril  2021  Día
Mundial  da  Seguridade  e  a  Saúde  no
Traballo  co  lema  "A  clave  ante  os  retos
laborais é a resiliencia".

Un ano máis,  como non pode ser  doutra
maneira,  conmemoramos  este  día  coa
memoria  moi  presente  nos  miles  de
persoas  falecidas  nesta  pandemia:
familiares,  amigos/as,  compañeiros/as...
non  son  cifras  son  persoas.  CSIF  reitera
con  máis  forza  que  nunca  a  importancia
que ten a seguridade e saúde das persoas
traballadoras.

A pandemia COVID supuxo un reto para a
seguridade  e  saúde  no  traballo  por  iso
neste  día  CSIF  fai  un  informe  sobre  o
balance  que  supuxo  esta  situación  no
mundo laboral. Atopámonos ante un novo
escenario no que a sociedade ha cambiado,
e  con  iso,  as  formas  de  relacionarse,  de
traballar,  etc.  o  que  supuxo  tamén  un
cambio nas medidas preventivas. Empresas
e nas administracións públicas han tido que
adaptarse  ás  alancadas  a  este  novo
contexto e ao mesmo tempo nos servizos
de  prevención  para  así  poder  velar  pola
saúde laboral das persoas traballadoras.

Si algo definiu a xestión nesta pandemia foi
a desorganización por cambio de criterios,
descoordinación,  a  opacidade  da
información,  a  falta  de  protección  ás
persoas  traballadoras,  a  actuación  con
atraso  ante  a  situación  e  o  déficit  en
recursos humanos e materiais. A pandemia
ha  posto  de  manifesto  as  carencias  dos
sistemas  xestión  de  prevención  de  riscos
laborais  das  diferentes  administracións  e
empresas.

Para  CSIF,  o  máis  alarmante  foi  a
desprotección  aos  profesionais  que
estiveron á fronte da pandemia e que nos
momentos  máis  duros  do  confinamento
seguiron  traballando  como  servizos

esenciais,  sufrindo unha maior  exposición
ao contaxio e por iso accidentes de traballo
que a día de hoxe seguen sen recoñecerse.
Ademais, en moitos destes ámbitos aínda
esperan para recibir  a vacinación a pesar
de  que  no  seu  momento  si  que  se  lles
considerou esenciais.

CSIF  desde  o  minuto  uno  da  pandemia
esixiu  que se  considerase  o  contaxio  por
COVID19  como  enfermidade  profesional
aos  profesionais  incluídos  no  cadro  de
enfermidades  profesionais  fronte  axentes
biolóxicos xa regulado.

Cando  o  Goberno  recoñeceu  en  febreiro
2021  o  contaxio  por  COVID19  como
situación  asimilada  a  enfermidade
profesional para profesionais que traballen
en  centros  sanitarios  e  sociosanitarios,
CSIF  advertiu  das  deficiencias  na
consideración  e  por  iso  continúa  esixindo
que se clasifique no cadro de enfermidades
profesionais.

Atopámonos  ante  un  grave  problema  de
infradeclaración  de  enfermidades
profesionais  e  accidentes  laborais,  posto
que  tras  distintas  consideracións  do
contaxio  por  COVID19  máis  de  100.000
profesionais  sanitarios  e  sociosanitarios
non  teñen  recoñecida  a  continxencia
profesional  e  obrigaralles  a  reclamalo
xudicialmente.

En  plena  crise  enfrontámonos  a  retos
laborais e a graves deficiencias en materia
de seguridade e saúde no traballo:

-  Déficit  de  recursos  humanos  nos
servizos de prevención, tanto de persoal
sanitario como técnico.

- Accidentes de traballo e enfermidades
profesionais sen tramitar.

-  Desprotección  fronte  á  covid19  de
traballadoras embarazadas.

-  Insuficientes  equipos  e  medios  de
protección.
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- Contaxio por covid19 como accidente
in itínere sen recoñecer.

-  Ausencia  de  avaliacións  de  riscos  e
medidas.

-  Sobrecarga  de  traballo  como
consecuencia  da  temporalidade,
xornadas  a  tempo  parcial  e
despedimentos que non se cobren.

-  Grave  impacto  psicolóxico  como
consecuencia  da  covid19  e  a  situación
laboral  (tensión  postraumática,
ansiedade, insomnio, medos, depresión,
irritabilidade,  síndrome  do  profesional
queimado e fatiga pandémica...)

- Escasa vixilancia da saúde e secuelas
da covid19.

Desde  CSIF  tamén  denunciamos  a
situación  de  caos  pola  vacinación  e  o
desenvolvemento  deficitario,  nalgúns
ámbitos, do teletraballo sen salvagardar o
dereito  á  desconexión  dixital  e  á
prevención de riscos no domicilio.

CSIF propón desenvolver a resiliencia nas
empresas,  é  dicir  un  novo  modelo  de
relacións  laborais  nas  organizacións,
administracións  e  en  xeral  nas  persoas
traballadoras. Referímonos a a capacidade

dunha  organización  para  anticipar,
prepararse,  responder  e  adaptarse  a
situacións difíciles como esta pandemia.

CSIF ante os importantes desafíos reclama
organizacións resilientes que invistan en:

• Análise das debilidades, erros e retos
ante a crise

•  Reforzo  dos  recursos  humanos  en
servizos de prevención e a Inspección de
traballo e seguridade social

•  Líderes  empáticos,  neutrais  e
ecuánimes

• Valoración e motivación da persoal

• Flexibilidade laboral

• Mediación nos conflitos

•  Apoio  psicolóxico  ante  o  impacto
psicosocial

• Formación á profesionais

•  Vixilancia  de  saúde  de  calidade  e
seguimento das secuelas postcovid.

Esta proposta será levada á Mesa Xeral de
Negociación  de  Empregados  Públicos  do
vindeiro 22 de marzo de 2021.
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4. CSIF ofrece ao Instituto das Mulleres o seu proxecto de
delegado/a  sindical  en  Igualdade  para  mellorar  a  loita
contra a violencia de xénero desde o ámbito laboral

- Reunión de CSIF e o Instituto das Mulleres para abordar melloras nas políticas de
igualdade

- Fan falta medidas urxentes para corrixir a desigualdade que provocou a pandemia
sobre  a  situación das  mulleres:  máis  da  metade dos  CC.AA carecen de plans  de
Igualdade nas súas administracións

A secretaria  de Igualdade da  Central  Sindical
Independente  e  de  Funcionarios  (CSIF),  Eva
Fernández, mantivo un encontro co equipo de
responsables técnicos do Instituto das Mulleres
na  que  abordaron  diferentes  propostas  para
mellorar as políticas neste ámbito.

CSIF,  desde  a  súa  responsabilidade  como
sindicato  máis  representativo  nas
administracións  públicas  e  con  presenza
crecente  no  sector  privado,  trasladou  a  súa
preocupación polos efectos da pandemia sobre
a situación de desigualdade das mulleres, que
ampliaron a brecha salarial.

Como  consecuencia  das  contratacións
temporais, as xornadas parciais por coidados ou
a  destrución  de  emprego  feminino,  en  CSIF
estimamos  que  a  brecha  salarial  de  xénero
actualmente  sitúase  por  encima  do  23%.  As
mulleres  han  retrocedido  8  anos  estando  a
brecha  en  niveis  do  ano  2013.  Ademais,
analizamos o uso desigual  do teletraballo  por
parte  das  mulleres,  especialmente  para  o
coidado  de  fillos/as,  maiores  e  dependentes.
Desde CSIF, reclamamos medidas urxentes para
afrontar esta situación.

Comunidades  autónomas  sen  plans  de
Igualdade

Así  mesmo,  trasladamos  ao  Instituto  das
Mulleres que máis da metade das comunidades
autónomas aínda carecen de plan de Igualdade:
Andalucía,  Asturias,  Baleares,  Canarias,
Cantabria,  Estremadura,  Galicia,  A  Rioxa  e
Comunidad  de  Madrid  (esta  última  ha
comezado  a  negocialo  cos  sindicatos).  O
Instituto  trasladounos  a  súa  vontade  para
estudar esta cuestión e impulsar estes plans.

