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1. A XUSTIZA RECOÑECE POR PRIMEIRA VEZ EN ESPAÑA O DEREITO A INDEMNIZACIÓN A UN 

FUNCIONARIO INTERINO, TRALO SEU CESE 

A sentenza recoñece 20 días por ano traballado a un profesor funcionario interino, cesado tras 

unha substitución, e o equipara a un despedimento por razóns obxectivas 

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF), conseguiu unha sentenza que recoñece, por 

primeira vez en toda España, o dereito a indemnización a un funcionario interino tralo seu cese. 

A sentenza pioneira provén do Xulgado Contencioso Administrativo número 2 da Coruña e recoñece 

o dereito dun docente, F.L.R, a percibir unha indemnización polo período no que estivo cubrindo unha 

substitución. A sentenza -contra a que só cabo recurso ante o Tribunal Supremo- recoñécelle unha 

indemnización de 20 días por ano traballado, similar á que corresponde a un despedimento por razóns 

obxectivas, técnicas, económicas, organizativas ou de produción. 

Esta sentenza abre a porta a miles de reclamacións, por exemplo, de profesores interinos que 

son cesados durante os meses de verán para reincorporarse en setembro co comezo do curso 

escolar. Soamente no mes de xuño, foron cesados 51.487 persoas, a cifra máis alta dos últimos nove anos. 

Pero tamén ocorre o mesmo noutros sectores das Administracións Públicas onde a taxa de postos cuberta 

por funcionarios interinos é moi alta. 

Ata a data, os tribunais unicamente pronunciáronse a favor do persoal laboral das 

administracións (persoal contratado conforme ao Estatuto dos Traballadores), aínda que aínda non se 

recoñecía este dereito aos funcionarios interinos (funcionarios que por razóns de necesidade ou urxencia 

son nomeados para cubrir prazas vacantes, realizar substitucións ou afrontar exceso de tarefas ou 

programas, como ocorre en ámbitos como o Ensino, a Xustiza ou a Sanidade). Calcúlase que en España hai 

unhas 250.000 persoas nesta situación. 

O xuíz entende que o funcionario interino ten o mesmo dereito 

que os empregados temporais en réxime laboral da 

Administración Pública, como sucedeu na sentenza do auxiliar 

administrativo Diego Porras, que motivou a chamada de 

atención do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. 

CSIF valora de xeito positivo esta sentenza gañada polos seus 

servizos xurídicos, que pon de manifesto a necesidade de 

abordar de xeito inmediato o proceso de estabilización do 

emprego público no conxunto das comunidades autónomas, 

dado que podería producirse un aluvión de reclamacións e a 

saturación dos xulgados. 

O caso especial na Administración da Xunta de Galicia 

Como consecuencia das sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea as indemnizacións do persoal 

laboral fixo e persoal laboral temporal foron equiparadas en 20 días por ano traballado. 

Para evitar o ter que indemnizar a este persoal en caso de cese ou despedimento, a Xunta de Galicia, a 

través da Lei de Acompañamento dos orzamentos da Comunidade Autónoma, modificou a Lei de Emprego 

Público incluíndo unha Disposición pola cal establécese a “transformación en postos de traballo de natureza 
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funcionarial daqueles postos vacantes que viñan sendo desempeñados por persoal laboral temporal”. É dicir, 

a Xunta con esta Disposición o que pretende é converter en funcionarios interinos ao persoal laboral 

temporal para evitar así o pago das indemnizacións en caso de despedimento ou de amortización dos postos 

de traballo. 

E é que na Administración Xeral da Xunta de Galicia a porcentaxe de persoal laboral temporal é moi alto, 

alcanza o 36% do todo o persoal laboral e supón un total de 3.600 traballadores aos que, en caso de 

convertelos en interinos, non se lles indemnizaría. 

Pero con esta nova sentenza que recoñece o dereito a indemnización dos funcionarios interinos os plans da 

Xunta de evitar as indemnizacións quedarían truncados pois o funcionario interino tería a mesma 

indemnización que o persoal laboral temporal.? 

PREME AQUÍ PARA MÁIS INFORMACIÓN 

 

2. ALEGACIÓNS ÁS PROPOSTAS DE MODIFICACIÓN DE RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO 

 

 

 

Primeiras alegacións CSIF á RPT ECONOMIA,EMPREGO E INDUSTRIA 

Ver proposta da consellería de modificación da RPT 

05-05-17. Alegacións CSIF á RPT POLÍTICA SOCIAL 

Ver proposta da consellería de modificación da RPT 

 

 

05-07-17. Alegacións CSIF á RPT SANIDADE 

Ver proposta da consellería da modificación da RPT 

 

 

 

