
 

 

 
 

 
AA  PPRRÓÓLL  DDAASS  OOFFEERRTTAASS  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  CCOOMMOO  

PPEERRSSOOAALL  LLAABBOORRAALL  
 

 
As organizacións sindicais CCIIGG e CCSSIIFF desexan manifestar públicamente o seu rexeitamento 
ás políticas torticeiras do Partido Popular co persoal laboral do Servizo de Prevención e 
Defensa contra os Incendios Forestais (SPDCIF). 
 
CCIIGG e CCSSIIFF denunciamos o engano que está a sufrir o persoal laboral do SPDCIF por parte 
da Xunta de Galicia co grave incumprimento por parte desta no que atinxe a Oferta de 
Emprego Público do ano 2016, convocada mediante o decreto 19/2016 no DOG do 7 de 
marzo de 2016, deslealdade en forma de chantaxe para ó persoal laboral do servicio contra 
incendios, infrinxíndo o compromiso da publicación das convocatorias de oposicións á prazas 
de persoal laboral no citado SSPPDDCCIIFF. As nosas demandas son a seguintes: 
 
1.   As prazas correspondentes á oferta de emprego do 2016 das categorías profesionais do 

SSPPDDCCIIFF foron convocadas como persoal laboral, polo tanto, reclamamos a execución da 
oferta de emprego público coma laborais. 

2.   A posíbel anulación da OEP 2016 polo acceso libre a cargo da Xunta de Galicia, 
comportará un risco eminente para todo o persoal laboral temporal do SSPPDDCCIIFF, xa que 
convelaría a un proceso de funcionarización que a maiores de oscuro xeraría moitísima 
ansiedade entre os profesionais do servizo contra incendios, poñendo en grave risco a 
eficacia do servizo de emerxencia, considerado como tál pola propia lei 17/2015, do 9 de 
xullo, do sistema nacional de protección civil. 

3.   Esiximos o cumprimento do acordo asinado en setembro de 2016 entre a Xunta de 
Galicia e as organizacións sindicais sobre os bombeiros forestais e segunda actividade, 
onde se recolle a redución da taxa de temporalidade (eventualidade que excede con 
creces o 40% do dispositivo contra incendios), mediante as correspondentes ofertas de 
emprego público para prazas de persoal laboral, prévio a calquer proceso de 
funcionarización que se puidera realizar dacordo coa normativa básica do estado. 

 

Por isto, a CCIIGG e CCSSIIFF convocamos ASEMBLEA INFORMATIVA cos traballadores 

e traballadoras do SPDCIF o vindeiro 21 de xuño ás 17:00 horas na Casa da 
Cultura de Silleda, co fin de debater e informar sobre os inconvintes ou 
complicacións que suporía convocar ás prazas das ofertas de emprego público como persoal 
funcionario, e de ser o caso, as accións a levar a cabo na defensa dos diferentes 
procesos como persoal laboral. 

 
 
 

PPOOLLAA  DDEEFFEENNSSAA  DDAASS  OOFFEERRTTAASS  DDOO  EEMMPPRREEGGOO  PPÚÚBBLLIICCOO  CCOOMMOO  LLAABBOORRAAIISS  !!!!!!  
  

RREEDDUUCCIIÓÓNN  DDAA  TTEEMMPPOORRAALLIIDDAADDEE  XXÁÁ!!!!!!  