As  responsables  do  Instituto  das  Mulleres
tamén acolleron de maneira positiva a proposta
de  CSIF  de  crear  a  figura  do  delegado  ou
delegada sindical especializada en igualdade e
contra a violencia de xénero (onte coñecemos
desgraciadamente  a  oitava  vítima  mortal  no
que  vai  de  ano).  Trataríase  de  contar  nos
centros de traballo cunha figura específica que
mellore a loita contra a desigualdade, situacións
de indefensión das mulleres, ademais de previr,
detectar e acompañar a vítimas de violencia de
xénero.

Desde CSIF tamén incidimos na importancia de
desenvolver  unha  normativa  estatal  para
regular  os/as  axentes  de  igualdade,  unha
profesión que actualmente só está recollida no
código de clasificación nacional de ocupación e
que precisa definir as súas funcións e titulacións
para dignificar a figura e dotala de autoridade
no ámbito profesional.

Nesta mesma liña, esiximos que os fondos do
pacto  de  estado  en  materia  de  violencia  de
xénero  cheguen  de  maneira  efectiva  aos
xulgados, así como poñer en marcha programas
específicos  en  materia  de  formación  en
asistencia ás vítimas, especialización nos perfís
e  que  se  axilicen  os  procedementos  por  esta
causa.

Por último, abordamos a situación das familias
monoparentais  no  noso  país,  debatendo
diversas vías de actuación a nivel estatal para
equiparar  dereitos  e  axudas  no  conxunto  do
territorio.
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5. A Seguridade Social pecha a porta do complemento de
maternidade ás xubilacións voluntarias de Clases Pasivas

-  CSIF  reclama  que  este  complemento  se  estenda  a  este  colectivo  porque
tamén sofren o impacto da brecha de xénero nas súas pensións

As xubilacións voluntarias do Réxime de Clases
Pasivas quedarán excluídas definitivamente do
complemento para reducir a brecha de xénero
nas pensións, segundo informou o Ministerio de
Inclusión,  Seguridade  Social  e  Migracións  á
Central  Sindical  Independente  e  de
Funcionarios  (CSIF),  sindicato  máis
representativo  nas  administracións  públicas  e
con presenza crecente no sector privado.

O pasado febreiro, o Goberno aprobou a Real
Decreto  Lei  3/2021  que  modifica  o  actual
complemento  de  maternidade  das  pensións,
tanto  do  Réxime  Xeral  de  Seguridade  Social
como  de  Clases  Pasivas,  pasando  a
denominarse  complemento  de  pensións
contributivas  para  a  redución  da  brecha  de
xénero.

Desde CSIF, denunciamos o cambio de criterio
do Ministerio e advertimos que deixaban fóra do
citado complemento as xubilacións parciais do
Réxime  Xeral  e  as  xubilacións  voluntarias  do
réxime de Clases Pasivas. Tras a esta denuncia,
os  servizos  xurídicos  da  Seguridade  Social
informáronnos  telefonicamente  de  que  era
vontade do Ministerio aplicar este complemento
ás xubilacións voluntarias de Clases Pasivas.

No  entanto,  CSIF  dirixiuse  por  escrito  ao
Ministerio  de  Inclusión,  Seguridade  Social  e
Migracións solicitando que nos informasen sobre
o  criterio  que  se  aplicaría.  Onte  recibimos
contestación ao este escrito no que nos aclara

que as mulleres do Réxime de Clases Pasivas do
Estado  que  teñan  un  ou  máis  fillos/as  “non
teñen dereito  a  este  complemento  cando
se xubilen voluntariamente”.

Argumenta  que  esta  exclusión  a  efectos  do
complemento  non  supón  dar  ao  colectivo  un
trato discriminatorio porque o Réxime de Clases
Pasivas neste suposto é “máis favorable” que o
establecido  para  as  xubilacións  anticipadas
voluntarias para as mulleres do Réxime Xeral.

CSIF sempre defendeu que o dito complemento
debe aplicarse en ambos os casos, para evitar
unha  diferenza  de  trato  ante  situacións
similares.  Pola  contra,  a  Seguridade  Social
xustifica  esa  diferenza  de  trato  en  que  os
requisitos para o acceso á xubilación voluntaria
de Clases Pasivas son máis favorables que a do
Réxime  Xeral,  pero  obvia  que  a  pensión  é
significativamente menor.

Por iso, CSIF ha remitido emendas a todos os
Grupos Parlamentarios para que na tramitación
do proxecto de lei derivado da Real Decreto Lei
3/2021  amplíese  este  complemento  para  as
xubilacións voluntarias de Clases Pasivas e as
xubilacións parciais do Réxime Xeral,  ademais
de  que  a  cantidade  asignada  por  fillo  fíxese
porcentualmente  por  tramos  para  corrixir  a
perda  retributiva  das  pensións  iguais  ou
superiores aos 1.100 €.
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6. A Seguridade Social só recoñece o 10% dos contaxios
por  covid19  como  accidente  de  traballo  e  ningún  como
Enfermidade Profesional

-  Día  Mundial  da  Seguridade  e  a  Saúde  no  traballo  2021:
#CSIFporlaResiliencia

- CSIF promoverá reclamacións individuais para que se recoñeza o contaxio
como continxencia profesional e recorrerá aos tribunais as denegacións

- CSIF denuncia as trabas para recoñecer as baixas, a falta de medios nos
servizos de prevención e o escaso recoñecemento das secuelas da Covid19.

AA  Central  Sindical  Independente  e  de
Funcionarios  (CSIF),  sindicato  máis
representativo  nas  administracións  públicas  e
con presenza crecente no sector privado, sumar
ao  Día Mundial da Seguridade e Saúde no
Traballo, marcado un ano máis pola pandemia
de coronavirus.

Traballadores  e  traballadoras  de  todos  os
ámbitos,  nos  servizos  considerados  esenciais,
cando se decretou o confinamento e de maneira
especial o persoal da sanidade, levan máis dun
ano expostos ao virus. Con todo, comprobamos
que  a  vixilancia  da  saúde  no  traballo  segue
sendo unha materia  pendente  en España.  De
entrada,  os indicadores móstrannos un  déficit
no recoñecemento das continxencias laborais e
prestacións que se derivan do contaxio do virus.

O pasado mes de febreiro, tal e como solicitara
CSIF  desde  o  inicio  da  pandemia,  o  Goberno
recoñecía  o  contaxio  da  Covid19  como
enfermidade profesional para o persoal sanitario
e socio sanitario con efectos retroactivos desde
que  comezou a  pandemia  (un  recoñecemento
fundamental para a futura protección en caso
de  secuelas  graves  ou  as  indemnizacións
derivadas  do  falecemento).  No  seu  momento
avisamos  das  deficiencias  de  leste  decreto  si
non se facilitaba a xestión de oficio.

Pois ben, ata a data a Seguridade Social  non
recoñeceu  ningún  caso  de  enfermidade
profesional por Covid, como se pode comprobar
nas  estatísticas.  Isto  é  así  porque  pese  ao
anuncio  do Goberno,  a  Covid  neste  momento
non  é  unha  enfermidade  profesional  e  só
considérase  a  efectos  da  prestación.  Isto
significa que cando finalice a pandemia as súas
secuelas  non  poderán  xustificarse  como  un
dano derivado do seu posto de traballo.

Por outra banda, a Estatística de Accidentes
de Traballo correspondente ao ano pasado
e  os  dous  primeiros  meses  de  2021

(últimos  datos  dispoñibles)  unicamente
recoñece 24 mortos e 12.185 accidentes de
traballo por Covid19.

CSIF considera que estas cifras non reflicten a
realidade dos efectos da Covid entre as persoas
traballadoras, a teor da evolución da pandemia
e  os  datos  do  Ministerio  de  Sanidade:  desde
que  comezou  a  pandemia,  oficialmente  en
marzo  do  ano  pasado,  Sanidade  ha
contabilizado  máis  de  76.000  falecidos  e  ao
redor dos 3,3 millóns de contaxios.