 

https://heraldtoupeiras.es/2017/07/10/la-justicia-reconoce-por-primera-vez-en-espana-el-derecho-a-indemnizacion-a-un-funcionario-interino-tras-su-cese/
https://heraldtoupeiras.files.wordpress.com/2017/07/05-07-17-alegacic3b3ns-csif-a-rpt-economiaemprego-e-ind.pdf
https://heraldtoupeiras.es/2017/06/20/proposta-de-relacions-de-postos-de-traballo-da-conselleria-de-economia-emprego-e-industria/
https://heraldtoupeiras.files.wordpress.com/2017/07/05-05-17-alegacic3b3ns-csif-a-rpt-polc3adtica-social.pdf
https://heraldtoupeiras.es/2017/06/21/informe-sobre-a-proposta-de-modificacion-da-rpt-de-politica-social
https://heraldtoupeiras.files.wordpress.com/2017/07/05-07-17-alegaciones-csif-a-rpt-sanidad.pdf
https://heraldtoupeiras.es/2017/06/22/proposta-de-modificacion-da-rpt-adaptacion-de-areas-funcionais-de
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3. CSIF ACUERDA UNA OFERTA DE EMPLEO HISTÓRICA: 15.000 PERSONAS PODRÁN ACCEDER 

A UN PUESTO FIJO EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

La oferta permitirá cubrir cerca de 8.000 jubilaciones, 5.300 plazas de promoción interna y 2.600 

para afrontar el empleo interino en la Justicia 

La oferta extraordinaria permitirá reforzar las plantillas de Agencia Tributaria, Seguridad Social, 

el SEPE, Prisiones, las oficinas del DNI o la DGT 

Francisco Iglesias, vicep. de CSIF: “tras este importante acuerdo, ha llegado la hora de negociar 

la subida salarial para empezar a recuperar el poder adquisitivo” 

CSIF y el resto de sindicatos representativos han acordado con el Ministerio de Hacienda una Oferta de 

Empleo Público para 2017, que permitirá, por primera vez en décadas, crear empleo neto e incorporar 

personal por encima de las jubilaciones previstas para este año.  

En total, cerca de 15.000 personas podrán acceder a un puesto fijo, reforzando además los servicios que 

reciben los ciudadanos en diferentes ámbitos de la administración y la lucha contra el fraude. 

En concreto, se contempla una oferta de empleo ordinaria de 10.606 

plazas (2.600 para afrontar el empleo interino en la Justicia y unas 

8.000 para cubrir las bajas por jubilación) y una extraordinaria de 

4.246 plazas para reforzar la Agencia Tributaria (2.150), la 

Seguridad Social (1.000), los servicios de empleo (400), las oficinas 

del DNI (150) o la DGT (70). 

CSIF valora de manera positiva este acuerdo porque responde a las 

reivindicaciones del sindicato para reforzar las plantillas y los 

servicios que reciben los ciudadanos, después de años de recorte. Y 

a partir de este acuerdo, es hora de abordar la subida salarial de los 

empleados públicos para empezar a recuperar el poder adquisitivo. 

La propia ministra de Empleo señaló que es el momento de subir los salarios. Pues bien, esperamos que 

el Gobierno lo ponga en práctica en las Administraciones Públicas y podamos trabajar desde ya 

en un acuerdo que permita establecer una cláusula de revisión salarial y un incremento paulatino 

de las retribuciones en 3-4 años. 

Promoción interna y renovación de las plantillas 

La oferta de empleo, reservará miles de plazas para la promoción interna, lo que sentará las bases para 

impulsar una política de carrera profesional en nuestras administraciones públicas, favoreciendo la 

modernización, la eficiencia y la motivación de un colectivo maltratado durante años. 

Tal y como reclamó CSIF el pasado mes de marzo https://www.csif.es/contenido/nacional/general/227946, 

estaríamos afrontando un plan de choque extraordinario para garantizar la viabilidad de la Administración 

General del Estado, que en apenas 6 años ha visto reducida en un 80 por ciento su ‘cantera’ de personal 

joven (menos de 30 años), como consecuencia de las políticas de recorte. 

Según un informe de CSIF, a partir de los datos disponibles del Ministerio de Hacienda, en estos momentos 

tan solo hay 1.338 personas con menos de 30 años de una plantilla de 190.858 personas. Por el contrario, 

en los últimos 6 años el número de personas mayores de 50 años ha aumentado un 24 por ciento hasta 

alcanzar las 122.193 personas. En estos momentos, 28.000 personas tienen más de 60 y por tanto se 

encuentran a las puertas de la jubilación. 

 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/227946
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - BOE, 8 DE JULIO  

Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la oferta de 

empleo público para el año 2017 

JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 8 DE JULIO   

Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta 

de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la 

lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito 

laboral y del control del gasto, para la mejora en la prestación de 

determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se crean especialidades 

en Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado y sus organismos 

públicos. 

