
federación de ensino 
de ccoo de galicia 

LUZ LÓPEZ PÉREZ, en nome e representación da Federación de Ensino de CCOO de Galicia con 
enderezo a efectos de notificación na rúa Miguel Ferro Caaveiro 8 – 1º andar, CP 15707de Santiago 
de Compostela diríxome a vostede para manifestarlle o seguinte.  

A DA da lei 4/2021 contempla unha serie de medidas especiais para a celebración dos procesos 
electivos durante a situación de emerxencia sanitaria derivada da pandemia da covid-19. É 
necesario que estas medidas sexan desenvolvidas de forma que as e os opositores coñezan con 
tempo suficiente a concreción das mesmas. 

É evidente que tal e como establece o apartado f) da citada disposición a autoridade sanitaria será 
a que deba ditar determinadas medidas en función da situación nese momento. Pero esta cuestión 
non pode ser unha excusa para non comezar a preparar cuestions como: a selección de espazos 
adecuados ao tipo de probas a desenvolver nos procesos e definir as medidas hixienico-sanitarias. 

As outras medidas contempladas abren moitos interrogantes que é necesario aclarar, como son ata 
cando se poden ampliar os prazos, como se distribuen os aspirantes do mesmo tribunal en 
diferentes espazos, a regulación de entradas e saídas das e dos aspirantes, a forma de realización 
das diferentes probas e o formato de entrega das programacións e méritos. 

Asemade destas cuestións é necesario aclarar como se vai a actúar no caso de positivo, corentena 
ou illamento do persoal opositor ou dos membros do tribunal, convendría establecer protocolos moi 
claros e específicos para que  os membros do tribunal e o persoal opositor non teñan dúbidas de 
como actúar diante destas situacións. Hai que dotar de medios suficientes aos tribunais para que 
se poida dar unha comunicación clara, inmediata e directa coas e cos opositores. 

POLO que solicitamos 

Unha xuntanza urxente para poder aclarar estas cuestións fundamentais para o desenvolvemento 
dos procesos selectivos e solventar as inquedanzas e dúbidas que están a xurdir entre o persoal 
aspirante 

Agardando a súa resposta, reciba un cordial saúdo 

Asdo: Luz López Pérez 

Santiago de Compostela 3 de febreiro de 2021 
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