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CC.OO considera inaceptable a situación que está a acontecer coa OPE neste curso, os miles de opositores que están a espera desta 
OPE non poden ser vítimas dun xogo de intereses e ser reféns da intención de sacar reditos políticos do Goberno central e do seguidismo 
que fai gala esta administración autonómica. 

As administracións deben arbitrar as medidas necesarias para o desbloqueo da situación da OPE, e non xogar cos opositores a un día 
anunciar a convocatoria de oferta de emprego, e ao outro día dicir que non se pode convocar nunha situación que roza o “esperpento”. 

CCOO esixe a administración a convocatoria de OPE aínda que sexa prorrogando a taxa de reposición do curso pasado, como o menor 
dos males, aínda que rexeitamos dita taxa, e consideramos que a administración agora debera pelexar pola eliminación da mesma , o que 
permitira a convocatoria non so das xubilacións producidas ata o 31 de decembro senón a recuperación do emprego perdido polos anos 
de aplicación de taxas de reposición altamente restritivas. Esta organización aposta pola convocatoria de todas as prazas de carácter 
estrutural , especialmente tras as sentenzas do TJUE en materia de traballo temporal.. 

Como xa manifestamos en anteriores ocasións, e tal e como ven ocorrendo nos últimos tempos, as  declaracións que fixo o Conselleiro 
presentando a OPE en sede parlamentar e anunciando aos medios as especialidades que ían ser obxecto de convocatoria  antes que aos 
axentes sociais parécenos unha falta de respecto aos órganos de negociación, esta actitude repetida ao longo dos anos amosa ás claras a 
falta de interese negociador desta administración. 

CC.OO considera inaceptable que a oferta de emprego público fora ser presentada hoxe na Mesa Sectorial sen información previa do 
reparto por especialidades e corpos, e unicamente coñecendo a previsión de “mais de 1000 prazas” que fixo o Conselleiro nas súas 
declaracións en sede parlamentar, e a lista de 25 especialidades, máxime cando desde esta organización se solicitou á administración a 
convocatoria tanto da comisión de seguemento do acordo de interinos como desta Mesa Sectorial para estudar as medidas necesarias 
para a diminución das taxas de temporalidade que foron reducidas pola aplicación do acordo asinado pola Administración e algunhas das 
OOSS presentes nesta mesa, nomeadamente CCOO, FETE-UGT e ata chegar a preto dun 5% no 2010 e que creceron de forma alarmante 
a niveis próximos ao 13% o que produciu unha mingua na calidade do emprego na administración educativa, xa que estamos a falar de 
contratacións en precario.  

Con esta forma de actuar da administración non existe unha planificación das necesidades a medio prazo, non se cobren as necesidades 
dos centros e estanse a xerar situacións de inestabilidade nos cadros de persoal docente.  

Demandamos os criterios usados para o reparto de prazas e especialidades . Botamos en falta a convocatoria de especialidades nas que a 
taxa de interinidade é elevada. 

O feito de convocar prazas do corpo de profesores de música e artes escénicas  pola modalidade de acceso do subgrupo A1 ao A1 , é 
evidente que da unha saída a unha situación na que o profesorado de música de PES non tiña opción a optar a vacantes pola súa 
especialidade e que en algúns cursos motivou a aparición da figura do substituto zonal, e o paso de docentes de PES ao corpo de música 
e artes escénicas pode aliviar a situación, pero non pode ser a única solución á problemática deste profesorado, que pasa por outras 
medidas (desdobres, non asignación de horas de música a outras especialidades…). Desde CCOO esiximos a convocatoria de prazas de 
ingreso libre neste corpo e das prazas necesarias no corpo de catedráticos dado que o RD 276 prevé esta continxencia. Debérase así 
desbloquear a situación que se está a dar nos CMUS tanto profesionais como superiores. Do mesmo xeito podería ser necesaria a 
convocatoria de prazas do corpo de profesores de EOI nas especialidades de Inglés e Galego que están a ser ocupadas por profesorado 
do corpo de PES , en virtude de garantir a estabilidade nos centros. 
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profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas e de 
ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de Mestres e  
procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos 

de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e Mestres da 
Comunidade Aútonoma de Galicia. 

En canto a cuestións xerais do proceso temos que manifestar que despois dalgúns acontecementos que sucederon o 
curso pasado consideramos necesario


• O establecemento de protocolos de actuación comúns para  que cada tribunal non actúe de modo arbitrario. 


• Entendemos que cada vez se fai mais necesaria a constitución de comisións de selección para garantir a 
igualdade de condicións de partida dos aspirantes. 


• Os temas e o exercicio práctico da primeira parte da proba deben ser os mesmos para todos os tribunais de 
cada especialidade, aínda que as prazas estean repartidas, garantiríase a partida dos aspirantes das mesmas 
condicións.


• Os tribunais deberan publicar unhas normas claras sobre o formato das probas escritas, aínda que poida 
parecer unha cuestión menor clarificar ditos aspectos pode evitar problemas que se estiveron a dar no 
desenvolvemento das probas.


• Valorar a celebración das probas referidas ao corpo de secundaria de forma rotatoria e que non se celebren de 
modo sistemático nas mesmas localidades.


• En moitas especialidades estase a perverter o carácter de concurso-oposición ao superar a fase de oposición 
un número de aspirantes igual ao de prazas convocadas.