 

4. REUNIÓN SOBRE LAS ALEGACIONES A LAS CONVOCATORIAS DE PROMOCIÓN INTERNA DE 

PERSONAL LABORAL DE LOS GRUPOS IV Y V DE LA OPE 2016 

Informe de la reunión celebrada el 3 de julio de 2017, entre la Subdirección Xeral de Provisión de Postos 

e Selección de Persoal de la Consellería de Facenda y las organizaciones sindicales sobre las alegaciones a 

los proyectos de convocatorias de los procesos de PROMOCIÓN INTERNA de personal laboral de los 

grupos IV y V de la OPE 2016. 

NO SE CONSTESTÓ A LAS ALEGACIONES MÁS IMPORTANTES PRESENTADAS POR CSIF, QUE 

REPRODUCIMOS A CONTINUACIÓN: 

Desde CSIF recordamos que los pactos están para ser cumplidos y 

exigimos que remitan, a la mayor brevedad, las convocatorias de 

acceso libre de personal laboral, las cuales deben ser negociadas y 

convocadas paralelamente a las de promoción interna. 

 Igualmente recordamos que, en el punto cuarto del acuerdo, la 

Administración se comprometió a ofertar en la OPE 2017 puestos 

de las categorías de personal laboral de las categorías más 

numerosas en las que hay una mayor temporalidad. 

Respecto al resto de cuestiones: 

 CSIF HA SIDO EL ÚNICO SINDICATO que ha solicitado que se tenga en cuenta la 

EXPERIENCIA PROFESIONAL en la categoría a la que se opta, frente al simple cómputo de la 

antigüedad en las administraciones públicas en cualquier categoría. La administración no acepta 

nuestra propuesta. 

 Tendrán validez los CURSOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS Y SE PUNTUARÁN A 

PARTIR DE 12 HORAS (CSIF reclama que no tengan fecha de caducidad y desde las 10 horas. 

Además, hicimos hincapié en ampliar los organismos cuyos cursos tendrán validez, habida 

cuenta de que dejan fuera, por ejemplo, a la AGASP) 

 Tanto en la categoría de Bombero Forestal Conductor de Motobomba (carnet C) como en la de 

Bombero Forestal Conductor (carnet B) se requerirá una antigüedad de 2 años en el carnet 

correspondiente. 

 Se corrigen los errores en la base de la puntuación por el ejercicio de derechos de conciliación. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7978
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7977


   

   

 

 

 

  

 

- 6 - 

 Sobre las alegaciones a los temarios, nos darán respuesta en breve, tras consultar con la Consellería 

de Medio Rural. 

 SE NOS DARÁ RESPUESTA A LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LA PRUEBA DEL BANDO 

POR UNA PRUEBA DE RECONOCIMIENTO MÉDICO.  

EN 10 DÍAS PRETENDEN LLEVAR LAS BASES A LA MESA XERAL. LA PREVISIÓN ES PUBLICARLAS 

EN SEPTIEMBRE 

 

5. PROPOSTA DE ACORDO ENTRE A AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS E AS 

ORGANIZACIÓNS SINDICAIS SOBRE PERSOAL LABORAL DA DITA AXENCIA 

A Axencia Galega de Infraestruturas  é unha entidade pública adscrita á consellería de Infraestruturas e Vivenda 
cuxo estatuto está regulado no Decreto 173/2011, do 4 de agosto. 

O artigo 1.3 do decreto 173/2011 sinala os obxectivos básicos da dita axencia, “3. Os obxectivos básicos da 
Axencia Galega de Infraestruturas son, impulsar, coordinar e xestionar a política autonómica en materia de 
estradas. Para tales efectos, correspóndelle á axencia planificar, proxectar, construír, conservar e explotar as 
estradas que sexan de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, así como os servizos que se poidan 

instalar ou desenvolver nas ditas infraestruturas. Tamén ten por obxecto garantir o uso e defensa do patrimonio 
viario.” 

Por outra parte o artigo 7.1 do Decreto 173/2011, recolle as funcións da Axencia entre as que cabe destacar as 
detalladas na letra j), que lle atribúe as de inventario, explotación, conservación e sinalización das estradas e 
servizos complementarios na zona de dominio público das estradas.  

Para desenvolver as funcións de explotación, conservación e sinalización das estradas a Axencia conta con persoal 

laboral de diversas categorías profesionais dos grupos III e IV que realizan funcións de conservación directa das 
estradas e de vixilancia das mesmas, no relativo a obras, explotación e conservación.  

Sen embargo, no ámbito das funcións de vixilancia en relación coas de conservación directa as estradas existe 
unha disparidade, que se manifesta tanto nunha regulación obsoleta das funcións das categorías coma no número 
de prazas e de efectivos adicados a unha e outra función.  