Si comparamos as estatísticas, vemos que ata
febreiro  deste  ano  rexistráronse  12.325
accidentes  de  traballo  por  Covid19  entre  o
persoal da sanidade, 22 deles mortais, segundo
o  Ministerio  de  Traballo.  Con  todo,  Sanidade
eleva a cifra de contaxios no mesmo período a
máis de 125.691.

Isto  supón  que  só  se  están  recoñecendo
como accidente laboral por Covid19 un 10
por cento dos casos no persoal sanitario, o
colectivo laboral con maior cifra de contaxios en
España desde o inicio da pandemia.

Despois  do  persoal  da  Sanidade,  segundo  a
mesma estatística do Ministerio de Traballo, as
actividades  económicas  nas  que  se  rexistran
accidentes de traballo son: residencias (chama
a atención que só rexistran 165 e ningún
caso mortal a pesar da especial virulencia
da  covid19  neste  sector);  administración
pública e defensa (84 accidentes e 0 falecidos)
e  outras  actividades  (11  accidentes  e  0
falecidos).

CSIF considera que esta falta de recoñecemento
dos  accidentes  laborais  por  Covid19  na
estatística  do  Ministerio  de  Traballo  explícase
por  erros  na  tramitación  dos  expedientes  e
unha clara falta de vontade política por garantir
a  protección  destes  colectivos,  especialmente
na sanidade, onde os contaxios se sitúan des-
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graciadamente á cabeza a nivel internacional.

Ademais,  desde  CSIF  denunciamos  as  trabas
que se están producindo por parte dos servizos
de  prevención  de  Administración  e  empresas
privadas,  así  como  por  parte  da  Seguridade
Social  ao  recoñecemento  desta  continxencia
profesional  e  as  súas  correspondentes
prestacións.

Esta circunstancia, derivada do caos na xestión
das baixas laborais (contabilízanse como baixas
por enfermidade común no canto de accidente
de  traballo)  xera  unha  desprotección  e  perda
económica: déixanse de percibir as gardas e a
produtividade, entre outros conceptos e pérdese
a  indemnización  por  secuelas.  De  feito,  o
colectivo da Sanidade estivo en desamparo ata
que  o  Goberno  recoñeceu  o  contaxio  como
accidente laboral e enfermidade profesional tras
as presións de CSIF.

Ante esta situación, CSIF inicia unha campaña
para  promover  o  recoñecemento  do  contaxio
por  Covid.  O  noso  sindicato  acompañará  e
asesorará a todas aquelas persoas que estean a
sufrir  as  trabas  de  mutuas,  servizos  de
prevención  e  da  propia  Administración  e  en
último termo,  promoverá  as  accións  xurídicas
necesarias para que se lles recoñeza o prexuízo
sufrido.

Ademais,  desde  CSIF  denunciamos  o  impacto
psicosocial  que  produciu  nos  profesionais  e  a
necesidade  dunha  vixilancia  da  saúde  máis
exhaustiva, apoio psicolóxico e seguimento das
secuelas postcovid.

Si  algo  ha  visibilizado  esta  pandemia  de
Covid19 é que a prevención de riscos laborais
segue  sendo  unha  materia  pendente  para  as
diferentes  administracións,  deixando  de
manifesto  as  deficiencias  que  existen  nos
centros de traballo como a falta de equipos de
protección  individual,  falta  de  previsión  e
planificación,  insuficiente dotación de recursos
humanos que derivan en accidentes de traballo,
enfermidades profesionais e desgraciadamente,
en falecementos.

Os retos laborais en plena pandemia

En plena crise enfrontámonos a retos laborais e
a graves deficiencias en materia de seguridade
e saúde no traballo:

● Déficit de recursos humanos nos servizos
de prevención, tanto de persoal sanitario
como técnico.

● Accidentes  de  traballo  e  enfermidades
profesionais sen tramitar.

● Desprotección  fronte  á  covid19  de
traballadoras embarazadas.

● Insuficientes  equipos  e  medios  de
protección.

● Contaxio por covid19 como accidente in
itínere sen recoñecer.

● Ausencia  de  avaliacións  de  riscos  e
medidas.

● Sobrecarga  de  traballo  como
consecuencia  da  temporalidade,
xornadas  a  tempo  parcia  e
despedimentos que non se cobren.

● Grave  impacto  psicolóxico  como
consecuencia  da  covid  e  a  situación
laboral  (tensión  postraumática,
ansiedade, insomnio, medos, depresión,
irritabilidade,  síndrome  do  profesional
queimado e fatiga pandémica…)

● Escasa vixilancia da saúde e secuelas da
covid.

Desde CSIF tamén denunciamos a situación de
caos  pola  vacinación  e  o  desenvolvemento
deficitario, nalgúns ámbitos, do teletraballo sen
salvagardar o dereito á desconexión dixital.

CSIF  propón  desenvolver  a  resiliencia  nas
empresas, é dicir un novo modelo de relacións
laborais nas organizacións, administracións e en
xeral nas persoas traballadoras. Referímonos a
a capacidade dunha organización para anticipar,
prepararse, responder e adaptarse a situacións
difíciles como esta pandemia.

CSIF  reclama  organizacións  resilientes  que
invistan en:  análise  ante  a  crise;  reforzo  dos
servizos  de  prevención;  líderes  empáticos,
neutrais e ecuánimes; valoración e motivación
do persoal; flexibilidade laboral; mediación nos
conflitos; apoio psicolóxico, formación e saúde
laboral.

P  reme aquí para ver a rolda de prensa completa   
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7. CSIF e ARHOE lanzan unha macroenquisa para coñecer
a  realidade  actual  do  teletraballo  e  diagnosticar  as  súas
carencias

- As mulleres teletrabajan o dobre que os homes para coidar a menores e
dependentes ao seu cargo

- O teletraballo non pode ser un obstáculo para a promoción profesional das
mulleres, senón unha vía para impulsar unha conciliación real

A  Central  Sindical  Independente  e  de
Funcionarios  (CSIF),  sindicato  máis
representativo  nas  administracións  públicas  e
con  presenza  crecente  no  sector  privado  e  a
Comisión  Nacional  para  a  Racionalización  dos
Horarios  Españois  (ARHOE)  lanzan  unha
macroencuesta  nacional  para  detectar  as
carencias do teletraballo e facer un diagnóstico
sobre a súa situación actual.

Os resultados desta enquisa online -destinada a
todas as persoas traballadoras do sector público
e  privado-  permitirannos  avanzar  nun  estudo
preciso  sobre  a  situación  actual  coa  que
identificar  os problemas e expor unha batería
de actuacións para impulsar esta modalidade de
organización do traballo, clave para impulsar a
conciliación.

CSIF  xa  conta  con  cifras  que  nos  alertan
dalgunhas destas carencias. En concreto, a cifra
de  empregadas  públicas  que  teletrabajan
actualmente na Administración Xeral do Estado
e que teñen maiores ao seu cargo duplica á de
homes  (818  mulleres  fronte  a  403  homes),
mentres que a situación é moi similar no caso
das que traballan a distancia  e teñen ao seu
cargo  menores  de  14  anos  (5.480  mulleres
fronte a 3.332 homes).

Antes  da  pandemia  tan  só  un  5%  dos
empregados/as  públicos  teletrabajaban,  unha
cifra que chegou ata un 63% en plena crise do
COVID, e que agora se sitúa en torno ao 22%,
segundo os últimos datos solicitados por CSIF.
Do  total  das  44.300  persoas  teletrabajando
agora na AGE, 25.030 son mulleres e 19.262
homes.

A  modalidade  de  traballo  non  presencial
implantouse de maneira xeneralizada de forma
precipitada, condicionada pola pandemia, para
protexer  a  saúde  dos  persoais  e  manter  a
actividade  laboral  na  administración pública  e
no  sector  privado.  Ademais,  o  teletraballo  ha
permitido garantir o funcionamento dos servizos
públicos, dando un impulso á conciliación.

