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1.- Proxecto de orde pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo de axudantes de carácter facultativo de 

Administración especial da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala de axentes do 

Servizo de Gardacostas de Galicia.  

Os cambios máis importantes que se produciron con respecto á proposta inicial foron os seguintes: 


- A publicación, con anterioridade a realización da proba, por parte do tribunal dos criterios de corrección, valoración e superación 

desta que non estean expresamente establecidos nas bases da convocatoria. 


- Mellorase a redacción dos requisitos de titulación e capacidade funcional; indicase o número de preguntas que se farán no primeiro 

exercicio de cada unha das partes do temario; na primeira parte da proba física (subida á escala de vento) increméntase en 30 

segundos o tempo que teñen as mulleres para realizala; suprímese o exercicio que consistía en contestar por escrito vinte preguntas; 

suprímese no temario da parte xeral o relativo a responsabilidade patrimonial da Administración; realízanse cambios nos epígrafes de 

varios temas; redúcense o número de temas da parte específica de 35 a 32. 


A pesar destes cambios, dende CCOO, como non se atenderon as nosas alegacións en relación a: que o sistema selectivo fose 

concurso-oposición; que se establecese previamente o rango de respostas correctas para acadar a puntuación mínima nos distintos 

exercicios; que se suprimise a proba física; que o suposto práctico fose tipo test; que houbese observadores sindicais no proceso 

selectivo; que se acoutasen e se concretase mellor as normas de dereito positivo, o voto foi en CONTRA. 


Observación: O primeiro exame deste proceso selectivo non será antes do 1 de maio de 2017. 


2.- Proxecto de bases polos que se convoca procesos selectivos para o ingreso nas escalas técnica e superior de finanzas.  

Polo que respecta a estas bases, os cambios máis importantes que se produciron con respecto á proposta inicial foron os seguintes: 


- A publicación, con anterioridade a realización da proba, por parte do tribunal dos criterios de corrección, valoración e superación 

desta que non estean expresamente establecidos nas bases da convocatoria. 


- No subgrupo A1 aumentase o tempo para realizar o primeiro exercicio a 180 minutos. 


- No subgrupo A2, ademais de incrementar o tempo para realizar o primeiro exercicio a 120 minutos e tamén o da primeira proba do 

terceiro exercicio a 90 minutos, desdobrase en dous temas o tema 6 da parte III. 


A pesar destes cambios, dende CCOO, como non se atenderon as nosas alegacións en relación a: que o sistema selectivo fose 

concurso-oposición; que a porcentaxe de prazas para a promoción interna fose do 50%; que se eliminase na promoción interna a 

parte do temario do que xa se examinaron para acceder ao grupo desde o que se promociona; que no caso da promoción interna se 

reducise o número de probas; que as probas foses todas tipo test; que se publicase o resultado do suposto práctico na web na 

Xunta; que se eliminase a proba oral no grupo A1 (de non eliminarse, habería que garantir o anonimato da persoa aspirante), o voto 

foi en CONTRA. 
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3.- Rogos e preguntas  

Neste apartado dende CCOO planteamos: 


- Chamamentos a través do INEM no Consorcio Galego de Igualdade e Benestar: que se estaba incumprindo o acordo asinado, 
sobre integración do persoal Consorcio no Convenio Único, pois se estaban facendo novamente chamamentos a través do INEM 
cando había xente suficiente anotada nas listas de agarda, polo que esixíamos que se instase aos responsables deste organismo 
para que os paralizasen con carácter inmediato, así como que os obrigase a convocar as organizacións sindicais para darlle 
explicacións deste proceder tan anómalo e contrario aos acordos acadados. 


- Peche rexistros días 24 e 31 de decembro: que habíamos presentado escritos o 4 de outubro e o 29 de novembro solicitado 
reunións urxentes para acordar unha nova instrución sobre o funcionamento dos rexistros, logo que a nova lei determinase que os 
sábados eran inhábiles, sen ter resposta ata o momento. En todo caso esixíamos que o igual que xa habían anunciado outras 
administracións, que os días 24 e 31 de decembro os rexistros da Xunta de Galicia permanecesen pechados. 