Co obxectivo de adecuar a estrutura do persoal laboral da Axencia á necesidade de potenciar a vixilancia fronte 
á conservación directa das estradas é polo que se formula a seguinte proposta que se fundamenta en tres eixes 

fundamentais: 

1º.-Racionalización das categorías laborais existentes, coa refundición de categorías con funcións similares. 

2º.-Definición de funcións das categorías laborais, en orde a buscar unha regulación que supera a existente que 
é claramente obsoleta. 

3º.-Dotación de prazas e cobertura das mesmas por procesos selectivos: o obxectivo fundamental é contar con 
postos adicados á vixilancia das estradas. 

No V Convenio colectivo Único do persoal laboral da Xunta de Galicia creouse a categoría 9 dentro do grupo III, 

coa denominación “Técnico/a práctico/a en control e vixilancia de obras, conservación e explotación”. Sen 
embargo esta categoría non ten definidas as súas funcións nin na actual relación de postos de traballo da Axencia 
existen prazas desta categoría. 

O que se pretende é sobre a base desta categoría xa existente articular un proceso sobre os tres eixes descritos. 

1º.- Racionalización de categorías laborais: 

O que se pretende é refundir categorías con funcións similares. En concreto, na categoría 9 do grupo III “Técnico/a 

práctico/a en control e vixilancia de obras, conservación e explotación” refundiranse as seguintes categorías do 
grupo III: 
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 Categoría 7: Técnico/a práctico/a en control, e vixilancia de Obras. Técnico auxiliar de obras.  

 Categoría 8: Encargado/a xeral.  

 Categoría 60: Auxiliar técnico/a de obra. Auxiliar técnico/a de obra TIE.  

 Categoría 23: Celador de estradas/capataz de estradas 

 Categoría 67: Capataz de cuadrilla 

2.-Definición de funcións. 

A definición das funcións das categorías laborais que prestan os seus servizos na Axencia Galega de 
Infraestruturas contense nos Convenios Colectivos do antigo Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo (MOPU) e 
no Decreto 3184/1973, do 30 de novembro, polo que se aproba o novo Reglamento general de personal de 
camineros del Estado. 

Dado o obsoleto deste marco funcional proponse agora a seguinte definición de funcións nas concretas categorías 
que se relacionan: 

1.- Técnico/a práctico en control e vixilancia de obras, explotación e conservación de estradas (grupo III, 

categoría 9) 

2.- Legoeiro (grupo IV, categoría 31).  

1.- Técnico/a práctico en control e vixilancia de obras, explotación e conservación de estradas (grupo III, 

categoría 9): agrupa ademais desta categoría ao persoal das categorías 7, 8, 23, 60 e 67 do grupo III tal e 

como se especifica no punto 1º deste acordo. 

As súas funcións son:  

 Vixiar as operacións e tarefas relacionados coa explotación do dominio público viario e dos elementos que o 

compoñen, (segundo se define a explotación do dominio público viario no artigo 33 de Lei 8/2013, do 28 de 

xuño, de estradas de Galicia, que comprende as operacións de conservación, mantemento e as accións 

encamiñadas á súa defensa, mellor uso e aproveitamento), en concreto: 

- Vixiar o estado de conservación e funcionamento, dos elementos que integran o dominio público viario. 

- Vixiar e comprobar a execución das obras e actuacións promovidas, polo órgano competente en materia 

de estradas, ou doutras que se lle asignen, incluíndo a realización de replanteos, comprobacións, 

medicións e ensaios dos elementos construídos nas ditas obras. 

- Comprobar e verificar os medios materiais e persoais, así como da execución dos traballos e actuacións 

vinculadas ás tarefas de conservación ordinaria e vialidade invernal que efectúen as empresas 

adxudicatarias dos contratos realizados para as ditas funcións ou de calquera outro contrato relacionado 

con esta competencia que exerza o órgano competente en materia de estradas. 

- Realizar as tarefas de inspección e vixilancia necesarias para a atender á supervisión que o órgano 

competente en materia de estradas realiza sobre as vías explotadas en réxime de concesión 

administrativa. 

- Vixiar as operacións, traballos, obras ou outros usos realizados por terceiros no ámbito de protección das 

estradas, incluíndo a realización de replanteos, comprobacións, medicións e ensaios dos elementos 

construídos nas ditas obras. 

- Poñer en coñecemento das  persoas das que dependa de calquera anomalía ou incumprimento da 

lexislación ou dunha autorización, de ser o caso. 

 De ser o caso, organización do persoal que teña encomendado baixo o seu cargo nas cuadrillas encargadas das 

tarefas da execución material dos traballos de conservación, reparación e construción de obras nas estradas 

de titularidade autonómica e nos seus elementos funcionais. 