Dar seguridade as plantillas

Con  todo,  a  pesar  de  que  se  avanzou  na
regulación do teletraballo no sector privado, o
sector público no seu conxunto necesita unha
normativa  urxente  concreta,  que  dea
seguridade  aos  seus  persoais  e  que  fixe
horarios  de  traballo,  localizacións,  medios
informáticos,  mecanismos  de  selección  de
persoal  e  dereito  á  desconexión  dixital,  entre
moitos outros.

Fai  falta  unha  análise  de  situación  con
perspectiva  de  xénero  e  medidas  para  evitar
que o teletraballo se converta nunha vía para
que  as  mulleres  encárguense  aínda  máis  das
tarefas do fogar ou do coidado de dependentes,
limitando a súa promoción profesional, segundo
destaca a secretaria nacional de Igualdade de
CSIF, Eva Fernández.

“Agora  máis  que  nunca  hai  que  protexer  o
dereito  de  todas  as  traballadoras  a  unha
carreira  profesional  en  condicións  de  plena
igualdade”, subliña Fernández, quen advirte de
que  o  teletraballo  é  unha  ferramenta  para
impulsar  a  conciliación,  pero  en  ningún  caso
pode  ser  unha  barreira  que  provoque  máis
desigualdade.

O  presidente  de  ARHOE,  José  Luis  Caseiro,
sinala que “a información, a análise e a acción
son  clave  para  abordar  o  teletraballo,  que
transcende a unha mera normativa ou acordo”.
“Hai  persoas  e  empresas  con  singularidades
individuais  que  necesitan  unha  resposta
adecuada,  capaz  de  articular  esta  forma  de
organizar  o  traballo  cun  plan  estratéxico
preciso, con protocolos reais, que respecten os
dereitos  de  desconexión  e  outras  esixencias
desta nova situación”.

Caseiro avoga por adquirir novas aprendizaxes
na  xestión  do  tempo,  xa  que  “non  podemos
pasar dun presentismo inútil  a un ‘onlineismo’
que  nos  atrape  de  igual  maneira
deshumanizada  e  improductiva”.  Engade,  na
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mesma  liña  que  a  secretaria  nacional  de
Igualdade de CSIF, que o teletraballo non pode

converterse  nunha  arma  de  dobre  fío  que
prexudique ás mulleres e que “si non queremos

Enquisa Teletraballo

A  modalidade  de  traballo  non  presencial  implantouse  no
noso  país  de  forma  precipitada,  condicionada  pola
declaración de pandemia da Covid-19, co fin de protexer a
saúde  dos  traballadores  e  traballadoras  e  poder  manter  a
actividade  laboral  na  administración  pública  e  no  sector
privado.

Marca segundo corresponda:

□ Muller

□ Home

Traballo en:

□ Empresa privada

□ Administración pública

Comunidade Autónoma:

Sector no que traballo:

□ Ensino

□ Sanidade

□ Xustiza

□ Administración localidad

□ Administración xeral do Estado

□ Empresa privadas

□ Outro:___________________

Implantouse no teu centro de traballo  o
teletraballo?

□ Si

□ Non

Si  se  implantou  o  teletraballo  no  teu
centro, sabes si...

□ Implantouse  cun  plan  específico  ou
estratexia concreta dende a direccións

□ Foi  unha  serie  de  medidaas
improvisadas

□ O descoñezo

Acollinme ao Teletraballo?

□ Si 

□ Non

Si non me acollín ao teletraballo: Cal foi ou
foron os motivos polo que non me puiden
acoller o teletraballo.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Grazas.

Preme aquí para acceder a enquisa
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8. CSIF reclama ao Ministro Iceta que detalle a reforma
para eliminar o abuso na temporalidade

- Hai que sancionar o abuso na contratación e en fraude de Lei

A Central Sindical Independente e de
Funcionarios  (CSIF),  sindicato  máis
representativo  nas  administracións
públicas e  con presenza crecente no
sector  privado,  reclama  ao  ministro
Miquel  Iceta  unha  reunión  para
coñecer de primeira man a proposta,
adiantada  na  Comisión  de  Política
Territorial do Senado e negociala.

CSIF  lembra  que  a  temporalidade
supera xa o 30 por  cento,  case  dez
puntos por encima do sector privado.
Esta cifra é inaceptable, provocárona
as  diferentes  administracións,  por
unha  falta  de  planificación  e  xestión
de  recursos  humanos  e  está  a
provocar  situacións  persoais  moi
difíciles.

Neste sentido, esiximos complementar
o noso marco lexislativo en liña coas
directivas  europeas,  ofrecendo
seguridade  xurídica  e  certeza  para
evitar  o  abuso  na  contratación
temporal  e  en  fraude  de  Lei,
establecendo  sancións  ás
administracións  e  órganos  xestores
que  incorran  nestes  abusos  e
reparando  os  prexuízos  ocasionados
ás  persoas  traballadoras  que  se
atopen nesta situación.

Preme aquí para visualizar o video 

9.  Novas  de  Función  Pública:  Procesos  selectivos,
concurso de traslados de funcionarios y carrera profesional.

Función Pública anuncia a previsión
de  realizar  os  procesos  selectivos
pendentes antes do verán.

Función  Pública  anunciou  durante  as
mesas  de  negociación  celebradas  a
pretensión de “normalizar” a execución
dos  procesos  selectivos  pendentes  e
realizar os exames antes do verán. Todo
iso  si  a  evolución  da  pandemia
mantense  na  liña  actual  e  contan  co
visto e prace das autoridades sanitarias.

Así mesmo, mantén que se avisará con
antelación das datas.

Celebraranse exames durante o mes
de xullo.

A  pregunta  de  CSIF,  o  director  de
Función Pública confirma que durante o
mes de xullo celebraranse exames.

Para  estes  efectos,  a  previsión  é  que
antes do mes de agosto leven a cabo os
procesos  correspondentes  aos
subgrupos  C1,  C2  e  Agrupación
Profesional,  así  como  os
correspondentes á promoción interna.
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Procesos  correspondentes  ao
Servizo de Prevención de Incendios
Forestais (SPIF)

Mantense  a  previsión  de  que  a  súa
celebración teñan lugar a partir do mes
de novembro.

Procesos  selectivos  correspon-
dentes  ás  OPES  do  2017,  2018  e
2019.

Segundo o director de Función Pública,
nos  próximos  meses  convocaranse  os
procesos selectivos correspondentes ás
escalas  que  aínda  non  foron
convocadas.

As polémicas oposicións de Terapia
Ocupacional.

Despois  da  denuncia  formulada  por
CSIF,  o  director  de  Función  Pública
afirmou  que  o  tribunal  de  selección
revisará as alegacións formuladas e que
tomará  “as  medidas  máis  lóxicas  e
correctas  e  coa  maior  seguridade
xurídica”.

A  este  respecto,  CSIF  solicitou  de
Función Pública que velle especialmente
para que non se vulnere o principio de
igualdade  nos  procesos  selectivos,  no
que  se  refire  a  os  exames  que  se
celebren na quenda correspondente aos
aspirantes  afectados polas  medidas de
covid.

Concursos  de  traslados  de  persoal

funcionario.

Concurso  de  traslados  de  funcionarios
da Administración xeral.

O director de Función Pública manifesta
que  non  dispón  de  información  que
poida facilitar.

A  este  respecto,  lembramos  que  o
pasado 3  de  marzo  de  2021 o  propio
director afirmara que entre os meses de
marzo  e  abril  faríase  público  a  listaxe
definitiva  de  participantes  e  a
baremación provisional.

Nunha  reunión  posterior  afirma  que  o
listado publicarase no DOG do 7 de maio
e a baremación provisional están traba-
llando nela e que se publicaría "pronto".

Concurso  de  traslados  da  Escala  de
Finanzas e da Administración Especial.

Tampouco  se  facilita  información
concreta a este respecto.

