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2. INFORMACIÓN SOBRE A SEGUNDA ACTIVIDADE DO PERSOAL NO SPDCIF  

O acordo da segunda actividade non garante a cobertura do 100% das prazas 

Non obriga a chamar polas listas de contratación a tantos interinos como persoal acollido a 

segunda actividade. 

 

(…) 

A CSIF dende o principio das negociación defendeu que o acordo reflexara de forma inequívoca que a 

Xunta comprometíase a cobertura “NETA” do 100% das prazas, e dicir, que si a praza vacante se cubría 

de forma regulamentaria por adscrición ou cambio de categoría, a Xunta víase obrigada a dar cobertura a 

praza de orixe do adxudicatario de dita vacante (que se chame por listas a tantos interinos como 

persoal acollido a segunda actividade) 

É certo que existe o compromiso “VERBAL” de facelo, pero este é un acordo que ten que perdurar no tempo, 

e independentemente de que cumpran algún ano coa súa palabra, a CSIF non pode fiar un pacto á 

confianza ou desconfianza na palabra dun cargo político. Os acordos deben constar por escrito. E 

aínda así… 

“O coñecemento se adquire lendo a letra pequena dun contrato; a experiencia, non léndoa”, Francis Bacon 

Cada traballador que a Xunta adscriba a un posto vacante 

provocará a perda de persoal con ampla experiencia no SPDCIF 

Antepoñen a ocupación de prazas vacantes de fóra do SPDCIF ás 

labores de prevención e loxística dentro do SPDCIF. 

CSIF vota en contra del acuerdo de segunda actividad del SPDCIF  

Resultado de la votación del acuerdo de segunda actividad en 

el Servicio de Prevención y Defensa Contra Incendios Forestales 

(SPDCIF) en la reunión del Intercentros de la Xunta: CSIF, en contra CCOO, a favor UGT, a favor CIG, no 

se posiciona hasta la semana que viene Recordamos el acuerdo y la postura de CSIF es:  

A derradeira proposta sobre a segunda actividade no SPDCIF segue a excluír o persoal temporal  

 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 12 DE XUÑO 

Anuncio do 9 de xuño de 2017 polo que se lle dá publicidade ao procedemento para aplicar o Acordo 

que regula o paso á segunda actividade do persoal das categorías de bombeiro forestal do Servizo 

de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais, derivado do publicado pola Resolución do 9 de xaneiro 

de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e se abre o 

prazo para presentar solicitudes para o ano 2017. 

Consellería de Economía, Emprego e Industria - DOG, 20 DE XANEIRO 

Resolución do 9 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no 

rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións 

sindicais CIG, CCOO, CSI-F e UGT sobre os bombeiros forestais e a súa segunda actividade.   

 

 

 

http://heraldtoupeiras.es/2017/06/15/o-acordo-da-segunda-actividade-non-garante-a-cobertura-do-100-das-prazas/
https://heraldtoupeiras.es/2017/06/13/cada-traballador-que-a-xunta-adscriba-a-un-posto-vacante-provocara-a-perda-de-persoal-con-ampla-experiencia-no-spdcif/
https://heraldtoupeiras.es/2017/06/13/cada-traballador-que-a-xunta-adscriba-a-un-posto-vacante-provocara-a-perda-de-persoal-con-ampla-experiencia-no-spdcif/
http://heraldtoupeiras.es/2017/06/08/csif-vota-en-contra-del-acuerdo-de-segunda-actividad-del-spdcif/
https://heraldtoupeiras.es/2017/06/07/a-derradeira-proposta-sobre-a-segunda-actividade-no-spdcif-segue-a-excluir-o-persoal-temporal/
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170612/AnuncioCA01-090617-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170120/AnuncioG0424-160117-0002_gl.html
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3. HORARIO DE VERÁN 2017 NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA 

Nota informativa sobre o horario de verán  2017  que está prevista para a súa aplicación ás xornadas 

ordinarias de sete horas e media, para o persoal que teña horario oficial, flexibilidade automática e 

flexibilidade por conciliación. 

Horario de verán, período de aplicación do 16 de xuño a 15 de setembro (ambos os dous inclusive): 

HORARIO OFICIAL: 

Do 16 de xuño ata o 15 de setembro deberán realizarse 6 horas diarias 

continuadas de traballo entre as 8:00 e as 15:00 horas. O cálculo do 

cumprimento da xornada laboral será en cómputo diario. 

HORARIO FLEXIBILIDADE AUTOMÁTICA:  

Do 16 de xuño ata o 15 de setembro, deberán realizarse 6 horas diarias 

continuadas de traballo entre as 8:00 e as 15:00 horas. O cálculo do 

cumprimento da xornada laboral será en cómputo diario. 

Ata o 30 de xuño será posible compensar débeda do mes de maio e ata o 31 de 

xullo débeda da primeira quincena do mes de xuño. O tramo horario de 

compensación será de 8:00 a 15:00 horas. 

HORARIO FLEXIBILIDADE CONCILIACIÓN: 

Do 16 de xuño ao 15 de setembro, deberán realizarse 6 horas de traballo diarias na franxa horaria 

autorizada pola Secretaria Xeral Técnica na resolución de concesión de flexibilidade por conciliación. O 

cálculo do cumprimento da xornada laboral, será en cómputo mensual. 