 Supervisar, realizar as comprobacións e replanteos da instalación de elementos de sinalización, balizamento e 

defensa das estradas así como do pintado de marcas viais, incluíndo o premarcaxe. 
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 Sinalizar os accidentes de circulación que presencie, colaborar e comunicar a súa situación aos servizos de 

emerxencia pertinentes, así como ás persoas das que dependa. 

 Retirar da calzada aqueles elementos estraños de pequeno tamaño e que poidan ser un perigo para a 

seguridade viaria ou un impedimento á circulación: pólas, rochas, restos de vehículos, elementos de 

balizamento desprendidos, e calesquera outros obstáculos que podan ser retirados de forma manual, sinalizar 

o perigo e avisar aos medios de conservación axeitados no caso de ser precisos. 

 Atender ao cumprimento da normativa vixente, con especial atención á referente á mellora da seguridade 

viaria, ao medio ambiente e á seguridade e prevención de riscos laborais, no relacionado coa explotación de 

estradas. 

 Elaborar os partes de servizo, informes, esbozos e demais documentos relacionados coas súas funcións, 

mediante o emprego dos equipos ofimáticos e das ferramentas administrativas das que dispoña. 

 Conservar os medios materiais que se poñan á súa disposición e informar ao seu inmediato superior de calquera 

anomalía ou desperfecto. 

 Cantas outras tarefas compatibles co seu nivel e coñecementos e que estean relacionadas coas funcións arriba 

indicadas, lle indique a persoa da que dependa. 

2.- Axente de estradas(grupo IV, categoría 31) . 

As súas funcións son: 

 Execución material dos traballos de conservación, reparación e construción de obras nas estradas de 

titularidade autonómica e nos seus elementos funcionais, en concreto: 

- Limpeza e desbroce de bordes e marxes das estradas. 
- Reparacións de firme. 
- Reparación, mantemento e limpeza das obras de drenaxe. 

- Limpeza, reposición e colocación dos elementos de sinalización, balizamento e defensa. 
- Repintado de marcas viais. 

- Tarefas habituais de mantemento nas instalacións e edificios destinados á explotación das estradas que 
non precisen de man de obra especializada. 

 Vixiar as operacións e tarefas relacionados coa explotación do dominio público viario e dos elementos que o 

compoñen, (segundo se define a explotación do dominio público viario no artigo 33 de Lei 8/2013, do 28 de 

xuño, de estradas de Galicia, que comprende as operacións de conservación, mantemento e as accións 

encamiñadas á súa defensa, mellor uso e aproveitamento), en concreto: 

- Asistir aos Colaborar cós vixilantes de estradas e persoal de categoría superior nas súas funcións propias. 
- Vixiar o estado de conservación e funcionamento, dos elementos que integran o dominio público viario. 
- Comprobar e verificar os medios materiais e persoais, así como a execución dos traballos e actuacións 

vinculadas ás tarefas de conservación ordinaria e vialidade invernal que efectúen as empresas 
adxudicatarias dos contratos realizados para as ditas funcións ou de calquera outro contrato relacionado 
con esta competencia que exerza o órgano competente en materia de estradas. 

- Vixiar as operacións, traballos, obras ou outros usos realizados por terceiros no ámbito de protección 

das estradas. 
- Informar ás persoas das que dependa de calquera anomalía ou incumprimento da lexislación ou dunha 

autorización, de ser o caso. 

 Sinalizar os accidentes de circulación que presencie, colaborar e comunicar a súa situación aos servizos de 

emerxencia pertinentes, así como ás persoas das que dependa. 

 Retirar da calzada aqueles elementos extranos de pequeno tamaño e que poidan ser un perigo para a 

seguridade viaria ou un impedimento á circulación: pólas, rochas, restos de vehículos, elementos de 

balizamento desprendidos, e calesquera outros obstáculos que podan ser retirados de forma manual, sinalizar 

o perigo e avisar aos medios de conservación axeitados, no caso de ser precisos. 

 Atender ao cumprimento da normativa vixente, con especial atención á referente á mellora da seguridade 

viaria, ao medio ambiente e á seguridade e prevención de riscos laborais, no relacionado coa explotación de 

estradas. 
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 Elaborar os partes de servizo, informes, esbozos e demais documentos relacionados coas súas funcións, 

mediante o emprego dos equipos ofimáticos e das ferramentas administrativas das que dispoña. 

 Conservar os medios materiais que se poñan á súa disposición e informar ao seu inmediato superior de calquera 

anomalía ou desperfecto. 

 Cantas outras tarefas compatibles co seu nivel e coñecementos e que estean relacionadas coas funcións arriba 

indicadas, lle indique a persoa da que dependa. 

