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REUNIÓN VICEPRESIDENTE DE LA XUNTA 

 
Na tarde de hoxe, responsables do SUP en Galicia mentivemos unha 

xuntanza co vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia da Xunta 
de Galicia, estando presente tamén o Director Xeral de Emerxencias e 
Interior. 
 
Este encontro é continunación do mantido cos mesmos interlocutores o 
pasado día 26 de febreiro. 
 

Os asuntos tratados foron os seguintes: 
 

1. Prazas; na actualidade forman a UPA 385 policías de todas as escalas e 
categorías. Nos próximos meses a Unidade seguirá perdendo efectivos por 
mor do traslado a outras plantillas, ascensos ou cambios de situacións 
administrativas, entre outros. Datos que sitúan á UPA en cifras do ano 2006, 
cando tiña encomendadas menos funcións que as que presta na actualidade.  
Cabe destacar que o pico máis alto de integrantes foi no ano 2013, con 473 
axentes. Precisamos, de forma urxente, completar o catálogo de postos de 
traballo que na actualidade é de 500 axentes. Tamén fixemos fincapé que 
este catalogo está desfasado e tal como xa instamos á DGP, pedimo á Xunta 
que apoie o incremento ata os 700 efectivos. Precísase completar todas as 
xefaturas da UPA que contan 

con 42 policías en A Coruña, 
Lugo e Vigo ou 44 en 
Pontevedra e Ourense. A 
Xefatura da Policía 
Autonómica suma 171 
axentes. Xacobeo, campaña 
de incendios, UFAM, 
investigación, así como 
outras funcións propias de 
protección e vixiancia 
requiren o incremento de 
efectivos. 

 
Asistiron por parte do SUP á xuntanza de hoxe co 

VicePresidente Primeiro da Xunta de Galicia e co DXEI, 

Roberto González, Abel Lobato, Mónica Tomé e Xosé Freire 
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A Xunta coincide co SUP na urxencia de cubrir as vacantes existentes 
mediante un Concurso Específico de Méritos, reivindicación que trasladaron 
en diversas ocasións ó Ministerio do Interior, sen responsta ata o momento. 
En próximas datas presentarán iniciativas lexislativas a través de Senado e 
Congreso para reforzar o dispositivo da UPA de cara ao inminente inicio do 
Ano Santo. A mediados do mes de xaneiro de 2021, está prevista unha 
xuntanza entre o DAO e os comisarios das distintas UPAs para concretar a 
convocatoria de prazas.  

 

2. Convenio: instamos a 
modificar o actual 

convenio entre o 
Ministerio do Interior e a 
Xunta de Galicia e engadir 
unha nova cláusula, na cal 
especifique que cada 
vacante que se produza 
por ano no seno da UPA, 
sexa convocada o ano 
seguinte para así evitar 
chegar á situación actual. 
Nas bases do CEM é 
necesario suprimir a 
entrevista personal, outorgándolle un valor transcendental á antigüedade no 
Corpo como requisito de acceso á UPA, así como contar con curso de 
adaptación á UPA.  

 

A Xunta expresa a dificultade de modificar o convenio, informando, en canto 
ás bases do CEM, será a propia Comisión Mixta quen propoña a sua 
redacción, co vistro prace da División de Persoal. 

 

3. Catálogo postos de traballo: a Xunta apoia a necesidade de catalogar de 
forma específica certos postos de traballo dentro da UPA, incrementando o 
Complemento Específico Singular e o Nivel de Complemento de Destino, 
adaptándoo ás funcións e responsabilidade específica de cada cometido.  

 

Neste senso, dende a Xefatura da UPA remitíuse unha proposta á Dirección 
Adxunta Operativa. 

 
4. Complemento de Produtividade: ante a petición do SUP, o 

Vicepresidente Primeiro comprometeuse a incrementalo lixeiramente no 
próximo ano 2021, tendo en conta a actual conxuntura social e económica. 
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5. Medios: agradecemos o 
esforzo realizado nos 
últimos anos ca 
renovación case total da 
flota de vehículos 
policiais. Solicitamos 
una visita á futura 
dependencia da UPA 
Vigo. Nova instalación 
Monte do Gozo. 
Adquisición e 

rennovación de 
teléfonos corporativos, 
con datos. Obras na 
Xefatura da UPA, en Fontiñas co adecentamento de despachos e vestiarios. 
Mellora dos aparatos do ximnasio de dita Xefatura.  

