
SOLICITUDE de REUNION URXENTE SOBRE A EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS 
ESENCIAIS DA ADMÓN. AUTONÓMICA E SOBRE OS EFECTOS LABORAIS 
OCASIONADOS. 
 
J.Emilio Doforno Guzmán (CCOO), Manuel Gallardo Canitrot (CIG), Alvaro Fernández Baamonde 
(CSI-CSIF) e José Fracisco Nuñez Rodríguez (UGT), con enderezo a efectos de notificacións nos 
respectivos Locais Sindicais – Baixos da Consellería de Presidencia – San Caetano, en calidade de 
coordenadores do Sector da Admón.. Autonómica das respectivas Organizacións Sindicais ás que 
representan,  

E X P O Ñ E N 
 
1. Que no “ACORDO SOBRE BASES PROGRAMATICAS PARA A ACCION DO 

GOBERNO” que asinaron os Grupo Políticos do PSdeG-PSOE e do BNG o 23 de xullo de 2005 
recollíanse unha serie de compromisos que, ao noso entender, esten sendo incumpridos nas 
decisións efectivas de goberno. 

 
2. Que dos acordos programáticos que consideramos que se estan incumprimdo destacamos 

especialmente, entre outros, os seguintes: 
 
Punto 3.- REXENERACIÓN DEMOCRÁTICA E PODERES PUBLICOS - UNHA ADMINISTRACIÓN MÁIS 
ACTIVA E EFICAZ: O Goberno galego ... creará un rexistro de entes instrumentais como primeiro paso 
para a súa redución ou integración na estrutura xeral da Administración 
 
ADENDA O ACORDO PARA A FORMACION DO GOBERNO DE GALICIA- Punto 6.- AUSTERIDADE DA 
ADMINISTRACIÓN: As forzas políticas asinantes asumen o compromiso de reducir ... o número de entes, 
fundacións, sociedades e institutos de caracter autónomo. Caso necesario, a reducción dos organismos 
autonómos fariase na ñei de Orzamentos ou na Lei de Acompañamento. 

 
3. Que na liña dos compromisos citados, celebramos e consideramos como positiva e concordante co 

pacto programático citado a decisión adoptada polo Goberno de integrar as Fundacións Sanitarias 
na estrutura da Administración Autonómica, do mesmo xeito que non podemos concordar con 
outras decisións adoptadas polo goberno autonómico respecto da externalización de determinados 
servicios propios da administración autonómica que entendemos que non melloran os servicios 
públicos, xeneran unha maior precarización laboral, teñen importantes carencias na transparencia 
das contratacións de persoal así como no control publico da súa propia xestión. 

 
4. Que os efectos laborais de determinadas externalizacións están a producir importantes desencontros 

sindicais coa propia administración autonómica que desexamos promover a súa resolución 
afrontando esas problemáticas pola vía do diálogo. 

 
Por todo elo, S O L I C I T A M O S 

 
Que, á maior urxencia posible, se nos convoque a unha xuntanza aos efectos de trasladarlle as nosas 
opinións e propostas así como para buscar o consenso preciso que conduza finalmente a unha solución 
dialogada de tódalas cuestións e problemas laborais relativos e derivados das externalizacións de 
servicios promovidas polo goberno da Xunta de Galicia. 
 

Santiago de Compostela, 27 de maio de 2008 
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SR. PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA 


