
 

 
 

 

DECRETO 
 

 
Vista a proposta relativa ao calendario laboral para o persoal 

funcionario e laboral desta Excma. Deputación Provincial e do 
INLUDES para o ano 2011, pactado polos órganos de representación 

e aprobado pola Mesa Xeral Común en reunión de 17 de novembro de 
2010,  en cumprimento do establecido no Acordo Marco Único (AMU), 

Cap. VII, Art. 17 e Art. 37, m da Lei 7/2007, de 12 de Abril, do 
Estatuto Básico do Empregado Público e para complementar o 

determinado nas citadas normas e conforme ao que dispón o artigo 
94 da Lei 7/85, do 2 de Abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, 

esta Presidencia en uso das atribucións que lle confire o Art. 34 da 
citada Lei, RESOLVE 

 

Aprobar o calendario laboral para o persoal funcionario e laboral 
desta Excma. Deputación Provincial e do INLUDES para o ano 2011, 

que será o seguinte: 
 

a) FESTAS DE CARÁCTER XERAL (Xunta de Galicia) 
1 de xaneiro, Aninovo. 

6 de xaneiro, Día de Reis. 
19 de marzo, San Xosé. 

21 de abril, Xoves Santo. 
22 de abril, Venres Santo. 

17 de maio, Día das Letras Galegas. 
25 de xullo, Día Nacional de Galicia. 

15 de agosto, A Asunción. 
12 de outubro, Día da Hispanidade. 

1 de novembro, Todos os Santos. 

6 de decembro, Día da Constitución. 
8 de decembro, A Inmaculada. 

 
b) FESTAS DE CARÁCTER LOCAL (Burela) 

8 de Marzo, Entroido, 
6 de Xuño, Festas patronais 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
c) FESTAS PROPIAS DA DEPUTACION (Acordo Marco Único e 

Convenio Colectivo Único) 

23 de Abril, Sábado Santo 
20 de Maio  ( traslado da festividade de Santa Rita) 

24 de Decembro, Noite Boa (Sábado) 
31 de Decembro, Fin de Ano (Sábado) 

 
Seguindo o criterio establecido pola  Mesa Xeral de Negociación en 

reunión celebrada o día 25 de Febreiro de 2005, trasladase a 
festividade de Santa Rita ao día hábil inmediatamente anterior (20 de 

Maio) e ao coincidir o 24 e o 31 de Decembro en Sábado, 
compensaranse  con dous días máis en cada unha das quendas de 

tres días laborais libres de Navidad. 
 

Conforme ao Art. 94 da Lei 7/85 de Abril reguladora das bases de 
réxime local (LRBL), a xornada laboral para o ano 2010 será de 1.647 

horas anuais. O persoal ao servizo desta Deputación e INLUDES 

prestará servizos conforme ao establecido nos artigos 17 do Acordo 
Marco polo que se aproba a normativa de acceso, carreira e provisión 

de postos de traballo da Deputación provincial e do INLUDES, BOP 
30.09.2006 

 