- Integración categorías Consorcio no Convenio Único: que tendo en conta que o prazo para ter feita dita integración remata o día 20 
de decembro, instabamos a axilizar este proceso negociador. 


- Desenvolvemento do Acordo de Bombeiros Forestais, 2a actividade, funcionarización e emprego: que tendo en conta que se lle 
había remitido escrito a Conselleira de Medio Rural e ao propio Director Xeral de Función Pública solicitando o desenvolvemento 
esixiamos que se concretase unha data de inicio para a posta en marcha deste acordo. 


- Comisión de Seguimento da Instrución de vacacións, permisos e licenzas: que tiñamos solicitada a convocatoria desta comisión, 
para aclarar a “interpretación errónea” que estaba a facer a Consellería de Política Social, a hora de conceder as compensacións 
polos días 24 e 31 de decembro ao persoal dos seus centros. Porén e co obxectivo de evitar unha xudicialización innecesaria, para 
reclamar este dereito, esixíamos a súa inmediata convocatoria. 


- Concurso traslados persoal laboral: que cando se ía empezar a negociar as bases deste concursos, posto que o mesmo estaba 
condicionado pola reestruturación das categorías (aínda sen rematar) e pola determinación de cales entrarían no proceso de 
funcionarización (aínda sen empezar). 


A DXFP informou: 

 
- Concurso traslados laborais: que este concurso era prioritario para a Dirección Xeral da Función Pública. 


Haberá que definir primeiro prioritario, para que esta manifestación sexa crible. 


- Próximos procesos selectivos: que no mes de xaneiro se ían negociar as bases do procesos selectivo para o acceso por promoción 
interna á Escala Superior de Finanzas (8 prazas). Esta convocatoria terá menos probas e un temario máis reducido que a que se 
negociou para o acceso libre. - Outros procesos selectivos: que se vai retomar a negociación dos procesos selectivos de veterinarios 
e de delineantes. 


- Proceso funcionarización: que respeto á noticia que saíu na Voz de Galicia relativa á funcionarización de 3300 prazas de persoal 
laboral, manifestou que dita información non fora facilitada pola Dirección Xeral de Función Pública. Que estaban traballando entre 
outros colectivos, nas escalas relativas aos servizos sociais e tamén do Servizo Público de Defensa contra os Incendios Forestais, 
para incluílas na lei de medidas que se vai publicar en febreiro de 2017. 
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A1 A2 C1 C2

CORPOS XERAIS PROMOCIÓN INTERNA Publicadas notas do 2o 

exercicio, e 3º exame 

(temas) o día 22 de 

decembro de 2016 

(faltaría o exame de 

galego de ser o caso e a 

fase de concurso). 

Pendentes notas 2 

exercicio. Faltaría o 

exame de galego 

deserocasoea fase de 

concurso 


Realizado exame de 

galego en novembro e 

están pendentes notas e 

fase concurso 


Realizado exame de 

galego en novembro e 

están pendentes notas e 

fase concurso 


A1 A2 C1 C2

CORPOS XERAIS ACCESO LIBRE Publicadas notas 2º 

exercicio. Realizarase o 

3º exame 

previsiblemente en 

xaneiro. 


Publicadas notas 2º 

exercicio. Realizarase o 

3º exame 

previsiblemente o 12 

xaneiro 


Pendentes notas 2º 

exercicio. Realizarase o 

3º exame 

previsiblemente en 

xaneiro. 


O exame de informática 

farase o día 20 de 

decembro en Silleda. 


A1 (ESCALA SUPERIOR) A2 (ESCALA TÉCNICA)

ESCALA FINANZAS ACCESO LIBRE Publicadas notas terceiro exercicio 

Previsión xaneiro cuarto exercicio 

(temas). 


Publicadas notas terceiro exercicio. 

Pendente exame galego. 
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