Ata o 30 de xuño será posible compensar débeda do mes de maio e ata o 31 de xullo débeda da primeira 

quincena do mes de xuño. 

 

4. PROXECTOS DE ORDES DE CONVOCATORIAS DE PROCESOS SELECTIVOS DE PROMOCIÓN 

INTERNA PARA PERSOAL LABORAL DO V CONVENIO COLECTIVO 

Proxecto de orde do xxx do XXX do 2017, pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso pola 

quenda de promoción interna e cambio de categoría na categoría 033 (bombeiro/a forestal 

condutor/a motobomba) do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia. Preme aquí 

Proxecto de orde do xxx do XXX do 2017, pola que se convoca o proceso 

selectivo para o ingreso pola quenda de promoción interna e cambio de 

categoría na categoría 003 (auxiliar de enfermaría) do grupo IV de 

persoal laboral fixo da Xunta de Galicia. Preme aquí 

 

http://www.xunta.gal/funcion-publica/avisos?content=/Portal-Web/Contidos/Avisos/funcion-publica/aviso0054.html
https://heraldtoupeiras.files.wordpress.com/2017/06/convo.pdf
https://heraldtoupeiras.files.wordpress.com/2017/06/dog-convocatoria-iv-3-auxiliar-de-clicc81nica-auxiliar-sanitario-pi-1.pdf
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC166igsLUAhWI0xQKHWchAR4QjRwIBw&url=http://www.elblogoferoz.com/2013/06/30/esperando-a-sancho-por-irma-cervino/&psig=AFQjCNFKEJSkZ50Qxd5Jy7y4ZZqozrAMZw&ust=1497690551458885
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Proxecto de orde do xxx do XXX do 2017, pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso pola 

quenda de promoción interna e cambio de categoría nas categorías 14 (Bombeiro/a forestal), 14A 

(Bombeiro/a forestal condutor), 10B (Vixiante fixo/a de defensa contra incendios forestais) e 

10C (Emisorista de defensa contra incendios forestais) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta 

de Galicia. Preme aquí 

Proxecto de orde do xxx do XXX do 2017, pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso pola 

quenda de promoción interna e cambio de categoría na categoría 001 (camareiro/a–limpador/a, 

axudante cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia. Preme aquí  

5. RESUMO DA REUNIÓN INFORMATIVA DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE 

MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO 

Asuntos que se abordaron na orde do día do Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio (5/06/2017): 

1. ESTUDO E APROBACIÓN DO PLAN PARA OS TRABALLADORES DE CAMPO: 

Sobre o plan de prevención para os traballadores de campo presentado na mesa e realizado no ano 2015, 

xurdiu un debate entre a Consellería e a parte social onde ao CSIF, ante o exposto, xordelle novas dúbidas 

no procedemento e participación directa dos traballadores na elaboración do referido plan (supostas 

enquisas aos traballadores).  Así, CSIF solicitou repetilo para garantir a participación directa dos 

traballadores e actualizalo á nova Consellería. Neste senso, acordouse tomar o documento como base e ir 

aportando melloras e suxestións por parte das organizacións sindicais. 

CSIF tamén pregunta si se vai tratar, sobre a roupa de traballo do 

persoal afectado, dado que dende xuño de 2015 non houbo reposición 

para o persoal laboral. Contestan que por motivos de tempo e tramite 

legal obrigatorio non vai ser posible realizar a entrega de roupa de trab 

allo en menos de 5 meses. 

CSIF solicita que se realice por un proceso de urxencia porque dito incumprimento pon en risco a saúde 

dos traballadores de campo. Asemade, solicitamos a adaptación da roupa de traballo ao verán e ao 

inverno. Neste senso, tamén manifestamos que non estamos de acordo que se estableza como 

responsable das medidas correctoras o ámbito “Distrito ambiental” (unidade orgánica e 

administrativa inexistente na consellería) así como tamén a ausencia de persoal con funcións de 

responsabilidade e formación específica en materia de prevención. Recórdaselle que o persoal de campo ten 

designado a xefatura territorial como centro de traballo. Asemade, os centros ictioxénicos, parques naturais, 

reservas de caza e centros de recuperación deberán estar tamén recollidos en dito documento xunto  co 

persoal responsable. 

Algo que tamén denunciamos é que as ferramentas de traballo deben ser reparadas por servicios oficiais.  

2. APROBACIÓN DO PLAN DE ACCIÓN DA VESPA VELUTINA E DO OPERATIVO DA GRIPE AVIAR. 

En canto ao plan de acción da velutina, CSIF manifesta que en setembro do 2016  se denunciou no 

Comité  Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral da Xunta de Galicia unha serie de 

deficiencias que non foron arranxadas nin corrixidas. Consideramos que os traballadores e 

coordinadores seleccionados para o plan do operativo da velutina teñen que estar debidamente 

formados e ter a correspondente capacitación obrigatoria para a aplicación e coordinación destas 

tarefas, dado o tipo de plaguicida non agrícola subministrado pola Consellería. Ademais, ditos produtos 

aparecen como caducados no rexistro correspondente dende o ano 2016 e en proceso de renovación. 