Outras cuestións.

Sobre outras cuestións como a apertura
do segundo grao da carreira profesional
extraordinaria  ou  o  primeiro  grao  da
ordinaria, o director de Función Pública
evitou  realizar  calquera  tipo  de
pronunciamento.

CSIF  non  se  fai  responsable  da
veracidade da palabra do DX de Función
Pública
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10. Nova polémica nas oposicións da Xunta.  Salta  polo
aire o principio de igualdade.

-  Os  tribunais  benefician  aos  aspirantes  afectados  pola  Covid,  que  se
examinaron nunha segunda quenda.

As primeiras oposicións celebradas este
ano pola Xunta de Galicia comezaron xa
con  polémica  pola  falta  de  criterios
homoxéneos  dos  tribunais  en  relación
cos  cortes  de  superación  da  fase  de
oposición, facendo inefectiva en moitos
casos a fase de concurso. Todo iso, hai
que  lembrar,  como  consecuencia  do
pernicioso  Acordo  de  concertación
asinando por CCOO e UXT.

Pero isto non foi máis que o principio.

A Lei de medidas administrativas do ano
2021  modificou  a  Lei  de  emprego
público de Galicia introducindo medidas
especiais  en  materia  de  procesos
selectivos ou de provisión derivadas da
situación de emerxencia sanitaria.

Así,  unha  nova  disposición  adicional
segunda establece a posibilidade de que
os  opositores  que  se  atopasen  en
illamento  ou  en  corentena  por  estar
infectados  por  Covid  ou  contacto
estreito, poidan realizar o exame nunha
data posterior.

CSIF xa advertiu no seu momento dos
delicado  desta  medida  e  que  Función
Pública  debía  de  velar  especialmente
para que non se vulnerase o principio de
igualdade  entre  os  opositores.  Pero,
unha vez máis, Función Pública fixo caso
omiso e inhibiuse da coordinación e bo
desenvolvemento dos procesos.

O  polémico  desenvolvemento  do
proceso  selectivo  de  terapia
ocupacional:

O  14  de  marzo  de  2021  celébrase  o
primeiro  exercicio  da  oposición  de
Terapia  Ocupacional,  onde  participan
todos  os  aspirantes  que  non  estaban
afectados as  medidas previstas  para a
Covid-19. É dicir, a inmensa maioría dos
opositores.

Este exercicio consistía nun exame tipo

test de 150 preguntas dividido en dous
partes.  A  primeira  parte  consistía  en
responder a 40 preguntas test da parte
xeral.  A  segunda  parte  tratábase  de
responder  a  110  preguntas  da  parte
específica (95 teóricas e 15 prácticas).

Un mes máis tarde, o 13 de abril, son
chamados  a  realizar  ese  primeiro
exercicio  os aspirantes afectados polas
novas  medidas  especiais  derivadas  da
situación de emerxencia sanitaria.

Pois  ben,  no  que  se  refire  a  as  95
preguntas  teóricas  da  segunda  parte,
máis do 10% eran preguntas idénticas
ás  formuladas  aos  aspirantes  que  se
examinaron  o  mes  anterior.  E  cando
dicimos  idénticas,  referímonos  a  que
eran  un  «curta  e  pega»  tanto  das
preguntas  como  das  opcións  das
respostas.

Iso  supón  situar  aos  opositores  que
realizaron o exame na segunda quenda
nunha posición de vantaxe con respecto
aos que o realizaron o 14 de marzo. E,
sen ningunha dúbida, é unha flagrante
vulneración  do  principio  de  igualdade,
por  moita  discrecionalidad  técnica  de
que dispoñan os tribunais.

A  figura  do  observador  da
legalidade dos procesos selectivos:

CSIF vén reclamando desde o ano 2016
a creación da figura do “observador da
legalidade”.  Un  observador  que  sería
nomeado  polas  organizacións  sindicais
máis representativas na Función Pública
galega  e  que  non  formaría  parte  dos
tribunais  de  selección.  Pero  si
participarían con voz e sen voto no tipo
de probas a realizar, así como no control
da avaliación.

O deficiente regulamento que rexe
o  funcionamento  dos  tribunais  de
selección:
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Así mesmo, CSIF esixe que se retomen
as negociacións dun novo regulamento
de  funcionamento  dos  tribunais  de
selección  que  sexan  máis  garantistas
para  os  opositores  e  impidan  a
arbitrariedade  dos  examinadores.  Iso
tendo  en  conta  que  o  actual
regulamento,  que provén da época  do
goberno  bi-partito,  demóstrase
totalmente  ineficaz  e  insuficiente  para
garantir  procesos  selectivos  limpos,
xustos e con garantías.

A  este  respecto,  CSIF  lembra  que  o
novo  regulamento,  que  se  empezou  a
negociar no ano 2012, quedou aparcado
por  vontade  de  Función  Pública  cando
practicamente  a  negociación  estaba
finalizada e con visos de acordo sindical.

A  disparidade  de  criterios  dos

tribunais  en  nótea  de  corte  da
oposición:

CSIF sempre defendeu a necesidade de
que  as  bases  das  convocatorias  dos
procesos selectivos establecesen a nota
de corte da fase de oposición e que esta
non  podía  quedar  ao  azar  de  cada
tribunal.  Fundamentalmente  nos
procesos de estabilización/consolidación
e promoción interna.

É  máis,  defendeu  especialmente  esta
medida durante a negociación do Acordo
de concertación do emprego público de
Galicia.  Non  foi  posible  a  súa
incorporación  ao  atopar  o  frontal
rexeitamento, tanto de Función Pública
como dos sindicatos asinantes, CCOO e
UXT.

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2840756/csif-denuncia-flagrante-
vulneracion-igualdad-oposiciones-terapia-ocupacional-medidas-covid

11.  CCOO  e  UXT  pretenden  limitar  a  liberdade  de
expresión  e  de  información  sindical  daqueles  que  lles
critican.

-  CCOO e  UXT  súmanse  a  Facenda  na  pretensión  de  silenciar  ao  Herald
Toupeiras. Esta vez a través dos xulgados.

- Facenda tenta amedrentar a CSIF para que cesamento nas súas denuncias
públicas.

 O  9  de  outubro de  2020,  CSIF
publicaba  a  través  da  web  do  Herald
Toupeiras  unha  información  baixo  o
título de “Positivos en Covid-19 un dous
participantes  nos  procesos  de
funcionarización e a súa conxuxe.”

No este artigo, CSIF poñía en cuestión o
protocolo de Función Pública elaborado
para  a  realización  dos  primeiros
procesos de funcionarización do persoal
laboral.

O  día  28  do  mesmo  mes,  a
Consellería de Facenda notificaba a CSIF
a  incoación  dun  expediente  de
investigación e información previa pola
información  publicada  no  Herald
Toupeiras.

Dita incoación incluía a advertencia da
competencia  que  lle  corresponde  á
Dirección Xeral de Función Pública para
“a proposta,  se  é  ou  caso,  ao  órgano
competente  dá  incoación  de
expedientes  disciplinarios  cando
detéctense  indicios  racionais  de
responsabilidade  administrativa  na
actuación  do  persoal,  e  elevar  ao
Consello  da  Xunta  as  propostas  de
imposición dá sanción de separación do
servizo  ou  despedimento  do  persoal
xestionado  pola  Dirección  Xeral  dá
Función Pública.”

Ao  mesmo  tempo,  pola  persoa
designada  como  instrutora  do
expediente,  requírese  ao  secretario  de
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organización de CSIF para, entre outras
cuestións, “a identificación e concreción
de  persoas  dá  organización  sindical
CSIF Galicia que foron responsables dá
documentación,  elaboración  e/ou
publicación dunha noticia publicada non
boletín  informativo  web  desa
organización sindical ou día 09.10.2020,
que tinga relación coas ditas proba de
funcionarización…”

Todo iso nun absurdo intento por parte
de Facenda de amedrentar a CSIF para
que  deixase  de  denunciar  o  que
consideramos  malas  prácticas  ou
erróneas  políticas  en  materia  de
emprego público, baixo a velada ameaza
dunha sanción de separación de servizo
ou despedimento da persoa responsable
da  publicación  na  web  do  Herald
Toupeiras.

