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RECOMENDACIÓN DIRIXIDA AO SR. DIRECTOR XERAL DA FUNCIÓN PÚBLICA (CONSELLERÍA
DE FACENDA), PARA A MELLORA CUALITATIVA NA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN NO
PORTAL DE TRANSPARENCIA

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2016

Sr. director xeral:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D. ..... en
relación á inclusión no Portal de Transparencia da Consellería de Facenda dos nomes dos
delegados sindicais, atribuíndolles uns gastos totais que resultan incertos, pois reflicten o
total de horas sindicais dispoñibles e non o uso efectivo das mesmas

Ante iso requirimos informe a esa Consellería, que nola remitiu, co seguinte contido:

“O pasado 7 de marzo de 2016 a Xunta de Galicia procedeu á apertura e posta en
marcha do Portal de Transparencia e Goberno Aberto coincidindo coa entrada en vigor
da Lei galega 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Este Portal é o punto de referencia para poñer a disposición da cidadanía, a través dun
punto único, directo e centralizado, toda a información que debe facerse pública de
acordo coa normativa básica de transparencia e a nova lei galega.

Expediente: T.11.Q/434/16



2

Entre as obrigas de publicidade activa, a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, establece no seu
articulado o seguinte:

"Artigo 10. Obrigas específicas de información en materia de persoal.

Ademais da información que se debe facer pública segundo a normativa básica en
materia de transparencia, os suxeitos citados no artigo 3.1, no ámbito das súas
competencias, tamén publicarán:

c) Os permisos para a realización de funcións sindicais, liberados e liberadas
sindicais tanto de carácter institucional coma as dispensas sindicais, distribuídos
segundo relación nominal de persoas e organizacións sindicais ás cales están
vinculados, así como todos os custos que estas orixinan.

Crédito horario total que ten cada organización sindical e a súa distribución segundo
relación nominal de persoas, así como todos os custos que estas orixinan".

Para dar cumprimento á obriga anterior, a Xunta de Galicia determinou o custo que
orixina a acción sindical tendo en conta as retribucións totais anuais percibidas no ano
2015 polo persoal que por calquera concepto sindical ten unha ausencia TOTAL anual
do seu posto de traballo.

Non se tiveron en conta pois outros conceptos que tamén supoñen un custo por
cuantificar para esta administración como, entre outros, as distintas dispensas horarias
parciais de asistencia ao traballo que o resto de delegadas/os sindicais desfrutan.

Tendo en conta que o Portal de Transparencia e Goberno Aberto nace coa finalidade
de ser unha ferramenta viva e dinámica e cunha vocación de mellora permanente, nas
próximas actualizacións iranse incorporando aqueles outros datos que ofrezan un
maior e mellor coñecemento á cidadanía da información que debe publicarse.”

Como conclusión do sinalado no informe que nos trasladaron e da información facilitada por
vostede mesmo, esta institución, en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 6/1984, do
5 de xuño, pola que se rexe, coa data de hoxe formula á Dirección Xeral da Función Pública
da Consellería de Facenda, a seguinte RECOMENDACIÓN:
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A Lei de 1/2006, de 18 de xaneiro, de Transparencia e Bo Goberno da Comunidade
Autónoma de Galicia, salienta a importancia de que os contidos sexan ofertados no so en
cantidade, senón tamén prestando atención á calidade dos mesmos.

Neste senso, e co fin de acceder á maior comprensión posible da información, así como
acadar unha maior transparencia, recoméndase á Dirección Xeral da Función Pública, da
Consellería de Facenda, que se publique a información sobre os permisos para a
realización das funcións sindicais, liberados, etc., e os custes que estes orixinen, dun xeito
desagregado, recollendo o crédito total para cada organización, a relación nominal de
persoas e os custos efectivamente orixinados.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta Institución da
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Agradecéndolle a súa colaboración, reciba un atento saúdo.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


