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O goberno do estado vén de acordar coas Comunidades Autónomas a supresión da taxa de reposición 
nas ofertas de emprego público en sanidade, educación e servizos sociais nunha xuntanza previa á 
conferencia de presidentes que se celebrará o vindeiro 17 de xaneiro. 

A eliminación desta taxa non permite ao goberno galego que utilice como excusa a normativa estatal, 
para non convocar todas as prazas estruturais na vindeira OPE. 

A neglixente xestión de persoal da actual e anterior Consellería de Educación, elevou as tasas de 
interinidade do 4,8% a máis do 13%. CCOO-Ensino solicitou, xunto co resto de OOSS firmantes do 
acordo, (UGT e ANPE) fai máis dun mes unha xuntanza da Comisión de Seguemento de Interinos co 
obxecto de valorar as tasas de interinidade no colectivo de docentes da nosa comunidade autónoma. É o 
noso obxectivo reducir as tasas de temporalidade aos límites en que se atopaban cando comezou a 
gobernar o PP en Galicia, é dicir, por debaixo do 5%. 

Unha vez dado o paso anterior, é necesario a convocatoria urxente da mesa sectorial docente non 
universitaria que CCOO-Ensino xa solicitou por escrito con entrada de rexistro. 

Nesta mesa, debemos identificar todas as prazas estruturais que están no sistema e acordar incorporalas 
á vinderia OPE. É imprescindible reducir ao mínimo posible as tasas de temporailidade, que o acordo de 
interinos sitúa nun máximo do 5%, e como xa se demostrou, conseguimos estar por debaixo. 

A única fórmula posible para conseguir isto, é ofertar todas as prazas estruturais. 
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