3º.-Dotación de prazas e cobertura das mesmas por procesos selectivos  

A Axencia Galega de Infraestruturas fixa como obxectivo a creación dun total de 46 prazas da categoría 9 do 
grupo III  para atender as peticións de realización de funcións de vixilancia trasladadas por parte do persoal 
laboral fixo nas enquisas realizadas nos Servizos Provinciais da Axencia Galega de Infraestruturas, a petición das 

organizacións sindicais. 

Nunha primeira quenda ofertaranse 30 prazas, a convocar no ano 2017 e resolver no ano 2018. No ano 2019 
ofertaranse as 16 prazas  restantes. 

As prazas de nova creación uniranse ás que xa existan como consecuencia da refundición das categorías que se 
relacionan no apartado 1 deste acordo.  

Para a cobertura desas prazas acudirase aos procesos selectivos que se articularan, exclusivamente, a través 
dunha promoción interna vertical e horizontal, nos que poderá participar todo o persoal laboral fixo da Xunta de 
Galicia que posúa a titulación requirida para o acceso ao Grupo III mediante concurso-oposición. 

A Administración comprométese, xunto coas centrais sindicais, a buscar o deseño do procedemento necesario 
para que o persoal do grupo IV, categoría 31, que non teña a titulación esixida poida concorrer ao grupo III, 
categoría 9.  

Darase traslado desta proposta de acordo ao órgano competente en materia de función pública para que as prazas 
se inclúen nas correspondentes oferta de emprego público na quenda de promoción interna. 

A creación de prazas farase efectiva unha vez rematado cada un deses procesos selectivos. 

A AXI asume o compromiso de negociar coas organizar sindicais unha proposta de bases deses procesos para o 
seu envío á Dirección Xeral da Función Pública 

4º.- Procedemento para optar ás funcións de vixilancia do Grupo IV 

Esta proposta de acordo contempla unha nova definición de funcións para a categoría 31 do Grupo IV na que se 
inclúen tarefas de vixilancia.  

A realización das ditas funcións de vixilancia, desenvolveranse, de xeito transitorio por persoal desta categoría, 
de ser necesario para o funcionamento da Axencia, mentres non rematen os procesos de promoción interna 

recollidos no punto 3º desta proposta de acordo. 

O procedemento para que o persoal da dita categoria, que voluntariamente opte á realización das funcións de 
vixilancia, articularase consonte aos  criterios de selección que se especifican a continuación: 

1 – Requisito mínimo. Posuír o carné de conducir tipo B. 

2 - Relación de servizo. Darase preferencia aos laborais fixos sobre os indefinidos, estes sobre os temporais, e 
os temporais terán preferencia sobre os remudistas. 

3 - Tempo traballado. A igualdade do criterio anterior, terán preferencia os traballadores con máis antigüidade 

na relación laboral coa administración fronte aqueles de incorporación máis recente. 

4 – Curso de explotación de estradas. Darase preferencia ás persoas que tiveran superado o curso de 
explotación de estradas impartido pola EGAP no ano 2015. 

5 - Sorteo. No caso de igualdade dos criterios anteriores, ordenarase a lista de voluntarios segundo o alfabeto, 
pola letra do primeiro apelido considerando o resultado do sorteo que realiza anualmente a consellería competente 
en materia de función pública de acordo co disposto no artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da 

Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo, para 
establecer a orde de actuación dos aspirantes en todas as probas selectivas de ingreso que se celebren durante 
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o ano. A letra considerada será a vixente para o ano no que se produza a necesidade de cubrir as funcións de 
vixilancia ás que se fai referencia no primeiro parágrafo. 

6 - Na medida do posible, teranse en conta as preferencias de zona indicadas polos solicitantes. 

7 - Acompáñase un modelo de solicitude que se xunta como Anexo a esta proposta de acordo 

5º.-Funcionarización 

Consonte ao previsto na disposición transitoria primeira da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia a Axencia Galega de Infraestruturas trasladará ao órgano competente en materia de Función Pública unha 
proposta para articular un proceso selectivo por  promoción interna convocado por unha soa vez e polo sistema 
de concurso-oposición, de forma independente aos procesos selectivos de libre concorrencia para que o persoal 
laboral fixo da categoría de “Técnico/a práctico en control e vixilancia de obras, explotación e conservación de 

estradas (grupo III, categoría 9) acceda á escala de axentes de inspección, especialidade de vixilancia de estradas 

contemplada na disposición adicional oitava da dita Lei 2/2015. 

Dito proceso realizarase unha vez rematada a promoción interna contemplada no punto 3º desta proposta de 
acordo.  
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6. CALENDARIO LABORAL 2018 

 

FESTIVIDADE DATA DÍA DA SEMANA 

Aninovo 1 de xaneiro Luns 

Día de Reis 6 de xaneiro Sábado 

Xoves Santo 29 de marzo Xoves 

Venres Santo 30 de marzo Venres 

Festa do Traballo 1 de maio Martes 

Día das Letras Galegas 17 de maio Xoves 

Día Nacional de Galicia 25 de xullo Mércores 

A Asunción 15 de agosto Mércores 

Día da Hispanidade 12 de outubro Venres 

Todos os Santos 1 de novembro Xoves 

Día da Constitución 6 de decembro Xoves 

A Inmaculada 8 de decembro Sábado 

Nadal 25 de decembro Martes 

Festa de carácter nacional non substituíble, a non ser que coincidan con domingo (9 días obrigatorios). 