Entendemos que a día  de hoxe non se cumpre cos requirimentos  mínimos esixibles. 

https://heraldtoupeiras.files.wordpress.com/2017/06/convocatoria-comucc81n-grupo-v-incendios.pdf
https://heraldtoupeiras.files.wordpress.com/2017/06/dog-convocatoria-v-1-camareiro-limpador-pi.pdf
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Tamén nos queixamos que en algúns casos, o tipo de vehículo non está 

debidamente adaptado ao traballo (separación física habitáculos, 

transporte de material tóxico e inflamable e elementos de grandes 

dimensións como as pértegas). Manifestamos a nosa preocupación 

respecto de que a consellería descoñeza que persoas teñen acceso os 

plaguicidas e lugar onde se almacena unha vez retirados do 

correspondente centro de recuperación. Manifestamos tamén a nosa 

queixa por considerar ineficaz a utilización de cazadores con armas de 

fogo para retirada de niños de velutina, con presencia de traballadores do 

propio servizo sen as mínimas medidas de prevención e seguridade. 

Infórmanos de que están pendentes da entrega do kit de anafilaxe e 

dos análises de alerxia himenópteros. 

Respecto do documento de influencia aviaria, CSIF manifestou que na documentación aportada a este 

sindicato só viña asinada unha circular da directora xeral de Patrimonio xunto con varios documentos do 

ministerio. Que as charlas que se realizaron  por provincias considerámolas incompletas e o reparto de 

E.P.I.s insuficientes. Solicitamos que este tipo de plans e operativos deberán ser validados e 

supervisados por técnicos de prevención. 

Ademais, CSIF recórdalle á consellería da existencia dun protocolo vixente  sobre influencia aviaria 

aprobado no ano 2007, que en materia de prevención e en beneficio da seguridade do traballador e terceiras 

persoas, considerámolo mais aconsellable que o documento  proposto. 

Do mesmo xeito, manifestamos a nosa queixa ante actuacións recentes respecto da recollida de aves 

mortas (200 aves mortas no  encoro de Vilagudín) e o traslado destas ao Centro de Recuperación, así como 

o seguimento da zona afectada por parte dos traballadores nos días sucesivos, tendo en conta que a 

consellería tivo coñecemento do resultado das análises posteriormente. 

Tamén CSIF informa dun accidente laboral por picadura de garrapata, debidamente comunicado á 

empresa, onde o traballador necesitou ingreso en urxencias e un seguimento por parte do servizo público 

de saúde, que a día de hoxe non houbo comunicación por parte do servizo da Mutua nin da propia empresa. 

3. BORRADOR DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS VEHÍCULOS A ADQUIRIR POLA 

CONSELLERÍA. 

Por último, os representantes da administración expoñen e explican 

un  documento sobre as características dos novos vehículos que vai 

adquirir a consellería. 

O sistema de reposición vai ser por ‘renting’ e non por vehículos 

en  propiedade, dos cales van ser substituídos os mais antigos e os 

que estean en peor estado (todoterreo por todoterreo, pikc-up por 

pick-up e furgoneta por furgoneta). 

Do mesmo xeito, informan da inminente elaboración  dun pl an de 

prevención específico para os vehículos. 

CSIF, ante o proposto por parte dos demais sindicatos, considera que esta mesa non é o  ámbito mais 

axeitado para negociar as propostas específicas formuladas por categorías e colectivos laborais sobre 

identificación dos vehículos e elementos ou accesorios que non reverten na prevención de riscos. Este 

sindicato entende que a prevención de riscos nos vehículos afecta a todos os traballadores por igual que 

teñan como función conducir vehículos. En todo caso, entendemos que debería ser un grupo de traballo 

específico. 

Por último, emprázasenos a enviar alegacións (a poder ser, ao longo desta semana), e convocar unha nova 

xuntanza neste mes de xuño. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi129SphMLUAhVBwBQKHW52CgkQjRwIBw&url=https://avispaasiatica.wordpress.com/&psig=AFQjCNFXU0cxzKaaxXPq_UqXD13jktenJQ&ust=1497691107731928
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm6eLRhMLUAhXBuBQKHZiBA30QjRwIBw&url=http://www.galiciaartabradigital.com/archivos/154745&psig=AFQjCNHHyVp_iq79UbqBtqIucfnA6kVwsw&ust=1497691193494785
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6. ALEGACIÓNS REMITIDAS AO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DA CONSELLERÍA 

DE MEDIO AMBIENTE 

I. ACHEGAS Ó PLAN DE ACCIÓN PARA TRABALLOS DE CAMPO  

No documento aportado de avaliación de risco no P.A. establece ó responsable das medidas correctoras a 

“Distrito Ambiental” e para comprobación a Xefatura Territorial. Cabe subliñar: 

 Distrito Ambiental non é centro de traballo, unidade orgánica ou unidade administrativa  existente 

na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, polo que non poder existir un titular 

responsable. 

 Non se contemplan outros centros de destinos con traballadores de campo como poden ser Centros 

Ictioxenicos, Reservas de Caza, centros de Recuperación, Parques Naturais, etc. 

En consecuencia, a responsabilidade das medidas correctoras entendemos que deben recaer 

na  Xefatura de Servizo de Patrimonio Natural correspondente e para a súa comprobación á Xefatura 

territorial.   

