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XUNTANZA CONSELLO ASESOR PARA A INTEGRACIÓN DA 

DISCAPACIDADE NA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA 
 

O día 20 de abril de 2018 celebrouse a xuntanza do Consello Asesor para a 
Integración da Discapacidade na Función Pública de Galicia no que, ademais 
da aprobación da acta da reunión anterior celebrada o 28 de novembro de 
2017, se trataron os seguintes temas: 
 
1.- Proxecto de Orde pola que se convoca proceso selectivo para o 
ingreso na Agrupación profesional de persoal subalterno da 
Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia en prazas 
reservadas para ser cubertas por persoas que acrediten discapacidade 
intelectual.  
 
Con respecto a este tema o DXFP reitera a información que xa nos facilitara na 
xuntanza previa do 23 de marzo de 2018: 
 
a) Que esta convocatoría ía incluír 24 prazas correspondentes ás OPE(s) dos 
anos 2016 e 2017 
b) Que como novidade sinalan, que a discapacidade global (non se computa só 
a intelectual) ten que ser igual ou superior ao 33%, pero teñen que acreditar a 
discapacidade intelectual 
c) Que aumentan o número de preguntas a 45, das que 20 serán da parte xeral 
(máis unha de reserva) e 25 (máis dúas de reserva) da parte específica. 
d) Que o sistema selectivo será o de oposición (na anterior convocatoria foi 
concurso-oposición) 
e) Que non restan as respostas incorrectas 
f) Que na elección de destino ofertarán prazas nas catro provincias para 
facilitar a proximidade ao domicilio do traballador 
g) Que o temario se dividía en bloques e que os temas os ía elaborar a DXFP. 
 
Dende CCOO manifestamos o seguinte: 
 
1º) Que se debía reducir e acoutar o programa do proceso selectivo e 
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propuxemos: a) Eliminación do Bloque 5. Realización de recados oficiais dentro 
e fóra do centro de traballo e do Bloque 6 Información de anomalías ou 
incidencias no centro de traballo da parte específica do programa b) Que se 
cambiase o enunciado do Bloque 2 da parte xeral para matizar que os 
apartados relativos ao ingreso e os tipos de empregados públicos se refiran 
exclusivamente á administración autonómica. 2º) Que se aprobase un decreto 
que regule o acceso das persoas con discapacidade á función pública de 
Galicia ou, no seu defecto, que se incluíse un capítulo destinado a regular este 
tema  
 
A DXFP  dixo que ía estudar as nosas peticións e que nos contestaría ás 
mesmas na Mesa Xeral. 
 
2.- Situación do primeiro proceso selectivo convocado para persoas con 
discapacidade intelectual (Grupo V/Categoría 3) 
 
No que se refire a este punto a administración facilitou a seguinte información: 
 
* Que neste proceso foran admitidas 429 persoas. 
* Que se presentaran 352 persoas ao primeiro exercicio e que o aprobaran 309 
*Que a proba de galego a superaran 295 opositores. 
* Que o baremo provisional xa se publicara no DOG (295 aspirantes 
baremados) e que 75 persoas presentaran alegacións ao mesmo. 
* Que o baremo definitivo se publicaría no DOG do 9 de abril coa proposta de 
aprobados. 
 
3.- Rogos e preguntas.-  
 
Neste apartado volvémoslle a reiterar a petición relativa a que se debía 
elaborar un Decreto que regule o acceso á función pública das persoas con 
discapacidade ou, no seu defecto, incluír un capítulo relativo a este tema no 
próximo decreto de listas. 