Festa de carácter nacional sobre a cal a Comunidade Autónoma non exerce a facultade de substitución (3 

días que se poden substituír). 

Festa propia da Comunidade Autónoma (festivo recuperable). 

7. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA 

 

Concello Boletín Data 
Denominación dos 

postos 
Nº 

Sistema de 

selección 
Prazo 

A Bola  BOPOU 12-X Oficial de 3ª 1 Ver bases 3 días naturais 

Burela  BOPLU 13-X Interventor-Tesoureiro Lista 
Concurso-

oposición 
10 días naturais 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=159&fecha=20170712
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16512_1.pdf#page=8
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A Coruña  BOPAC 6-X Policía local 2 
P.I. e 

Mobilidade 

20 días naturais 

public. no BOE 

A Coruña   BOPAC 6-X Inspector policía local 1 P.I.  
20 días naturais 

public. no BOE 

A Coruña    BOPAC 6-X Técnico administración xeral 3 Oposición 
20 días naturais 

public. no BOE 

A Coruña     BOPAC 6-X Licenciado en dereito 1 
Concurso-

oposición 

20 días naturais 

public. no BOE 

A Coruña      BOPAC 6-X Técnico de apoio social 1 
Concurso-

oposición 

20 días naturais 

public. no BOE 

A Coruña     BOPAC 6-X 
Técnico superior de 

administración especial 
1 

Concurso-

oposición 

20 días naturais 

public. no BOE 

Burela  BOPLU 8-X Técnico de xestión – A2 1 Oposición 10 días naturais 

Calvos de 

Randín  
BOPOU 7-X 

Socorrista 

Peón forestal 

1 

1 
Concurso 10 días hábiles 

Cedeira  BOPAC 7-X Administrativo 2 OEP 2016  

O Corgo  BOPLU 11-X Palista 1 Oposición 5 días hábiles 

Lalín  BOPPO 11-X 
Bases xerais dunha bolsa de 

emprego 
 

Concurso-

oposición 
10 días hábiles 

Lalín   BOPPO 11-X Auxiliar administrativo Bolsa 
Concurso-

oposición 
10 días hábiles 

Muras  BOPLU 11-X 

Xefe de brigada 

Peón condutor 

Peón 

1 

1 

3 

Ver bases 5 días naturais 

Pontedeume  BOPAC 11-X Técnico de turismo 1 
Concurso-

oposición 
5 días naturais 

Pontedeume   BOPAC 11-X Dinamizador – C1 1 
Concurso-

oposición 
5 días naturais 

Ribadavia  BOPOU 3-X Listas de contratación Listas Ver bases 20 días naturais 

Rairiz de Veiga  BOPOU 10-X Auxiliar de limpeza 1 Ver bases 5 días naturais 

Ribeira de 

Piquín  
BOPLU 13-X 

Xefe de brigada incendios 

Peón condutor 

Peón forestal 

1 

1 

3 

Ver bases  5 días naturais 

Sada  BOPAC 12-X Socorristas acuáticos 3 
Concurso-

oposición 
Ver bases  

Sarria  BOPLU 5-X Operario servizos múltiple Bases Ver bases 10 días naturais 

Vigo  BOPPO 5-X 
Técnico medio de 

normalización lingüística 
Bolsa Oposición 20 días naturais 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/06/2017_0000005728.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/06/2017_0000005728.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/06/2017_0000005730.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/06/2017_0000005731.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/06/2017_0000005732.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/06/2017_0000005734.pdf
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16485_1.pdf#page=5
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=155&fecha=20170707
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=155&fecha=20170707
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/07/2017_0000005854.pdf
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16497_1.pdf#page=2
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/07/11/2017031009
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/07/11/2017031012
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16497_1.pdf#page=2
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/11/2017_0000005983.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/11/2017_0000005984.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=151&fecha=20170703
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=157&fecha=20170710
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16512_1.pdf#page=29
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16512_1.pdf#page=29
http://www.ribeiradepiquin.es/
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/12/2017_0000006051.pdf
http://www.sada.gal/
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16469_1.pdf#page=11
https://sarria.sedelectronica.es/info.0
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/07/05/2017029535
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Deputación da 