 
A Xunta infórmanos da próxima entrega de 2 furgonetas para ERPOL e de 6 
vehículos tipo “Pickup” para repartir polas distintas sedes. Tamén nos 
trasladou o interese de que a sede da UPA Vigo e a UVEX conten con unhas 
instalacións acordes ás funcións da Policía Nacional. En canto á posta en 
funcionamento dunha comisaría no Monte do Gozo, dependen da asignación 
de efectivos por parte da Dirección Xeral da Policía para que tanto UPA, 
como CNP e PL teñan presencia nesa Comisaría de Atención ó Peregrino, que 
se convirtiría nun punto de atención policial de referencia no Xacobeo para 
os peregrinos que chegen a Compostela. No relativo á adquisición de 
termináis, evaluarán as necesidades específicas, comprometéndose a 
actualizar estes medios. Informan das próximas obras de adecentamento dos 
vestiarios e despachos en Fontiñas. En canto ó ximnasio, indícanos a 
Administración autonómica que avaliarán as necesidades de cara aos 

vindeiros presupostos. 

 
6.- Reestructuración servizos seguridade: están traballando na 
reestructuración dos servizos de seguridade estática, cambios motivados 
pola falta de efectivos na UPA, o que derivaría no reforzo das distintas 
xefaturas provinciais ou locais con persoal procedente de Santiago.  

 

Pedirán un informe a Secretaria Xeral Técnica de Vicepresidencia e ó 
comisario, xefe da UPA, para valorar a viavilidade desta medida. 

 

7.- Actos 30 aniversario: en relación cos efectos do Decreto 122/2016, 

do 8 de setembro, polo que se regula a concesión de condecoracións, 

distintivos de permanencia e distincións honoríficas outorgadas ao persoal 
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da Unidade do Corpo Nacional de Policía adscrita á Comunidade Autónoma 

de Galicia ou a persoas e institucións que colaboren con esta 

Condecoracións, recóllese dentro do artigo 8, sobre efectos das 

condecoracións, no seu punto 2 que “dentro do Acordo de produtividade da 

UPA, recollerase unha epígrafe específica para recoñecer a 

traxectoria profesional do persoal funcionario que sexa 

condecorado coa Cruz de bronce”. Solicitamos que se execute o 

complemento retributivo para os preto de 30 compañeiros que o vindeiro 

ano cumplirán 30 anos traballando na UPA.  

 

Confirma o VicePresidente que no 2021, se a situación o permite, se 

organizará un acto para a entrega dos distintivos de permanencia e as 

condecoracións propias da UPA, adiantando que aqueles policías 

condecorados ca medalla de bronce recibirán un incentivo anual de 200 

euros. 
 

8.- Realización test Covid ao CNP e vacinas: a falta de interese da 
Delegación do Goberno e da Dirección Xeral da Policía, fixo que non 
puidéramos axilizar a realización de probas nas distintas dependencias do 
CNP en Galicia. A día de hoxe aínda non se realizou, por parte do Sergas, un 
estudio serolóxico, nas plantillas das provincias de Pontevedra e de Lugo. 
Tamén solicitamos que se dé prioridade aos Policías Nacionais que traballan 
en primeira liña fronte á Covid.  

 

O VicePresidente da Xunta tomou nota das plantillas onde ainda non se 
realizaron os test de detección para tratar de axilizar a sua realización. No 
tocante á vacina, agardarán a vacinar ós sectores máis vulnerables, 
analizando unha vez que dispoñan de todas as doses previstas, ás 

necesidades do CNP e da UPA. 

 

9.- UVEX, sede Xudicial Santiago. En cumplimento da Ley 2/86 debería 
ser PN quen prestase servizo nos xulgados de Santiago de Compostela. 
Dende o SUP solicitamos, fai un ano, a convocatoria da Comisión Mixta de 
Seguemento do Convenio para as UVEX, propondo a inclusion dun punto na 
orde do día no que se tratase esta cuestión.  

 

A Administración autonómica comprométese a retomar esta reivindicación.  

 
 

Santiago, 29 de decembro de 2020 
SUP Galicia 


