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MESA SECTORIAL DO DÍA 3 DE OUTUBRO DE 2022 

 

1º PUNTO DA ORDE DO DÍA: CONCURSO XERAL DE TRASLADOS 

 

 Desde ANPE Galicia consideramos que debe facerse a convocatoria do Concurso Xeral de 

Traslados o antes posible. Entendemos que este ano é concurso estatal e que é posible que debamos ir 

acompasados en prazos co resto de Comunidades, pero a publicación da sentenza estatal que obriga a 

puntuar os servizos interinos (cousa que Galicia xa ven facendo desde hai anos) sabemos que vai  a traer 

un retraso importante na convocatoria do resto do Estado o que pode afectar ao desenvolvemento de 

moitas outras cuestións e convocatorias do noso curso académico (comisións de servizos, etc....). Polo 

tanto, consideramos que se é posible, e dado que Galicia xa está aplicando o que di a sentenza, deberíase 

convocar o Concurso de Traslados o antes posible aínda que sexa desacompasado co resto do Estado. 

 ANPE Galicia demanda tamén a convocatoria de Concurso de Adultos. Tamén a convocatoria 

do Concurso Específico para cubrir vacantes nos Equipos de Orientación Específicos para que non teñan 

que ser cubertas “a dedo”. A Administración resposta que non ten previsto convocar concurso de 

adultos pero si concurso para cubrir prazas nos EOE. 

 En relación ao tema das vacantes, desde ANPE Galicia consideramos que deberían sacarse o 

maior número de vacantes posible. No corpo de mestres deben cumprirse os catálogos e afianzar as 

prazas de aulas habilitadas e nova creación en anos anteriores e que xa se poden ofertar en concurso. No 

caso do restantes corpos demandamos que se centralice a negociación das vacantes en Santiago de 

Compostela como xa se fixo algún ano con moi bos resultados. Denunciar novamente os problemas coa 

negociación das vacantes nalgunha Xefatura Territorial. 

 Consideramos que as vacantes provisionais deberían vir publicadas na Orde de convocatoria 

como un Anexo á mesma e as vacantes definitivas antes da finalización do prazo de reclamacións e 

renuncias.  

 Demandamos que non se adxudique de oficio prazas en especialidades diferentes á 

especialidade de ingreso. 

 Debemos coñecer todas as prazas estruturais para poder facer un estudio detallado das 

vacantes. É importante tamén non ofertar prazas no Concurso en especialidades onde non hai 

funcionarios de carreira en Galicia. 

 Todas as vacantes dos CRA`s deberían ser consideradas itinerantes a efectos do Concurso. 

 É o momento de que a Consellería abra negociacións de temas importantes e básicos para 

ANPE Galicia, como son a redución das rateos e do horario lectivo do profesorado que teñen 

repercusión nas vacantes a ofertar no Concurso de Traslados. Galicia leva anos sen negociar nada e outras 

Comunidades Autónomas teñen moi avanzadas ou conseguidas as medidas anteriormente expostas. 

Debemos comezar a negociar xa. 

 En relación ao baremo solicitamos: 

• Puntuación para responsables de centros de menos de tres unidades. 

• Contabilizar certificacións lingüísticas á marxe das da EOI. 

• Puntuación das titorías de alumnado do Mestrado de Formación do Profesorado. 

• Puntuación para o persoal que exerza funcións directivas en ausencia do seu titular. Botamos en 

falta a puntuación de determinadas coordinacións e asesorías , sobre todo en relación aos Centros 

Integrados de Formación Profesional, polo que demandamos a revisión deste apartado do baremo. 

• Demandamos a eliminación do tope de 1 mestrado ou doutoramento. 

• Demandamos tamén a puntuación de certas titulacións elementais e superiores dos conservatorios 

dentro do apartado de titulacións superiores xa que non se están a valorar como tales. 
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• Desde ANPE denunciamos os problemas que presenta ano tras ano a comisión de baremación das 

publicacións. Solicitamos, así mesmo, que se publiquen as razóns pola que non se bareman 

determinadas publicacións para poder facer unha reclamación á puntuación das publicacións con 

coñecemento de causa e razoada. 

• Solicitamos que se faga pública unha resolución de fin de baremación para que os participantes 

poidan saber cando comezar as reclamacións ao baremo. 

• En relación á puntuación por centros de difícil desempeño demandamos que sexa independente de 

concursar desde ditas prazas e non sexa consumible. É algo que a Administración se comprometeu 

a estudar e a mirar, en liña coas sentenzas ao respecto producidas en Castela A Mancha. Non 

queda claro na convocatoria deste ano que se cambiase algo. A Administración resposta que 

non van a cambiar nada neste aspecto se non o fai o Estado. 

 

2º PUNTO DA ORDE DO DÍA: VACANTES DE ORIENTACIÓN DE PRIMARIA 

 

 As OOSS quedan de enviar á Administración as alegacións que consideren oportunas ás vacantes 

propostas de Orientación.  

 Demandar a creación dunha Rede de Orientación tal e como levamos facendo desde hai 

moitos anos para evitar “estar parcheando” continuamente a situación e evitar o caos que actualmente 

existe. Deben coñecerse os criterios de adscrición e para compartir prazas de orientación entre distintos 

centros educativos. 