Na paxina 12, 13, 17 e 43 di entre outras cousas : “ Autorizar e fomentar que acudan aos controis de caza 

e pesca, o maior número posible de axentes, de tal forma que a súa presenza sexa (aínda que sexa por 

número), disuasoria para aquelas persoas que acudan de forma irregular a realizar estas actividades...” Este 

tipo de traballos tamén é realizado por outros colectivos de traballadores da consellería nas reservas de 

caza e concas fluviais (por Vixilantes de Recursos Naturais). Debe facerse referencia nesta paxina aos 

demais colectivos que realizan ditos traballos. 

“Identificar os axentes como axente da autoridade”. Non só o axente no exercicio das súas funcións é axente 

da autoridade pois tamén a lei de pesca 7/1992 establece que mais persoal da Consellería teñen establecida 

a  condición de axentes da autoridade no exercicio das súas funcións, polo que debe de reflexarse. 

II. ACHEGAS AO OPERATIVO DE INFLUENCIA AVIARIA: 

A documentación facilitada ás organizacións Sindicais e traballadores sobre Influencia Aviaria tratase dunha 

circular asinada pola Directora Xeral de Patrimonio Natural. Existe un protocolo aprobado no ano 2007 

máis restritivo que redunda  en favor da prevención de riscos do traballador que debe ser aplicado 

namentres non se realice unha nova avaliación.  

III. ACHEGAS Á P.A. OPERATIVO VESPA VELUTINA: 

Dende  CSI•F consideramos moi grave que non se tivese en conta a formación do persoal do operativo 

da vespa velutina en canto a biocidas se refire (coordinadores e persoal que retira o niños ). A lexislación é 

clara sobre a capacitación de praguicidas non agrícolas. 

A formación debe ser mais ampla e non circunscribirse a simples sesións informativas.  Deben existir 

prácticas formativas e un protocolo sobre a retirada de niños de Velutina mais especifico e rigoroso. 

Os vehículos deben ser debidamente adaptados, separación física do habitáculo coa zona de 

almacenaxe. 

Deben de facilitar elementos e sistemas de perimétración e sinalización de zona de traballo. 

Debe de dispoñerse de lugares habilitados  de almacenaxe con acceso restrinxido á produtos Inflamables e 

tóxicos coa sinalización de advertencia correspondente, como tamén  lugar de deposito das ferramentas de 

traballo e E.P.I.s 

A intervención do operativo debe constar, como mínimo, de dúas persoas. 
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IV. ACHEGAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DOS NOVOS VEHÍCULOS QUE VAI ADQUIRIR A 

CONSELLERÍA: 

Entendemos que o comité de Seguridade e Saúde Laboral en canto a prevención de riscos debe facer as 

consideracións e achegas ó documento proposto. Pero ante ó exposto sobre cuestións e características 

formuladas na mesa en base a categorías e colectivos laborais como identificación dos vehículos e elementos 

ou accesorios identificativos que non reverten na prevención de riscos, entendemos que debe constituírse 

unha mesa de traballo especifica no ámbito correspondente. Consideramos mais coherente que a Consellería 

achegue a avaliación de riscos especifica anunciada 

para o seu estudo. 

 

 

 

 

 
 
 

7. DATOS DE FLEXIBILIDADE E TELETRABALLO DO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA 

XUNTA DE GALICIA A 31 DE MAIO DE 2017 

 

MAIO 2017 

TOTAL SOLICITUDES 
SERVIZOS 

CENTRAIS 

SERVIZOS 

PERIFÉRICOS 

APROBADAS DENEGADAS APR. D APR. D 

TOTAL FLEXIBILIDADE 9.938 47 3.563 4 6.375 43 

FLEXIBILIDADE 

AUTOMÁTICA 
8.725 32 3.094 2 5.631 30 

FLEXIBILIDADE X 

CONCILIACIÓN 
1.213 15 469 2 744 13 

 

MAIO 2017 

SOLICITUDES TELETRABALLO 

APROBADAS PRORROGADAS CESAMENTOS DENEGADAS 

TOTAL 

TELETRABALLO 
93 125 3 69 

TELETRABALLO 

SS.CC 
61 98 3 32 

TELETRABALLO 

SS.PP 
32 27 0 37 
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8. FORMACIÓN AMTEGA:  CERTIFICADO GALEGO DE COMPETENCIAS DIXITAIS EN OFIMÁTICA 

AMTEGA - DOG, 14 DE XUÑO 

Resolución do 6 de xuño de 2017 pola que se efectúa unha convocatoria para a obtención da certificación 

galega de competencias dixitais en ofimática, tras o seguimento dun curso de preparación na modalidade 

de teleformación. 

 

 

 

 

 

 

• Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo 

electrónico (30 horas).  

• Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer (30 

horas).  

• Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc (50 horas).  

• Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base (50 

horas).  

• Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. 

LibreOffice Impress (30 horas).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Destinatarios: 

Persoas >16 
anos 

Prazas: 180 

Horas: 190 

Modalidade: Teleformación 

Datas:  Do 4/9 ao 26/11/16 

Avaliación: 

proba 
presencial 

Contidos 

MF0233_2 «Ofimática» (190 horas), asociado á 
unidade de competencia UC0233_2 Manexar 
aplicacións ofimáticas na xestión da información e a 
documentación (...) 