• Debérase explicitar de modo claro o procedemento de reclamación da nota perante os tribunais. 


• Incidir tras o gran numero de erros nas baremacións por parte dos tribunais, en que estes non poden ser os que 
baremen os méritos da fase de concurso.


• Deberase publicar ou ben na web da Consellería en modo de anuncio ou ben na parte correspondente a cada 
tribunal a composición final dos mesmos e non so nos lugares de celebración das probas.
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Para CCOO a elección de directores debería facerse no seno do Consello Escolar sen tutelaxe por parte da 
Administración e sen o requisito de ningunha antigüidade, aínda que somos conscientes de que as normativas e a idea 
dos lexisladores van por outros derroteiros na liña de liquidar a xestión democrática dos centros.


Estamos diante unha Orde, que aplica unha vez mais os postulados da LOMCE e que modifica de xeito substancial as 
regras do xogo no tocante á elección dos equipos directivos, deixando o poder decisorio en mans da Administración e 
que minimiza a capacidade de participación da comunidade educativa dos centros nun aspecto tan importante da 
xestión dos mesmos, como é a elección do director.


Os directores deberan ter o aval de toda a comunidade educativa e estase a favorecer que sempre dirixan os mesmos, 
era a vella idea do corpo de directores que CCOO rexeita.


Entendemos que se poden acatar os postulados que marca a lexislación vixente, pero que a Administración pode facer 
un xesto a prol da xestión democrática dos centros  de forma que dous dos representantes da administración sexan 
designados un por proposta do claustro de profesores e outro por proposta do Consello Escolar do centro de entre o 
colectivo de pais ,alumnado ou persoal non docente.


Hai unha cuestión que non recolle a Orde e cremos que si debería facelo: 

Hai que buscar unha solución ás baixas prolongadas dos directores ou membros do equipo directivo. Debe nomearse a 
outra persoa con carácter accidental é o nomeamento debe  ter recoñecemento tanto a efectos económicos como 
administrativos. 

En cuestións referidas ao baremo, consideramos que o feito de que se teña en conta a experiencia é razoable pero o 
peso específico da experiencia desempeñando postos de director/a é excesivo xa que favorece que sempre dirixan os 
mesmos, era a vella idea do corpo de directores que CCOO rexeita. 

Desgústanos a puntuación por cargo como subdirector ou xefe de servizo en cargos da Administración educativa, polo 
que queremos que se elimine. 

Parécenos inadmisible a desaparición da preferencia que tiñan as candidaturas do profesorado do propio centro fronte 
a candidaturas externas, e que sexa substituído por modificacións na baremación, con puntuacións diferentes segundo 
se exercera o cargo no propio centro ou noutro , o que  permite que profesorado do propio centro pero que non 
estivera nos equipos directivos teña moi pouco que facer nun concurso deste tipo, e que ademais se desestabilice o 
baremo pola puntuación da experiencia como director e a altísima valoración do proxecto. 

Na valoración de cursos de formación deberanse valorar tamén aqueles relacionados coa prevención de riscos laborais. 

En todo caso deberase aumentar a puntuación por ter destino definitivo no centro e reducir a valoración dada ao 
proxecto de dirección. 

No anexo dos centros deberan figurar aqueles nos se van a producir xubilacións forzosas de directores antes de rematar 
o curso, para evitar o nomeamento de direccións de carácter accidental e que os interesados puideran presentar 
proxecto de dirección. 
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Solicitar información sobre a situación do Concurso Xeral de Traslados, dado que a existencia de doble 
baremación pode xerar reclamacións e unha nova xudicialización do mesmo. Ten a Consellería constancia da 
existencia de reclamacións pola aplicación do baremo. Cando vai a sair a adxudicación provisional? Como se 
vai a bafremar a aqueles concursantes que participen desde outras administracións e reclamen a non 
aplicación do baremo vixente en Galicia?.


Denunciar o reparto dun panfleto dunha organización polos centros que contén material que incita ao odio e a 
LGBTI-fobia e a inacción da administración neste asunto, debemos rexeitar as declaracións do Conselleiro 
apelando á responsabilidade dos centros para a non difusión de dito panfleto, é a administración a que ten 
que velar polo cumprimento da legalidade, e evidente que a lei 2/2014 é insuficiente e quédase nunha mera 
declaración de intencións, de nada vale o establecemento de protocolos e actuacións para a visibilidade dos 
colectivos LGBTI cando se permite a difusión de panfletos que incitan ao odio e a segregación.


Solicitamos novamente que se realicen rexistros - inventarios daqueles materiais que conteñan amianto nos 
centros educativos para que sexan identificados e incluídos nas súas avaliacións de riscos. Ademais tamén 
consideramos necesario que se implante un programa de xestión coas medidas preventivas necesarias e as 
actuacións previstas para a súa conservación, mantemento e, chegado o caso, eliminación, así como  que se 
aborde un plan de substitución destes materiais para evitar o risco aos usuarios. 


Solicitamos de novo, a adcrisción das ensinanzas artísticas superiores ao sistema universitario galego.


Solicitamos o recoñecemento de oficio como servizos prestado á administración do tempo xerado por 
vacacións nos contratos temporais en virtude das sentenzas xudiciais gañadas ao respecto.


Denunciamos a situación que se está a dar coa xubiklación anticipada do persoal docente e instamos á 
administración a que resolva o problema con Clases Pasivas.
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