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     INFORMACIÓNS APARECIDAS NO REFERENTE ÁS ADDENDAS  

 AOS CONTRATOS DE TRABALLO  
 

    O pasado 9 de Outubro, CC.OO. presentou no Comité de Empresa  de Profesores de Relixións de Coruña unha 
proposta de resolución por parte das organizacións sindicais integrantes deste mesmo Comité (ANPE, CC.OO., 
SIPPREGA, UGT) para saír ao paso dunha información, difundida entre a meirande parte dos traballadores, na que se 
informaba ao respecto das addendas aos contratos de traballo o que sigue: ” ....Se hicieron las "addendas". Unas 
salieron bien y otras regular. De hecho algunos os sentístes molestos. La pena fue la imposibilidad de llegar a 
establecer unos criterios con la administración. La administración se lo pidió a los sindicatos pero hubo algunos que se 
opusieron rotundamente. Fue una pena. Se hubiese podido hacer mejor...” 
 
    Logo que CC.OO. non foi convocada pola Administración nin foi coñecedora de tal convocatoria procedemos a 
preguntar ás demais organizacións sindicais si foran convocados. A resposta foi clara por parte de elas afirmando que 
NUNCA FORAN  CHAMADAS  pola Administración para negociar nada a este respecto , entón os delegados de 
CC.OO. decidimos presentar  o seguinte texto coa intención de ser aprobado polo Comité de Empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     A pesares de que cada organización afirmou  que nunca foran convocados para tal negociación, non todas quixeron 
apoiar esta resolución polo que se produciu un empate na votación, estando a favor 2 votos de CC.OO. ,1 de 
SIPPREGA e 3 de U.G.T.  
     Parécenos arriscado difundir informacións entre os traballadores e traballadoras que xeren dúbidas sobre a acción 
sindical de algunhas organizacións sobre todo cando  CC.OO. leva solicitando en todos os Comités de Empresa dende 
o curso pasado que a Administración se reúna cos representantes dos traballadores e traballadoras co obxectivo de 
negociar criterios para a elaboración de addendas aos contratos de traballo. 

 

 
 
PROPOSTA de resolución, do Comité de Empresa do Profesor ado de Relixións da provincia de Coruña, de que 
as OO.SS. non fomos chamadas pola Administración para  negociar criterios na elaboración das addendas aos  
contratos de traballo. 
 
     Mediante a presente resolución este Comité de Empresa quere sair ao paso da recente información na que se 
informaba que a Administración pediunos aos sindicatos establecer criterios para a elaboración de addendas aos 
contratos de traballo e que algúns sindicatos negáronse a elo 
 
Por ser unha información difundida entre a meirande parte das traballadoras e traballadores desta provincia 
representados neste Comité, órgano único de representación dos traballadores. 
 
QUEREMOS MANIFESTAR: 
 
     Que as organizacións sindicais que formamos parte deste Comité nunca fomos convocados pola Administración 
para tal efecto e polo tanto nunca nos opuxemos a elo. 
     Que reiteramos a necesidade de que se conte por parte da Administración coas organizacións sindicais para levar a 
cabo a ordenación da plantilla dos traballadores. 

 A Coruña, 9 de Outubro de 2013 
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CONCURSO DE TRASLADOS DO PROFESORADO DE RELIXIÓNS  

 
     Ante o anuncio do concurso de traslados de docentes e dado que a Consellería de Educación leva ignorado as 
diversas peticións feitas dende os Comités de Empresa do Profesorado de Relixións a este respecto, os delegados e 
delegadas do profesorado de relixións de CC.OO. tomaron a iniciativa de convocar unha xuntanza entre todas as 
organizacións sindicais con representación no colectivo para consensuar un documento no que se instara á 
Administración a convocar no presente curso o  concurso de traslados do profesorado de relixións en cumprimento co 
establecido na Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a relación laboral do profesorado de relixión e se ditan 
instrucións relativas á provisión de postos, onde se establece no Artigo 6º. -Provisión de postos de traballo. 
     A partir do inicio do curso académico 2009/2010, as vacantes que se produzan de relixión nos centros educativos 
dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria seran ofertadas a provisión, mediante concurso 
de traslados anual, entre o profesorado de relixión que presta servizos no correspondente nivel educativo na 
Comunidade Autónoma de Galicia e que posúa o nivel de formación de perfeccionamento da lingua galega ou 
equivalente. Este concurso convocarase en datas similares ás convocatorias que se realicen para a provisión de 
postos correspondentes aos funcionarios docentes aos que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Logo que esta petición é moi demandada por unha grande parte do colectivo e que foi aprobada nos  Comité de 
Empresa por todas as organizacións entendíamos que este acordo sería respaldado por todas pero tanto ANPE coma 
SIPPREGA desmarcáronse desta iniciativa. 
 
     Dende CC.OO. pensamos que a unidade sindical é fundamental para non dar un paso atrás nos dereitos conseguidos 
e lamentamos que, de novo, non sexa posible a unidade ante unha petición de tal importancia para o colectivo.  
 

 

 
AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS ABAIXO ASINANTES 

EXPOÑEN que: 

A Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a relación laboral do profesorado de relixión e se ditan instrucións relativas á 

provisión de postos, estableceu no seu artigo 6º que a partir do inicio do curso académico 2009/2010 se convocaría un concurso 

de traslados anual en datas similares ás convocatorias que se realicen para a provisión de postos correspondentes aos 

funcionarios docentes aos que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

E por isto, SOLICITAN: 

Que no presente curso 2013/1014 se realice o concurso de traslados entre o profesorado laboral indefinido de relixións en datas 

similares ao concurso de funcionarios docentes, tendo en conta á organizacións sindicais como únicos interlocutores válidos para 

este proceso. 

                                              
En Santiago de Compostela, a 17 de outubro de 2013. 

 