 

Inscrición: 

http://cemit
.xunta.gal  

 

Prazo de inscrición 5 días hábiles 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170614/AnuncioG0177-070617-0001_gl.html
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9. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA 

 

Concello Boletín Data 
Denominación dos 

postos 
Nº 

Sistema de 

selección 
Prazo 

Ames  BOPAC 16-X 

Xefe de brigada 

Peón condutor 

Peón brigada 

1 

1 

3 

Concurso-

oposición 
5 días hábiles 

Arzúa  DOG 13-X Técnico en turismo – C1 1 Ver bases 10 días hábiles 

Baleira  BOPLU 9-X 

Condutor camión motobomba 

Xefe brigada incendios 

Peón condutor 

Peón brigada 

Operario desbrozadora 

3 

1 

1 

3 

1 

Ver bases 5 días hábiles 

O Barco  BOPOU 10-X 
Técnico especialista en 

xardín de infancia 
Bolsa Ver bases  7 días hábiles 

Becerreá BOPLU 9-X Condutor camión motobomba 2 
Concurso-

oposición 
10 días naturais 

Begonte BOPLU 9-X 

Xefe brigada incendios 

Peón condutor 

Peón brigada 

2 

2 

6 

Ver bases  5 días hábiles 

Boborás  BOPOU 15-X Arquitecto técnico 1 
Concurso-

oposición 
10 días hábiles 

Boimorto  BOPAC 15-X Socorrista de piscina Bolsa Concurso 5 días hábiles 

Cabanas  BOE 12-X Policía local – C1 1 Oposición 20 días naturais 

Cangas  BOPPO 13-X Técnico de turismo 2 
Concurso-

oposición 
Ver bases 

Castrelo de 

Miño  
BOPOU 14-X 

Xefe de brigada 

Peón incendios 

1 

4 
Ver bases  5 días naturais 

Celanova  BOPOU 9-X Limpador 4 Oposición 10 días naturais 

Cualedro  BOPOU 12-X Xefe de brigada 2 Ver bases  5 días hábiles 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/06/16/2017_0000005144.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170613/AnuncioL106-080617-0001_gl.html
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/06/13/2017_0000004997.pdf
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16260_1.pdf#page=1
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=132&fecha=20170610
https://sede.concellodobarco.org/
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16260_1.pdf#page=1
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16260_1.pdf#page=1
http://www.concellodebegonte.es/
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=136&fecha=20170615
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/06/15/2017_0000005064.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6621
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/06/13/2017024787
http://www.cangas.gal/
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=135&fecha=20170614
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=135&fecha=20170614
http://www.castrelo.gal/
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=131&fecha=20170609
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=133&fecha=20170612
http://www.cualedro.es/
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Peón condutor 

Peón 

2 

6 

Laxe  BOPAC 14-X 
Peón 

Oficial de 2ª 

5 

1 

Concurso-

oposición 
5 días hábiles 

Laza  BOPOU 12-X 

Xefe de brigada 

Peón condutor 

Peón 

2 

2 

6 

Ver bases  5 días hábiles 

Maceda  BOPOU 16-X Socorrista 1 Concurso 5 días hábiles 

Monforte de 

Lemos  
BOPLU 13-X Técnico de turismo 1 

Concurso-

oposición 
10 días naturais 

Monterrei  BOPOU 12-X 

Xefe de brigada 

Peón condutor 

Peón 

2 

2 

6 

Ver bases  5 días hábiles 

Monterroso  BOPLU 12-X Auxiliar axuda no fogar Bolsa Ver bases 5 días naturais 

As Neves  BOPPO 15-X Administrativo – C1 1 Oposición 20 días naturais 

Noia  BOPAC 14-X Peón brigadas incendios 8 Ver bases 5 días naturais 

Noia  BOPAC 14-X Condutor motobomba 4 Ver bases 5 días naturais 

Oímbra  BOPOU 12-X 

Xefe de brigada 

Peón condutor 

Peón 

2 

2 

6 

Concurso-

oposición 
5 días hábiles 

Oroso  BOPAC 13-X Normalizador lingüístico Bolsa Oposición 10 días hábiles 

Ortigueira  BOPAC 13-X 

Técnico de turismo 

Técnico do  Centro 

interpretación do patrimonio 

1 

1 

Concurso-

oposición 
10 días hábiles 

O Páramo  BOPLU 16-X 

Xefe brigada incendios 

Condutor 

Peón 

1 

1 

3 

Ver bases  7 días naturais 

Pol  BOPLU 16-X 
Condutor motobomba 

Tractorista 

3 

1 
Ver bases  5 días naturais 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/06/14/2017_0000005020.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=133&fecha=20170612
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=137&fecha=20170616
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16271_1.pdf#page=5
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16271_1.pdf#page=5
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=133&fecha=20170612
http://www.monterrei.es/
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16269_1.pdf#page=19
http://www.monterroso.es/
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/06/15/2017025072
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/06/14/2017_0000005101.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/06/14/2017_0000005106.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=133&fecha=20170612
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/06/13/2017_0000004958.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/06/13/2017_0000005010.pdf
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16317_1.pdf#page=20
http://www.concellodeparamo.es/
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16317_1.pdf#page=20
http://www.concellopol.es/
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Portomarín  BOPLU 10-X 