Coruña  
DOG 3-X 

Letrado adxunto 

Cociñeiro 

Axudante de cociña 

Celador 

Mozo de servizo axudante 

1 

1 

1 

1 

1 

OEP 2017  

Deputación da 

Coruña   
BOPAC 10-X Técnico de son Lista Oposición 20 días naturais 

Deputación de 

Lugo  
BOPLU 12-X Peón de granxa Listas   

Deputación de 

Lugo  
BOPLU 12-X 

T.S. en guía, información e 

asistencia turística 
1   

Deputación de 

Lugo  
BOPLU 12-X 

T.S. Administración 

financeira e contabilidade 
1   

Mancomunidade 
Terra Chá  

BOPLU 14-X Of. De 1ª condutor 1 
Concurso-

oposición 
10 días hábiles 

Aut. Portuaria 

de A Coruña  
BOPAC 11-X Policía portuario Bolsa 

Concurso-

oposición 
10 días naturais 

Aut. Portuaria 

de Vigo  
DOG 13-X 

Xefe de equipo de policía 

portuaria 
1 Concurso 20 días naturais 

 

8. OUTRAS NOVAS: BOLSAS TURISMO, FORMACIÓN PARA O EMPREGO, NÓMINAS 

 

 AXENCIA TURISMO DE GALICIA - DOG, 3 DE XULLO  

Resolución do 21 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases 

reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de 

bolsas para realizar estudos no Centro Superior de Hostalaría de 

Galicia, e se convocan para o curso 2017/18. 

O prazo de presentación de solicitudes será (1 mes) 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 5 DE JULIO  

Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 

Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 

 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 10 DE XULLO  

Orde do 3 de xullo de 2017 pola que se ditan instrucións sobre a 

confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración 

autonómica para o ano 2017 e se actualiza con efectos do 1 de xaneiro 

de 2017 a contía das retribucións 

 PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA - DOG, 14 DE XULLO 

Lei 3/2017, do 13 de xullo, de impulso ao crecemento económico e 

reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de 

febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 

o ano 2017.  

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170703/AnuncioG1438-130617-0001_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170703/AnuncioG1438-130617-0001_gl.html
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/10/2017_0000005836.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/10/2017_0000005836.pdf
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16505_1.pdf#page=2
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16505_1.pdf#page=2
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16505_1.pdf#page=2
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16505_1.pdf#page=2
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16505_1.pdf#page=2
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16505_1.pdf#page=2
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16532_1.pdf#page=5
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16532_1.pdf#page=5
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/11/2017_0000006023.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/11/2017_0000006023.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170713/AnuncioG1091-100717-0001_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170713/AnuncioG1091-100717-0001_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170703/AnuncioG0256-210617-0001_gl.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7769
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170710/AnuncioCA01-040717-0001_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170714/AnuncioC3B0-130717-0001_gl.html
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9. POSTA EN MARCHA DO NOVO CALENDARIO DE VACINACIÓN PARA ADULTOS NO SERGAS 

Dende o pasado 3 de xullo púxose en marcha o Calendario de Vacinación do Adulto no SERGAS no que se 

especifican as recomendacións de vacinación para a poboación adulta fronte ao tétano, difteria, tose ferina, 

sarampelo, rubéola, parotidite, hepatite B, gripe, varicela, virus d papiloma humano-VPH e meningococo C. 

A vacinación fronte ao tétano/difteria indicarase a todos os adultos non vacinados previamente ou coa 

primovacinación incompleta, así como para a profilaxe antitetánica en feridas.  

As mulleres embarazadas entre a semana 28 e 36 de xestación, preferiblemente na semana 32, deberán 

recibir unha dose da vacina difteria-tétano-tose ferina acelular de baixa carga antixénica.  

Anualmente vacinaranse da gripe as persoas de 60 ou máis anos de idade e as que presenten risco de 

complicacións. A vacinación antigripal do persoal sanitario resulta imprescindible para evitar a transmisión 

da enfermidade a pacientes con alto risco de complicacións así como o seu propio pa-decemento.  

A vacinación con tripla vírica recoméndase segundo a data de nacemento, o padecemento previo da 

enfermidade e o estado inmunitario, e se establece a pauta de vacinación segundo o caso; tamén se realizan 

as recomendacións para a vacinación das mulleres embarazadas susceptibles despois do parto.  

Por outra banda, a vacina fronte ao VPH indicaráselle a todas as mulleres nacidas a partir do 1994 que non 

fosen vacinadas previamente. Cabe destacar, pola súa importancia, a vacinación das mulleres conizadas 

nos 6 últimos meses por lesións intraepiteliais de grado CIN 2 ou superior, debido ao maior risco de 

recorrencia ben por reinfección ou reactivación.  

Toda a información no seguinte enlace: http://www.sergas.es/Saude-publica/Vacinación-no-adulto  

http://www.sergas.es/Saude-publica/Vacinación-no-adulto
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9. AECC 
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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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