A pretensión de Facenda de silenciar a
CSIF  tivo  un  estrepitoso  fracaso,  pois
non  nos  silenciaron.  Non  podía  ser
doutro xeito.

CCOO e UXT súmanse a Facenda na
súa  pretensión  de  silenciar  ao
Herald Toupeiras.

O  29  de  xaneiro de  2021,  o  Herald
Toupeiras  informaba  de  que  “CCOO  E
UXT coñecían e ocultaron a intención do
PP  de  impor  a  mobilidade  forzosa”  a
través  da  Lei  de  simplificación
administrativa e reactivación económica.

E esta vez estes son os dous sindicatos
os que tratan de silenciar as denuncias
de  CSIF.  Pero  agora  a  través  dos
xulgados.  O pasado  1  de  marzo  de
2021  CCOO  e  UXT,  “molestos”  coa
información  publicada  no  Herald
Toupeiras,  presentaron  demanda  de
conciliación contra CSIF, tendo en conta
que  “as  informacións  contidas  na
publicación… poderían atentar contra a

honorabilidade  e  bo  nome  das  nosas
organizacións sindicais”.

Pois  ben,  ante  iso  só  cabe  dicir  o
seguinte:

A honorabilidade e bo nome de CCOO e
UXT  ante  os  funcionarios  da
Administración Xeral da Xunta de Galicia
púxose  de  manifesto  por  ambos  os
sindicatos  cando  asinaron  co  goberno
galego  o  Acordo  de  concertación  do
emprego  público  de  Galicia,  coñecido
como “O Acordo da vergoña”.

Este acordo, asinado o 15 de xaneiro de
2019, foi rexeitado aos poucos días da
súa firma pola maioría absoluta do cinco
Xuntas de Persoal Funcionario da Xunta
de Galicia, incluídos a práctica totalidade
dos propios delegados de CCOO e UXT.

E  este  acordo  foi  posteriormente
rexeitado  de  forma  abafadora  pola
maioría  dos  funcionarios  nas  eleccións
sindicais  celebradas  en  abril  do  2019,
onde a suma de votos de CCOO e UXT
foi inferior aos votos obtidos por CSIF.

Canto  ás  informacións  publicadas  no
Herald  Toupeiras,  poderán  gustar  a
algúns e incomodar a outros, pero son
veraces e están contrastadas.

Polo  demais,  CSIF  manterá  a  súa  liña
crítica  e  combativa  denunciando
publicamente  as  actuacións  contrarias
aos intereses dos empregados públicos.
Denuncias  que  non  só  irán  dirixidas
contra  a  acción  de  goberno,  senón
tamén  contra  a  complicidade  dos
sindicatos  adláteres  que,  de  maneira
incondicional,  apoian  a  Facenda  na
práctica  totalidade  das  súas  nefastas
políticas prexudiciais para o global dos
traballadores da Xunta.

Pois niso consiste o exercicio lexítimo da
nosa acción sindical.
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12. A Xunta oculta o número de asesores, aos que destina
anualmente seis millóns de euros.

-  O  goberno  galego  incumpre  a  súa  propia  Lei  de  transparencia,
ocultando  o  número  e  retribucións  dos  seus  asesores,  así  como  os
contratos de alta dirección.

Os asesores e as súas retribucións.

A pesares de estar obrigada pola Lei  de
emprego público de Galicia (art.  32.2) e
pola  Lei  de  transparencia  e  bo  goberno
(art.  10.b),  o  goberno galego retirou da
súa  web  de  transparencia  a  información
relativa ao número de asesores e persoal
de apoio de que dispón cada conselleiro,
así  como  as  condicións  retributivas  dos
mesmos.

Inicialmente  a  web  de  transparencia  da
Xunta  de  Galicia  facía  pública  unha
relación nominativa de tal persoal, xunto
co  importe  das  súas  retribucións.  Pola
contra,  actualmente  so  se  fai  pública  a
relación nominativa e retribucións anuais
dos xefes de gabinete e de prensa, pero
oculta toda mención ao resto do persoal
eventual e de confianza.

A  Lei  4/2006  de  transparencia  e  boas
prácticas  na  Administración  pública
galega,  aprobada polo goberno bipartito,
recollía  a  esixencia  da  publicación
nominativa  das  retribucións  públicas
percibidas  polo  persoal  eventual,  con
expresa  indicación  dos  diferentes
conceptos retributivos. E a dita esixencia
se materializaba de forma escrupulosa.

Pola contra, a Lei 1/2016, transparencia e
bo  goberno,  aprobada  polo  goberno  do
Partido  Popular  galego  é  bastante  máis
restritiva  neste  tema.  Así,   remite  ao
artigo 32 da Lei  do emprego público  de
Galicia,  que  unicamente  establece  a
obriga  de  facer  público  o  número  e  as
condicións retributivas pero non a relación
nominativa  de  asesores  de  que  dispón
cada conselleiro.

Sen  embargo,  na  web  de  transparencia
nin  se  publica  o  número  de  que  dispón
cada  conselleiro  nin  as  condicións
retributivas de cada un deles.

Paradoxalmente,  chama  a  atención  que
nesta  mesma  cuestión  fora  o  propio
Partido  Popular  no  Congreso  quen
denunciase o pasado ano que a Ministra
de  Igualdade  se  negase  a  facilitar  a
identidade dos seus asesores, que “foran
nomeados  a  dedo,  e  a  precisar  o  soldo
que cobran”.

Os  contratos  de  alta  dirección  de
persoas que non teñen a condición de
empregados públicos.

Algo  similar  ocorre  coa  relación  de
contratos de alta dirección. É dicir, aqueles
contratos  que  se  lles  fai  a  persoas  que
non  teñen  a  condición  de  empregados
públicos  para  nomealos  directivos  en
distintos entes instrumentais.

A  Lei  de  transparencia  e  bo  goberno
establece como unha obriga específica de
información  en  materia  de  persoal  a
relación  de  contratos  de  alta  dirección,
con indicación das retribucións anuais e as
indemnizacións  previstas  ao  final  do
contrato.

Nun primeiro momento a dita información
se facía pública na web de transparencia
da Xunta de Galicia, xunto co importe das
súas  retribucións.  Non  obstante,  esta
información  deixou  de  actualizarse  en
marzo de 2016.

Así,  no  dito  portal  figuran como persoal
directivo  persoas que xa non ocupan os
ditos postos.  Pero, pola contra, deixaron
de  facerse  públicos  os  novos  contratos
realizados a partir de marzo de 2016.

O  Presidente  de  la  Xunta  anuncia
unha  ampliación  dos  portais  de
transparencia

O  pasado  4  de  marzo  de  2021,  o
Presidente da Xunta de Galicia anuncio a
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aprobación  do  primeiro  Plan  xeral  de
mellora  dos  servizos  públicos  do  sector
autonómico  galego  2021-2023  que,
segundo afirmou, contempla a ampliación
de portais de transparencia…

Tal  vez  nesta  ocasión  o  seu  equipo  de
asesores  non  estivo  acertado,  pois  a
novidade no é o anuncio da creación de
novos  portais  de  transparencia.  A
verdadeira noticia sería o compromiso de
que  a  Xunta  de  Galicia  vai  cumprir
escrupulosamente  coa  Lei  de
transparencia e bo goberno.

A  Consellería  de  Facenda  é  a
responsable  do  portal  de
transparencia da Xunta de Galicia.

A  xestión  da  web  de  transparencia
correspóndelle  á  Dirección  Xeral  de
Avaliación e Reforma Administrativa, que
está adscrita á Consellería de Facenda.