Xefe de brigada 

Peón condutor 

Peón brigada 

Tractoristas/desbroce 

Condutor motobomba 

1 

1 

3 

2 

3 

Ver bases  10 días naturais 

Rairiz de Veiga  BOPOU 13-X 
Operario de servizos varios 

Monitor de tempo libre 

2 

1 
Concurso 5 días naturais 

Samos BOPLU 10-X Informador turístico 1 Ver bases  5 días hábiles 

Sarreaus  BOPOU 9-X 

Xefe brigada incendios 

Condutor 

Peón 

2 

2 

6 

Concurso 5 días naturais 

Sarreaus  BOPOU 16-X Auxiliar de axuda a domicilio Bolsa Concurso 5 días hábiles 

Toén  BOPOU 16-X 

Xefe 

Peón condutor 

Peón incendios 

1 

1 

3 

Concurso 5 días hábiles 

Triacastela  BOPLU 15-X 

Xefe brigada incendios 

Peón condutor 

Peón 

1 

1 

3 

Ver bases 5 días hábiles 

Verea  BOPOU 15-X Encargado piscina municipal 1 Concurso 10 días naturais 

Vilar de Barrio BOPOU 16-X 

Xefe brigada incendios 

Peón condutor 

Peón 

1 

1 

3 

Concurso 5 días hábiles 

Vilar de Santos BOPOU 15-X 
Xefe brigada incendios 

Peón incendios 

1 

4 
Concurso 5 días hábiles 

Vilariño de 

Conso  
BOPOU 9-X Peón servizos varios 2 Concurso 5 días hábiles 

Vilardevós  BOPOU 12-X Albanel oficial de 2ª  2 
Concurso-

oposición 
6 días hábiles 

Xunqueira de 

Ambía  
BOPOU 9-X 

Xefe de brigada 

Peón condutor 

1 

1 
Concurso 5 días hábiles 

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16268_1.pdf#page=9
http://www.concellodeportomarín.es/
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=134&fecha=20170613
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16268_1.pdf#page=9
http://www.concellosamos.es/
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=131&fecha=20170609
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=137&fecha=20170616
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=137&fecha=20170616
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16302_1.pdf#page=8
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=136&fecha=20170615
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=136&fecha=20170615
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=136&fecha=20170615
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=131&fecha=20170609
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=131&fecha=20170609
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=133&fecha=20170612
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=131&fecha=20170609
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=131&fecha=20170609
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Peóns 3 

Xunqueira de 

Espanadeno 
BOPOU 13-X 

Xefe de brigada 

Peón condutor 

Peóns 

1 

1 

3 

Concurso Ver bases 

Zas  BOPAC 13-X Técnico de turismo 1 Ver bases  5 días hábiles 

Zas  BOPAC 14-X Socorrista piscina 2 Ver bases  4 días hábiles 

Mancomunidade 
Santa Agueda  

BOPOU 15-X 

Xefe de brigada 

Peón condutor 

Peóns 

5 

5 

15 

Concurso 5 días naturais 

Mancomunidade 

Terra de 
Celanova  

BOPOU 15-X 
Xefe de brigada 

Peóns incendios 

1 

4 
Concurso 5 días naturais 

Mancomunidade 
Verín  

BOPOU 10-X Traballador social 1 Ver bases  5 días hábiles 

Autoridade 

Portuaria de 

Vigo  

DOG 13-X Encargado de mantemento 1 Concurso 20 días naturais 

 

10. PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS: A VOZ COMO FERRAMENTA DE TRABALLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=134&fecha=20170613
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=134&fecha=20170613
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/06/13/2017_0000005047.pdf
http://www.concellodezas.org/portal-cidadan/portada/gl
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/06/14/2017_0000005121.pdf
http://www.concellodezas.org/portal-cidadan/portada/gl
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=136&fecha=20170615
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=136&fecha=20170615
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=136&fecha=20170615
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=136&fecha=20170615
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=136&fecha=20170615
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=132&fecha=20170610
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=132&fecha=20170610
http://www.mancoverin.es/
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170613/AnuncioG1091-070617-0001_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170613/AnuncioG1091-070617-0001_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170613/AnuncioG1091-070617-0001_gl.html
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A VOZ é un son que necesita da vontade do que o emite a través do seu aparello fonador. A voz é, xunto 

aos xestos, o instrumento máis  antigo que posúe o ser humano para comunicarse.  

 

 

 

Existen diferentes FACTORES LESIVOS, relacionados entre si, que poden atentar contra a integridade da 

voz:  

 Factores LABORAIS: Ambientais (tóxicos, exceso de ruído), Organizativos (mal uso da voz, 

xornadas excesivas).  

 Factores PERSOAIS: Constitución física e de saúde (patoloxías sistémicas con ampla repercusión 

na larinxe tal é o caso da patoloxía tiroidea, infecciosa e autoinmune), hábitos tóxicos (tabaco, 

alcohol), Alimentación, Medicamentos, Fatiga mental, etc. 

Os SÍNTOMAS que hai que ter en conta ante posibles lesións da voz son: 

 Carraspeo.  

 Necesidade de aclarar a voz (toser).  

 Sensación de corpo estraño na garganta ou de formigueo.  

 Sensación de ter que facer esforzo para que a voz “salga”. 

 Falta de control na intensidade ou o ton da voz.  

 Dor e tensión no pescozo e parte alta do ombreiro.  

 Pinchazos na zona anterior ou lateral do pescozo.  

 Fatiga moi rápida da voz ao falar ou debilidade da voz.  

 Voz rota (entrecortada).  

 Voz rouca.  

 Dificultade para manter a voz ao finalizar a xornada.  

