
infórmaTE

Santiago de Compostela

Rúa Miguel Ferro Caaveiro,8 1º andar

CP 15707

Telf. 981 551 826

ensino.stgo@galicia.ccoo.es 

A Coruña

Avda. Alfonso Molina, km 2, 3º andar

CP 15008

Telf. 981 145 895

scensino.coru@galicia.ccoo.es


Ferrol

Rúa María 42-44

CP 15402

Telf. 981 369 336

scensino.ferrol@galicia.ccoo.es


Lugo

Rolda da Muralla 58, 4º andar

CP 27002

Telf. 982 221 060

scensino.lugo@galicia.ccoo.es


Ourense

Parque San Lázaro 12, 3º andar

CP 32300

Telf. 988 392 256

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Pontevedra

Rúa Pasantería 1, 2º andar

CP 36002

Telf. 986 866 276

scensino.pont@galicia.ccoo.es


Vigo

Rúa das Teixugueiras 11 entrechán

CP 36212

Telf. 986 246 847

scensino.vigo@galicia.ccoo.es


Afíliate!
O Barco

Praza do Concello 2, 1º andar

CP 32300

Telf. 988 322 034

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Monforte

Roberto Baamonde s/n

CP 27400

Telf. 982 401 518

scensino.lugo@galicia.ccoo.es

www.ccooensino.gal

Ensino Público

MESA SECTORIAL - 30 DE ABRIL DE 2020

1. PROXECTO DE ORDE do.......de.......de 2020 pola que se modifica a Orde do 24 de febreiro de 2020 pola 
que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de 
profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e ao corpo de 
profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao 
corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao 
corpo de profesores de artes plásticas e deseño, 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 de escolas oficiais de idiomas, 
profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de 
formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A)

CCOO-ensino criticou a xestión erratica que se fixo da convocatoria de oposicións, sen ter unha 
posición clara por parte da Consellería, usando a convocatoria de modo electoralista e transmitindo 
mensaxes ao persoal opositor que so facían xerar mais incertidume. A comunicación do aprazamento foi 
apurada ata o limite, cando os prazos e as recomendacións sanitarias xa non permitían outra decisión.


O primeiro obxectivo desta xuntanza foi a blindaxe da oferta de emprego das 2.036 prazas de ingreso na 
función pública docente e como segundo obxectivo, e non menos importante, garantir a oferta do ano 
2021. 


A proposta da Consellería blinda a oferta do 2020, pero imposibilita a convocatoria de novas prazas no  
2021. 


PROPOSTA DE CCOO ENSINO: 

Ante esta situación CCOO aportou dúas posibles solucións:


Xuntar a actúal oferta do 2020 e a do vindeiro curso celebrándose o proceso selectivo en xuño de 2021. 
Neste caso sería necesario retrasar o prazo de matrícula, garantindo por un lado que se contabilicen 
os méritos acadados e tempo traballado ao longo do curso seguinte e dar a posibilidade de 
presentarse á promoción que titula neste ano. Nesta proposta coincidimos todas as organizacións 
sindicais.  

Celebrar as oposicións do 2020 coincidindo co actividade lectiva do curso 2020/2021 e celebrar as 
oposicións no mes de xuño de 2021. Esta opción foi rexeitada de plano tanto pola Consellería como 
polas outras organizacións sindicais. CCOO-ensino era consciente da gran dificultade que tiña esta 
opción, pero hai que ter en conta que se trataría dunha solución extraordinaria a unha situación moi 
excepcional, noutro contexto nunca a teríamos proposto.  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A proposta da acumulación ten un problema legal: 


Os procesos selectivos de 2020 réxense pola normativa desenvolta no RD 84/2018 que é transitorio e 
remata con esta. Á oferta de 2021 aplicaríaselle outra norma distinta (RD 276/2007) polo tanto non 
poderían acumularse nunha mesma convocatoria prazas ás que se lle aplica diferente normativa.  

A Consellería oferta o desestimento da convocatoria, sempre e cando haxa unanimidade das OOSS, 
podéndose convocar estas prazas coa oferta do 2021 nunha nova convocatoria. 


CCOO-ensino advertimos que non aceptaríamos esta opción porque   deixa na indefinición as 2.036 
prazas deste ano, xa que dependería da vontade do goberno galego a súa convocatoria, tanto en 
número como en especialidades. Incluso, aínda que tivesen a intención de facelo, calquer recorte feito 
polo goberno central podería impedilo o que suporía, na práctica, a anulación da convocatoria. 


A Consellería respondeu que, se non se produce un desestimento da orde, non vai modificar o 
prazo de inscrición, mantendo así a súa proposta. 


Todas as organizacións sindicais insistimos na necesidade de solicitar ao Ministerio de Educación e FP a 
prórroga do RD 84/2018 para permitir a acumulación das prazas e solventar o problema legal que supón 
esta, dado que estamos diante dunha situación excepcional derivada da pandemia provocada polo 
COVID19. 


Por todo isto propúxoselle de forma unitaria á Consellería agardar na publicacion da orde, á espera da 
posible resposta do MEFP prorrogando a vixencia do RD 84/2018. 


A negociación remata co compromiso da Consellería de agardar a ver se se produce algún cambio por 
parte do Ministerio e, de ser o caso, convocar unha Mesa Sectorial para tratar a acumulación de ofertas, 
aínda que son excepticos con esa posibilidade. 


CCOO-ensino trasladará ao Ministerio a necesidade da prórroga da normativa que permita 
acumulación das ofertas. 
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