 Consideramos que, ao ser un concurso específico, debería eliminarse o requisito de que teñan que 

transcorrer dous anos desde o último destino definitivo e permitir a participación de todo o profesorado 

con destino definitivo con independencia de cando obtivo dito destino. 

 Debe modificarse a vacante de orientación con centro base no CEIP Eugenio López para aparecer 

como itinerante (tanto neste concurso como no CADP) xa que comparte con outros centros do mesmo 

Concello pero de diferentes localidades. No CEIP A Ponte consideramos que debería haber unha vacante 

de orientación a tempo completo xa que teñen 12 aulas nun centro de liña 1 no que está a funcionar un 

aula de TEA que aumentou a matrícula nos últimos anos. 

  

3º PUNTO DA ORDE DO DÍA: CONCURSO DE MÉRITOS DE ESTABILIZACIÓN 

 

 A Administración informa de que habilitará, en breve, a opción de que o profesorado que 

queira participar nos diferentes concursos de méritos de estabilización que se convoquen no Estado 

poida descargar unha folla de servizos e unha certificación de superación da fase de oposición tanto 

en galego como en castelán. Con respecto á data prevista de publicación do concurso de méritos de 

Galicia barallan a súa publicación en DOG o 18 de outubro (salvo a convocatoria do concurso de 

méritos para as especialidades do extinto corpo de PTFP que quedará adiada ata a próxima 

publicación do RD que desenvolve a integración de ditas especialidades no corpo de PES). 

 Outra novidade importante con respecto a outras convocatorias anteriores de ingreso é que 

soamente se terán en conta os méritos perfeccionados ata a data de publicación da orde de 

convocatoria (e non ata o fin de presentación de solicitudes). 

 

Desde ANPE Galicia e, sabendo que a Oferta xa está aprobada, seguimos insistindo en que falta por 

engadir unha praza de Danza Clásica e que non se pode argumentar que hai que retirala porque hai unha 

funcionaria que pediu no seu día o aprazamento da fase de prácticas xa que ese non foi un criterio 

utilizado na determinación do número de prazas a ofertar en concurso de méritos. 

 Pensamos que se debería revisar a distribución das prazas da quenda de discapacidade. 
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 Observando a convocatoria publicada polo País Vasco a finais da semana pasada pensamos que se 

pode artellar unha solución para que o profesorado de Orientación e o de Prácticas e Actividades poida ter 

a puntuación que lle corresponde como ao resto do corpo e especialidades. A Administración estudará a 

situación pero non ven fácil solución. 

 En relación ao requisito do galego solicitamos que se considere exentos aos que superaron a proba 

de galego en anteriores procesos selectivos. Tamén consideramos que si se establece a realización dunha 

proba de galego para os que non poden acreditar o seu coñecemento tamén debería facerse para os de 

castelán para evitar agravios comparativos. Deben terse en conta as titulacións expedidas no estranxeiro 

polo Instituto Cervantes á hora de acreditar o coñecemento de castelán. Debería estudiarse o tema do 

requisito de galego en certas especialidades moi concretas como pode ser xaponés ou outras 

especialidades onde hai funcionarios interinos prestando servizos desde hai moitos anos que non teñen a 

acreditación de galego e que poden quedar fora do proceso. 

 Debe cambiarse a redacción do apartado 5.10 xa que fala de aboamento de dereito de exame 

cando tecnicamente non hai exame. Consideramos, así mesmo, que debería rebaixarse o importe das taxas 

e considerar ás vítimas de violencia de xénero á hora da exención do aboamento das taxas 

correspondentes. Falta por engadir no borrador a taxa do corpo de Catedráticos de Música e Artes 

Escénicas. 

 Consideramos que debe ampliarse o prazo de presentación de solicitudes e que se debe de deixar 

moi claro á hora de inscribirse que os méritos se teñen en conta ata o día da publicación da orde de 

convocatoria xa que isto cambia a rutina habitual dos procesos selectivos. 

 Se, tal e como indicou o Presidente da Xunta, o proceso estará rematado no mes de abril non ten 

sentido obrigar a pedir destino provisional os dous días despois da publicación da resolución do concurso 

de méritos xa que non estará nin aberto o prazo do CADP. A Administración confirma que 

efectivamente é un erro e o teñen que modificar. 

 En relación á base 11.4 entendemos que hai un erro ao referirse á base novena (que fala da 

composición da comisión de selección) cando debería referirse á base décima (funcións da comisión). 

 En canto ao baremo, no apartado de antigüidade, non estamos de acordo en que os centros 

educativos poidan certificar a prestación de servizos. Deben ser follas de servizos expedidas polas 

Administracións Educativas directamente. 

 Debe revisarse a puntuación de títulos de música xa que hai titulacións do plan do ano 1966 que 

non aparecen recollidas ou que non poden certificar a nota media do expediente porque foron obtidas en 

conservatorios de música que xa non existen. Tamén se deben ter en conta as titulacións de nivel 

avanzado de EOI anteriores ao 2017. 

  

 A Administración terá unha reunión coas OOSS para explicarnos o funcionamento da 

aplicación informática (que xa teñen practicamente ultimada) que servirá para inscribirse no 

concurso de méritos. 

 

4º PUNTO DA ORDE DO DÍA: ROGOS E PREGUNTAS 

 

 Queda adiado este punto da orde do día.  

 

 

Sen máis temas que tratar, péchase a sesión sendo as 15:00 horas. 