Antes da elaboración desta denuncia, CSIF
tratou  de  poñerse  en  contacto  en
reiteradas  ocasións  cos  responsables  da
Dirección  Xeral  de  Avaliación  e  Reforma
Administrativa,  e  mesmo  dirixiuse  a  ela
por escrito para que se dera cumprimento
ao disposto na Lei de transparencia e bo
goberno.  Lamentablemente  non  houbo
resposta.

 
A transparencia é o inimigo íntimo da

corrupción e do abuso de poder.

13. Procesos selectivos na Administración local de Galicia.

CONCELLO
BOLETÍN E 

DATA
DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º SISTEMA

SELECCIÓN PRAZOS

Arbo DOG 22-A
Peón con carné de conducir C1

Operario de servizos varios

1

2
Oposición

20 días nat. 
Public. BOE

Arteixo BOE 8-A
Ingeniero/a  técnico  industrial  de
obras y servicios

1
Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Bergondo BOE 12-A
Oficial Administrativo
Operario  de  Servicios  Varios-
Tractorista

1

1

Oposición
Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Castroverde BOE 13-A Administrativo – C1 1 Oposición
20 días 
naturais

Fene BOE 23-A Administrativo – C1 2
Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Lugo BOE 5-A Auxiliar administrativo/a – C2 2 Oposición
20 días 
hábiles

Lugo BOE 20-A
Administrativo – C1

Coordinardor parque Serv. Incendios

2

1

Oposición
Concurso-
oposición

20 días 
hábiles

Lugo DOG 14-A Oficial vixiante recadador - C2 2 Op. / C.O
20 días háb. 
Publi. BOE

Narón BOE 20-A
Tco. De Prevención de RR.LL.

Bombeiro-Condutora

1

1
Oposición

20 días 
naturais

Nigrán BOE 15-A Policía local - C1 2
Concurso-
oposición

20 días 
naturais
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Parada  de

Sil 
BOE 20-A Administrativo – C1 1

Concurso-
oposición

20 días 
naturais

A  Pobra  de

Brollón 
BOE 19-A

Conductor  camión  recollida  de
residuos

2
Concurso-
oposición

20 días 
hábiles

As Pontes de

G.R. 
BOE 29_A Arquitecto 1 Oposición

20 días 
naturais

Ribadeo BOE 19-A Técnico Informático 1
Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Salceda  de

Caselas 
DOG 6-A Oficial da policía local - C1 1 20 días 

hábiles

Teo BOE 12-A Auxiliar de xardinería 1 Concurso-
oposición

20 días 
hábiles

Teo DOG 22-A
Bolsa  emprego  contratación
temporal tractorista/operador de pa

Oposición Ver bases  

Xove BOE 13-A
Axente  de  emprego  e  desenvolve-
mento local

1
Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Xove BOE 13-A Administrativo 1
Concurso-
oposición

20 días 
naturais

Deputación

A Coruña 
BOE 15-A

Técnico/a  de  Gestión  de
Administración General

Subalterno/a

Educador/a infantil

Auxiliar Técnico de Vías y Obras

Celador/a

Técnico/a de Administración General

Administrativo/a

Auxiliar Administrativo/a

3

3

12

1

1

3

10

2

Concurso-
oposición

Oposición

20 días 
naturais

Deputación

de

Pontevedra 

DOG 20-A

Técnico/a informático/a

Programador/a  de  xestión  de
expedientes

Condutor/a maquinista

Oficial/a fontaneiro/a calefactor/a,

Oficial/a de comedor

3

1

3

1

1

Oposición
20 días nat. 
Public. BOE

Deputación

de

Pontevedra 

DOG 20-A

Tco/a superior en Admón. Especial

Técnico/a medio/a en organización

Traballador/a social

Técnico/a informático/a

Informático/a programador/a

Auxiliar técnico/a informático/a 

1

1

1

1

1

1

Oposición 

e concurso-
oposición

20 días nat. 
Public. BOE

24

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210420/AnuncioG1441-140421-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210420/AnuncioG1441-140421-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210420/AnuncioG1441-140421-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210420/AnuncioG1441-140421-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210420/AnuncioG1441-140421-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210420/AnuncioG1441-140421-0003_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-6012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-6012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5815.pdf
http://www.teo.gal./
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210422/AnuncioL182-300321-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5720.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210406/AnuncioL249-290321-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210406/AnuncioL249-290321-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/19/pdfs/BOE-A-2021-6208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6995.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6995.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/19/pdfs/BOE-A-2021-6185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/19/pdfs/BOE-A-2021-6185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6270.pdf


Oficial/a de cociña

Oficial/a de comedor

Oficial/a telefonista

Operario/a agrícola

Administrativo

Subalterno/a de oficios varios

3

4

3

1

2

7

Vicepresiden

cia 
DOG 8-A

Auxiliares  de  policía  local
(Contratación temporal)

104 Oposición
10 días 
hábiles

CONCELLO
BOLETÍN E

DATA
DENOMINACIÓN DOS POSTOS N.º ANO OEP

Guitiriz DOG 19-A
Conserxe  colexio  e  outras  instalacións
municipais

1 2021

Melide DOG 30-A
Garda de policía localidad - C1

Peón electricista - V

1

1
2021

Moraña DOG 6-A
Administrativo – C1

Oficial de 1ª de servizos varios

1

1
2021

Oleiros DOG 14-A

Inspector/a da policía local - A2

Oficial da policía local - C1

Policía local - C1

Auxiliar administrativo/a - C2

Animador/a deportivo/a – I

1

2

1

2

1

Modificación
OEP 2019

Oleiros DOG 14-A

Oficial da policía local - C1

Policía local - C1

Auxiliar administrativo/a - C2

1

3

4

Modificación
OEP 2020

Porto do Son DOG 16-A

Arquitecto técnico - a1

Administrativo - C1

Policía Local - C1

Auxiliar administrativo - C2

Conserxe - E

Operario servizos múltiples - V

Traballadora social - A2

Conserxe - V

Coordinador Protección Civil

1

2

2

1

1

5

1

1

2

2020

Rábade DOG 16-A Administrativo – C1 1 2021

Parlamento
de Galicia 

DOG 14-A ACCESO LIBRE

Corpo superior de documentación do PdeG 1
2021
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Auxiliar do PdeG - D

Auxiliar do PdeG (Discap. Intelectual) - D

PROMOCIÓN INTERNA

Corpo superior de documentación do PdeG

Corpo de xestión do PdeG

Administrativo do PdeG - C

1

1

2

1

2

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

COVID-19

Orden INT/316/2021, de 1 de abril, por la que se    prorrogan los controles en la  
frontera interior terrestre con Portugal  , restablecidos con motivo de la situación  
de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Orden INT/361/2021, de 15 de abril, por la que se   mantienen los controles en la  
frontera interior terrestre con Portugal  , restablecidos con motivo de la situación  
de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Resolución  de 30  de marzo de  2021,  de  la  Agencia  Española  de  Medicamentos  y
Productos Sanitarios, por la que se modifica la de 19 de junio de 2020, por la que se
establece el   listado de los medicamentos considerados esenciales en la gestión  
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19  , en virtud de lo dispuesto en el  
artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.      

DECRETO 54/2021, do 7 de abril, 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 7 de abril 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.

RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na 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 58/2021, do 9 de abril, 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  .  
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ORDE do 9 de abril de 2021 pola que se modifican o anexo do Acordo do Consello da
Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre   medidas de prevención   necesarias  
para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a
fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade  , e a Orde do 17  
de marzo 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 59/2021, do 14 de abril, 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 14 de abril 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.  

ORDE do 14 de abril 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  do  COVID-19  na  Comunidade
Autónoma de Galicia.

DECRETO 60/2021, do 16 de abril, 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 16 de abril de 2021 pola que se modifica o anexo II da 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.

ORDE do 21 de abril 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 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado3 del
Código Penal  .  

•Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, complementaria de la Ley 6/2021, de 28 de  
abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del    Registro Civil  , de  
modificación  de  la  Ley  Orgánica  6/1985,  de  1  de  julio,  del  Poder  Judicial  y  de
modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan   medidas complementarias,en el  
ámbito laboral  , para paliar los efectos derivados del COVID-19.  