 Dificultade para ser entendido.  

 Fatiga vocal (debilitamento da voz cando se excede a capacidade vocal).  

 

 

 

 

 

 

 

ANTE A APARICIÓN DALGÚN SÍNTOMA 
DE ALARMA DÉBESE CONSULTAR CO 

PROFESIONAL ADECUADO 
(OTORRINOLARINGÓLOGOS ou 

FONIATRAS)   

FOMENTA O AUTOCUIDADO! 
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As principais CONSECUENCIAS da aparición dos signos de alarma xa citados, pódennos levar á aparición 

de:  

 AFONÍA: Cese do acto da fonación con ausencia total da voz.  

 DISFONÍA: Alteración das calidades acústicas básicas da voz (timbre, altura, e intensidade) que  

afecta á comunicación impedindo o seu desenvolvemento. 

 

 

 

A Prevención PRIMARIA é detectar a aqueles que non padecen trastorno algún pero teñen factores de 

risco para evitar que lles apareza calquera patoloxía da voz.  

A Prevención SECUNDARIA detecta aqueles casos nos que os mecanismos de detección non foron 

adecuados e poden acabar na aparición dalgún proceso.  

A Prevención TERCIARIA realiza co anterior grupo de persoas determinadas técnicas específicas para 

restablecer a saúde da voz antes de que apareza o desequilibrio do aparello fonador. 

 

 

 

Ter unhas condicións adecuadas nos ambientes de traballo repercute favorablemente na saúde dos 

traballadores (R.D. 486/1997, de 14 de abril):  

 Humidade relativa  

 Temperatura  

 Renovación do aire  

 Ventilación  

 Nivel de po, Produtos químicos, Ruído. 

 

 

 

Medidas respecto de a HIXIENE VOCAL:  

 Non fumar. O tabaco provoca perda de mobilidade das cordas vocais.  

 Non abusar de bebidas alcohólicas antes dun uso intenso da voz.  

 Evitar picantes na alimentación.  

 Levar unha alimentación equilibrada.  

 Non tomar bebidas moi frías ou moi quentes.  

 Beber auga con frecuencia.  

 Manter un ritmo regular de soño.  

 Respirar adecuadamente.  
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Medidas de TÉCNICA VOCAL:  

 Incrementar a auto percepción da contorna e do modo en que usamos a voz.  

 Utilizar sistemas de amplificación da voz.  

 Control da conduta emocional en situacións de tensión.  

 Evitar falar con intensidade alta. 

Medidas respecto de A VOZ:  

 Coñecer límites propios en canto ao ton e a intensidade da voz.  

 Aprender a detectar os primeiros signos de fatiga vocal.  

 Realizar controis periódicos da voz.  

 Vixilancia da saúde específica para sobrecarga da voz.  

 Promover a disciplina no aula.  

 Non forzar a voz por encima do ruído ambiental.  

 Con procesos patológicos na laringe non forzar a voz  

 Facer repouso.  

 Evitar o uso da voz en estados de agotamiento  

 Físico e/ou mental.  

 Aprender unha técnica vocal adecuada.  

 Débense utilizar medios de amplificación da voz dispoñibles.  

 

 

 

O obxectivo da rehabilitación vocal está na corrección da fisioloxía alterada mediante diferentes 

técnicas como as de relaxación, respiración e articulación (que supón un proceso de reeducación que 

libera ao aparello fonador das causas alleas que impiden a súa óptimo funcionamento, e prepara ao 

profesional da voz para unha fonación fluída e descansada). 
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11. OUTRAS NOVAS: RPT, XORNADA AGE, PRAZAS RESIDENCIAS XUVENIS, ALEGACIÓNS 

VETERINARIOS 

 

 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 16 DE XUÑO 

Resolución do 9 de xuño de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo 

do Consello da Xunta de Galicia do 8 de xuño de 2017 polo que se aproba a 

modificación da relación de postos de traballo da Axencia Galega de 

Innovación. 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 16 DE XUÑO 

Resolución do 9 de xuño de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo 

do Consello da Xunta de Galicia do 8 de xuño de 2017 polo que se aproba a 

modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Economía, 

Emprego e Industria.   

 CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL - DOG, 13 DE XUÑO  

Orde do 31 de maio de 2017 pola que se convocan prazas nas 

residencias xuvenís dependentes desta consellería para o curso 

2017/18. 

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes (1 MES) 
 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - BOE, 14 DE JUNIO 

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaria de Estado de Función 

Pública, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se 

dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al 

servicio de la Administración General del Estado y sus organismos 

públicos. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD - BOE, 12 

DE JUNIO 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 

 

 Alegacións da CSIF á integración do persoal veterinario adscrito á Consellería 

do Mar 

Alegacións presentadas pola CSIF á integración do persoal veterinario 

adscrito á Consellería do Mar no acordo aplicable ós veterinarios da 

Consellería de Medio Rural e ós da Consellería de Sanidade. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170616/AnuncioCA01-120617-0004_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170616/AnuncioCA01-120617-0003_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170613/AnuncioG0425-050617-0003_gl.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6736
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6606
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6606
http://heraldtoupeiras.es/2017/06/14/alegacions-da-csif-a-integracion-do-persoal-veterinario-adscrito-a-conselleria-do-mar/
http://heraldtoupeiras.es/2017/06/14/alegacions-da-csif-a-integracion-do-persoal-veterinario-adscrito-a-conselleria-do-mar/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi36qzaj8LUAhWGAxoKHXDNCM8QjRwIBw&url=http://www.seguridal.com/senyalizacion.html&psig=AFQjCNEn8pJNkbbi9vY4iRv8qbF7O-x8Lw&ust=1497694160686736
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg38mAkMLUAhWBvBoKHSxYArgQjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_veterinaria&psig=AFQjCNFUDc5rwY6xBBXb7zmrqR3UkXkzQA&ust=1497694243615341
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12. CSIF PÍDELLE AO GOBERNO UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE AGRESORES PARA 

