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Excelentísimo Señor D. Íñigo Méndez de Vigo e demais membros do 
Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 

Escríbolles estas liñas para expresarlle a miña disconformidade con 
algunhas das actuacións que o seu Ministerio e vostede mesmo están levando 
a cabo en relación ao proceso de estabilización do emprego ao que o seu 
propio Goberno comprometeuse a través da firma do Acordo para Mellóraa do 
Emprego Público o 29 de marzo de 2017. 

O Ministerio do que vostede é responsable está permitindo ás 
comunidades autónomas unha interpretación raquítica do acordo no que 
respecta ao número de prazas que deben ser convocadas para alcanzar o 
obxectivo de redución da taxa de interinos na contorna do 8 %. Como 
consecuencia obvia, é previsible que se convoquen menos prazas das que se 
debesen. 

Doutra banda, suscitan a modificación e o aumento significativo do 
temario de oposición, facéndoo ademais en pleno proceso de consolidación do 
emprego. 

Finalmente, desoíron sistemáticamente na mesa de negociación as 
achegas das organizacións sindicais e mantivéronse impermeables á 
modificación de aspectos tan centrais e razoables como o carácter non 
eliminatorio das probas da oposición. 

Por todo iso, a través da presente carta suscítolle unha serie de 
reivindicacións fundamentais: 

o Convocatoria de todas as prazas necesarias nas distintas 
comunidades autónomas para cumprir co obxectivo de reducir a 
temporalidade na contorna do 8 %.
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É imprescindible que se negocie e acorde coas organizacións sindicais un 
modelo de acceso para o periodo de concreción desta oferta de emprego 
público extraordinaria no que: 

o Se simplifique a fase de oposición.

o As partes da fase de oposición non sexan eliminatorias.

o Se aumente o número de temas extraídos ao chou.

o Se aumente o peso da fase de concurso ata o 45% como marcan 
algunhas sentenzas.

o Aumente o peso da experiencia.

o Se reduza a porcentaxe de experiencia que pode ser substituida por 
outro mérito.

o Se incorporen medidas que favorezan a transparencia da fase de 
oposición.

o Se limite o número de aspirantes por tribunal a un máximo de 60.

o Se aproben medidas que permitan flexibilizar os prazos para 
presentarse ás probas para situacións especiais:

 Opositoras en avanzado estado de xestación ou embarazos 
de risco.

 Adaptación das probas para aspirantes con discapacidade.

 Persoas con tratamentos médicos que poden dificultar a 
súa concorrencia na oposición.

 Accidentes in itínere.

 Hospitalizacións.

 Enfermidades graves.

 Outras situacións. 



Outro punto fundamental neste periodo de gran oferta de emprego público é o 
del temario. O temario para as oposicións para os distintos corpos docentes 
non debe ampliarse nin cambiarse, xa que: 

o Trátase dunha oferta extraordinaria e, polo tanto, moitas persoas 
aspirantes estiveron utilizando os temarios actuais nas últimas 
convocatorias, nas que non puideronron conseguir praza pola exigua 
oferta.

o Deben manterse as mismas condicións durante toda a oferta 
extraordinaria e non cambiarse a mitade desta.

o No Congreso dos Deputados hai en marcha unha comisión 
parlamentaria que traballa por un Pacto Educativo. Non ten sentido 
cambiar uns temarios que terán que ser modificados outra vez para 
adaptalos a un suposto pacto nun futuro. 

Reciba un cordial saúdo. 

En ______________, a ________ de _____ de 2017 

D. ______________________________