Ley  4/2021,  de  12  de  abril,  por  la  que  se    regula  un  permiso  retribuido  
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena    que no presten  
servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en elcontexto de
la lucha contra el COVID

Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la    Ley de  
Sociedades de Capital  , aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de  
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julio,    y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a  
largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.

Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del
Registro Civil  .  

Real  Decreto-ley  6/2021,  de  20  de  abril,  por  el  que  se  adoptan    medidas  
complementarias de apoyo a empresas y autónomos   afectados por la pandemia  
de COVID-19.

Decreto-ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan   medidas excepcionales  
para facilitar el pago de determinadas deudas tributarias

DECRETO 61/2021, do 8 de abril,  polo que se regula o informe de avaliación dos
edificios e se crea o   Rexistro Galego de Informes de Avaliación dos Edificios  .  

RELACIÓNS DE POSTOS DE TRABALLO

DECRETO 62/2021, do 8 de abril, polo que se aproba a oferta de    emprego público  
correspondente  a  prazas  de persoal  funcionario  e  laboral  da  Administración
xeral   da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.  

RELACIÓNS DE POSTOS DE TRABALLO 

RESOLUCIÓN do 26 de marzo de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do
Consello  da  Xunta  de  Galicia  do  25  de  marzo  de  2021  polo  que  se  aproba  a
modificación da relación de postos de traballo da    Axencia para a Modernización  
Tecnolóxica de Galicia  .  

RESOLUCIÓN do 26 de marzo de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do
Consello  da  Xunta  de  Galicia  do  25  de  marzo  de  2021  polo  que  se  aproba  a
modificación da relación de postos de traballo da   Axencia Tributaria de Galicia  .  

RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do
Consello da Xunta de Galicia do 8 de abril de 2021 polo que se aproba a modificación
da relación de postos de traballo da   Consellería de Medio Ambiente, Territorio e  
Vivenda  .  

INTEGRACIÓN DE PERSOAL NA XUNTA DE GALICIA

ORDE do 5 de abril de 2021 pola que se regula o procedemento de integración como
persoal  laboral  da  Xunta  de  Galicia  do  persoal  laboral  fixo  da  Axencia  para  a
Modernización  Tecnolóxica  de  Galicia  procedente  do  suprimido    Centro  Informático  
para  a  Xestión  Tributaria,  Económico-Financeira  e  Contable    (código  de  
procedemento AP100A).

ORDE  do  28  de  abril  de  2021  pola  que  se  amplía  o    prazo  de  presentación  de  
solicitudes no procedemento de integración como persoal laboral fixo    da Xunta  
de Galicia  (código  de  procedemento  AP100A)  do  persoal  laboral  fixo  da  Axencia  de
Modernización Tecnolóxica de Galicia procedente do suprimido Centro Informático para a
Xestión  Tributaria,  Económico-Financeira  e  Contable,  convocado  mediante  Orde  da
Consellería de Facenda e Administración Pública do 5 de abril de 2021 (Diario Oficial de
Galicia número 67, do 12 de abril).

ESTRUTURA ORGÁNICA DEPARTAMENTOS XUNTA

•DECRETO 53/2021, do 18 de marzo, polo que se modifica o    Estatuto da Axencia  
Galega das Industriais Culturais  , aprobado polo Decreto 150/2012, do 12 de xullo.  

•DECRETO 71/2021, do 29 de abril, polo que se modifica o Decreto 130/2020, do 17  
de setembro, polo que se fixa a    estrutura orgánica das vicepresidencias e das  
consellerías da Xunta de Galicia  .  
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15.  Políticas  e  liñas  de  actuación  do  Plan  de
Recuperación, Transformación e Resilencia.

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publicael Acuerdo
del  Consejo  de  Ministros  de  27  de  abril  de  2021,  por  el  que  aprueba  el  Plan  de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

As  medidas  que  recolle  o  Plan  cumpren  co  seis  alicerces  establecidos  polo
Regulamento  do  Mecanismo  de  Recuperación  e  Resiliencia,  e  articúlanse  ao
redor de catro eixos principais: a transición ecolóxica, a transformación dixital, a
cohesión social e territorial e a igualdade de xénero. Este catro eixos de traballo
desenvólvense a través de dez políticas panca:

1.  Axenda  urbana  e  rural  e  loita  contra  o  despoboamento,  e
desenvolvemento da agricultura.

2. Infraestruturas e ecosistemas resilientes.

3. Transición enerxética xusta e inclusiva.

4. Unha administración para o século XXI.

5.  Modernización  e  dixitalización  do  tecido  industrial  e  da  peme,
recuperación  do  turismo  e  impulso  a  unha  España  nación
emprendedora.

6.  Pacto  pola  ciencia  e  a  innovación.  Reforzo  ás  capacidades  do
Sistema Nacional de Saúde.

7. Educación e coñecemento, formación continua e desenvolvemento
de capacidades.

8. Nova economía dos coidados e políticas de emprego.

9. Impulso da industria da cultura e do deporte.

10. Modernización do sistema fiscal para un crecemento inclusivo e
sustentable.
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O dez políticas panca integran á súa vez 30 compoñentes ou liñas de acción, que
articulan de forma coherente e complementaria as diferentes iniciativas tractoras
prioritarias de reforma estrutural, tanto de tipo regulatorio como de impulso ao
investimento, para contribuír a alcanzar os obxectivos xerais do Plan.

Concretamente, estes compoñentes ou liñas de acción son:

1. Plan de choque de mobilidade sustentable, segura e conectada en
contornas urbanas e metropolitanas.

2. Plan de rehabilitación de vivenda e rexeneración urbana.

3. Transformación ambiental  e dixital  do sistema agroalimentario e
pesqueiro.

4. Conservación e restauración de ecosistemas e a súa biodiversidade.

5. Preservación do espazo litoral e dos recursos hídricos.

6. Mobilidade sustentable, segura e conectada.

7. Despregamento e integración de enerxías renovables.

8.  Infraestruturas  eléctricas,  promoción  de  redes  intelixentes  e
despregamento da flexibilidade e o almacenamento.

9. Folla de ruta do hidróxeno renovable e da súa integración sectorial.

10. Estratexia de Transición Xusta.

11. Modernización das administracións públicas.

12. Política industrial de España 2030.

13. Impulso á peme.

14. Plan de modernización e competitividade do sector turístico.

15. Conectividad dixital, impulso da ciberseguridad e despregamento
do 5G.

16. Estratexia Nacional de Intelixencia Artificial.

17.  Reforma  institucional  e  fortalecemento  das  capacidades  do
sistema nacional de ciencia, tecnoloxía e innovación.

30



18. Renovación e ampliación das capacidades do Sistema Nacional de
Saúde.

19. Plan Nacional de Competencias Dixitais (Dixital skills).

20. Plan estratéxico de impulso da Formación Profesional.

21.  Modernización  e  dixitalización  do  sistema educativo,  incluída  a
educación temperá de 0 a 3 anos.

22.  Plan  de  choque  para  a  economía  dos  coidados  e  reforzo  das
políticas de inclusión.

23. Novas políticas públicas para un mercado de traballo  dinámico,
resiliente e inclusivo.

24. Revalorización da industria cultural.

25. España Hub Audiovisual de Europa (Spain AVs Hub).

26. Plan de fomento do sector do deporte.

27. Medidas e actuacións de prevención e loita contra a fraude fiscal.

28. Adaptación do sistema impositivo á realidade do século XXI.

29. Mellora da eficacia do gasto público.

30. Sustentabilidade a longo prazo do sistema público de pensións no
marco do Pacto de Toledo.

O Plan  supón  ademais  un  39,12  % de  investimento  verde,  e  un  29  % de
investimento  en  transformación  dixital,  por  encima  dos  limiares  mínimos
establecidos na normativa europea.

Pola súa banda, o Plan alíñase coa folla de ruta de reformas recollida na Axenda
do Cambio presentada en febreiro de 2019, así como coa Axenda 2030 e os
Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da ONU.
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