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CCOO, primeiro sindicato das Administracións Públicas, asina hoxe un acordo polo que 
entre 270.000 e 300.000 persoas accederán a un posto de traballo fixo nas 
Administracións Públicas nos próximos tres anos.  

Este acordo supón un avance para acabar co abuso na contratación nas administracións e da a razón a 
CCOO, cando xa en xuño do ano pasado propuxemos a aprobación dunha Oferta de Emprego Público 
(OEP)  excepcional. 


O acordo acadado hoxe permitirá consolidar con funcionariado docente de carreira cerca de 2000 
empregos docentes temporais. Ademais do establecemento  dunha taxa de reposición do 100% entre 
2017 e 2020, marcase como obxectivo a redución das interinidades a un máximo dun 8% o que suporá 
como mínimo a dotación desas 2000 prazas. Concretamente, en Galicia xa demostramos no pasado 
que no sector docente esa taxa pode ser inferior, xa que estivemos en cifras por debaixo do 5%. Desta 
forma nos vindeiros 3 anos poderían ofertarse nas OEP a totalidade da reposición das xubilacións e 
cerca de 2000 prazas mais de consolidación.


Todas estas prazas non suporían un incremento orzamentario ao estar actualmente ocupadas por 
profesorado interino.


En calquera caso, como desenvolvemento do acordo de hoxe, quedaría a negociación en Galicia ao 
abeiro do acordo de interinos da redución da taxa de temporalidade a un máximo dun 5%. Defendemos 
a recuperación do papel duns servizos públicos potentes ao servizo da cidadanía defendendo unha 
escola pública de calidade.


Ademais na Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas na tarde de onte, CCOO 
manifestou o seu desacordo diante do incremento salarial do 1% plantexado polo Goberno, máxime 
cando o IPC está neste momento no 3% e é previsible que remate o ano por riba do 2%, o que suporía 
unha nova perda de poder adquisitivo nos empregados e empregadas públicos que se sumaría ás que 
se veñen sufrindo nos últimos anos.


CCOO insiste en que se debe acometer un plan plurianual de recuperación de todos os dereitos 
perdidos, especialmente nos referidos ás retribucións e á xornada e a garantía de que non haxa novas 
perdas. Tras dous anos de insistencia por parte do Goberno na recuperación económica, esta non da 
chegado ás empregadas e empregados públicos. 


CCOO considera que as previsións do proxecto de PGE para o ano 2017 supoñen un freo ás 
expectativas de recuperación e polo tanto actuaremos no trámite parlamentario e coas mobilizacións 
que for necesario para, máis aló deste proxecto de PGE, acadar compromisos firmes sobre o proceso 
de recuperación.
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