EVITAR CASOS DE REINCIDENCIA AO ACOSO Á EMPREGADOS PÚBLICOS 

Presentarse nunha oficina pública sen cita previa e esixir ser atendido, chegar tarde e resistirse a perder a 

quenda, recibir unha sanción ou simplemente unha visita da inspección, ou non encaixar a denegación dun 

subsidio ou unha prestación pública, estes son algúns dos desencadenantes máis habituais dos casos de 

violencia contra empregados públicos. O ano pasado o Ministerio de Facenda e Función Pública documentou 

preto de medio milleiro de casos de agresións a funcionarios (484, en concreto), no que supón o 

primeiro rexistro oficial deste tipo de casos trala entrada en vigor en decembro de 2015 do Protocolo de 

Actuación contra as Agresións ao Persoal da Administración Xeral do Estado. 

Segundo a información solicitada pola Dirección Xeral de Función Pública, son os postos de atención ao 

público os que sofren de xeito máis directo a violencia dos usuarios, tanto a verbal (274 casos) 

como a física (82), seguidos polos empregados públicos en tarefas de inspección e vixilancia normativa e os 

de actividades sanitarias (minoritarios na Administración do Estado, xa que se trata dunha competencia 

transferida ás comunidades autónomas).  

Para CSIF, principal promotor da posta en marcha deste 

protocolo, estes datos configuran un escenario máis que 

preocupante, xa que segundo a secretaria de Igualdade do 

sindicato, Marián Mur, "a inmensa maioría dos casos 

continúan sen saír á luz". 

REINVIDICACIÓN DE MÁIS PROTECCIÓN 

 

"A posta en marcha do Protocolo puxo de manifesto a 

existencia dalgunhas lagoas que xa denunciamos no seu 

momento", asegura Mur, "e creemos que a Administración 

debe actuar para evitar que se produzan situacións de 

gravidade". Unha desas lagoas é a ausencia de ferramentas específicas para actuar contra os agresores. 

CSIF reclamou no seu día a creación dunha 'lista negra' de agresores para ter identificados aos usuarios que 

se manexasen de forma particularmente violenta e evitar casos de reincidencia pero o Goberno rexeitou 

dita posibilidade con argumentos relacionados co dereito á intimidade e a protección de datos persoais. 

Sexa ou non a través dunha lista, o sindicato si considera que se debe articular algún mecanismo de 

protección máis aló dos procedementos administrativos ou xudiciais que se poidan desencadear 

tras unha agresión. "No documento tipo no que se rexistran as agresións nin sequera figura un espazo no 

que poder identificar ao agresor. É certo que en ocasións é complicada esa identificación porque se presentan 

sen cita previa, pero co sistema actual nin sequera podemos previr casos de reincidencia e ese é un risco 

real", argumenta a portavoz de CSI-F, que asegura que se deron casos de acoso de usuarios a empregados 

públicos. 

Fontes do Ministerio de Facenda e Función Pública aseguran que o Executivo está aberto a estudar calquera 

proposta de mellora do Protocolo, sempre que esta teña en conta o dereito que todo cidadán ten a ser 

atendido nas oficinas dos servizos públicos e o marco legal da protección de datos. Cos datos xa na man, 

os sindicatos teñen previsto solicitar ao Goberno a reunión da comisión de seguimento do Protocolo nas 

próximas semanas e, sobre a mesa, ademais das potenciais medidas para aplicar unha maior man dura aos 

agresores, suscitarán medidas para abordar a violencia verbal nos servizos de atención telefónica, para 

incrementar as dotacións de seguridade nos centros de traballo e para mellorar as canles de información 

aos empregados públicos, xa que, segundo as centrais, unha porcentaxe moi elevada dos 260.000 

empregados afectados polo protocolo aínda non o coñecen. Fonte: lainformación.com 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQyc2DksLUAhXBLhoKHUGwAJ0QjRwIBw&url=http://www.semanariolocal.cl/archivos/13284&psig=AFQjCNHB6PDjl1cTx4W198YeC0_tfYp2DQ&ust=1497694781588834
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 Ofertas en estudio de graos e postgrao 

 Temarios para oposicións na Administración de Xustiza 

 Descuentos en clases para preparación de oposicións 

 Entradas para cines, teatro e outras actividades de ocio e aventura 

 Descontos en servizos médicos, saúde, beleza e benestar 

 Escapadas de fin de semana 

 Restaurantes, hoteles, balnearios, spa… 

 Viaxes 

 Parques temáticos 

 Tarxetas para carburantes 

 Entidades bancarias 

Para máis información: CSIF NACIONAL 

 

 

 

 

https://www.csif.es/nacional/accion-social
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