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4º PUNTO DA ORDE DO DÍA: ORDE POLA QUE SE CONVOCA CONCURSO 

DE TRASLADOS ENTRE PERSOAL FUNCIONARIO DOCENTE DOS CORPOS 

DE CATEDRÁTICOS E PROFESORES DE ENSINO SECUNDARIO, ESCOLAS 

OFICIAIS DE IDIOMAS, MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS, ARTES PLÁSTICAS 

E DESEÑO, PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, 

MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO, MESTRES, 

INSPECTORES AO SERVIZO DA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA E 

INSPECTORES DE EDUCACIÓN. 

 

A Administración manifesta que pretende ofertar o maior número de 

vacantes posibles para este concurso. Outra particularidade da convocatoria 

é abrir o concurso a profesorado que está fóra da nosa Comunidade xa que 

non tiveron oportunidade no último concurso. Por outra parte adapta o 

baremo a xurisprudencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

 

ANPE demanda da Administración Educativa coñecer cal é a situación 

procesal actual do Concurso de Traslados. 

Tamén demandamos coñecer cando se vai a publicar a Orde do Concurso de 

Traslados no Diario Oficial de Galicia. A ADMINISTRACIÓN 

RESPOSTA QUE SE PUBLICARÁ NO DOG O DÍA 19 DE XANEIRO 
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E QUE CONSIDERAN QUE TEN AS SUFICIENTES GARANTÍAS 

XURÍDICAS. 

ANPE considera que a Administración Educativa galega debe facer presión 

a nivel estatal para que se unifiquen criterios e se poidan facer concursos de 

traslados homoxéneos en todas as Comunidades Autónomas. 

ANPE segue a manter a mesma postura sobre os concursos de traslados que 

xa fixemos pública no seu momento. Consideramos que non se pode puntuar 

no apartado de antigüidade no centro os servizos prestados como interino , 

xa que a situación de provisionalidade implica ser funcionario de carreira. 

ANPE manifesta que estamos ante unha situación complicada e que se tome 

a decisión que se tome hai colectivos enfrontados polo que a xudicialización 

do concurso segue a estar garantida. 

A postura de ANPE con respecto á mobilidade do profesorado e o Concurso 

Xeral de Traslados é que debe procederse á publicación de tódalas vacantes 

existentes e ao establecemento do modelo de relación de postos de traballo 

estandarizado por tipo de centros e ensinanzas que se imparten fronte ao 

modelo actual de plantillas. Deben instaurarse Concursos de Traslados 

nacionais anuais. Deben estandarizarse os baremos, coa unificación de 

cuestións e criterios a baremar a nivel nacional nos que a antigüidade se 

determinante. Debe determinarse o carácter estatal dos corpos docentes e o 
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dereito á mobilidade do profesorado en todo o Estado que se debe por de 

manifesto en concursos anuais, nos que saian tódalas vacantes e resultas, 

tanto nos de carácter autonómico como nos estatais. 

Entrando máis a miúdo no articulado da Orde desde ANPE non entendemos 

por qué non se traen á Mesa os concursos de orientación e de adultos que 

non están xudicializados. 

ANPE considera que deben aclararse os perfís lingüísticos das prazas 

correspondentes aos centros plurilingües. A Administración aclarará este 

punto. 

En relación ás vacantes demandamos que se negocien de feito real e efectivo 

naquelas Xefaturas Territoriais onde non se fai. Tamén entendemos que se 

deberían coñecer as vacantes tanto provisionais como definitivas antes da 

resolución provisional do Concurso. A Administración resposta que non 

se coñecerán antes. 

ANPE demanda que se amplíe o prazo de Concurso a 20 días. A 

Administración resposta que non é necesario. 

ANPE, dentro da súa campaña “Menos burocracia e máis docencia” entende 

que o profesorado ten un exceso de carga de tarefas burocráticas e polo tanto 

pedimos a súa diminución e a dotación de persoal e servizos en tódolos 
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centros educativos galegos. Facemos entrega á Administración dun escrito 

con estas reclamacións entregado por Rexistro Xeral. 

As comisións de baremación deben ter uns criterios claros e unificados. A 

Administración estudará se pode clarificar algo máis aínda que entende 

que os criterios son coñecidos. 

ANPE demanda que as renuncias ao Concurso de Traslados se teñan que 

presentar tamén por rexistro xa que o curso pasado houbo problemas cos que 

renunciaron só de forma telemática. A Administración resposta que as 

renuncias serán telemáticas e por rexistro. 

ANPE demanda que se aclare por escrito que a convocatoria do curso pasado 

non correu para o profesorado suprimido. A Administración así o fará. 

En relación ao baremo ANPE considera que hai unha gran descompensación 

entre a puntuación outorgada por cargos directivos e o resto.  

ANPE considera que non se debe puntuar os servizos prestados noutros 

postos da Administración.  

ANPE considera que deben puntuarse os servizos prestados en centros de 

menos de tres unidades. 

ANPE considera que debe aplicarse a normativa do Marco Común de 

Referencia de Linguas no baremo do Concurso xa que se dan casos como o 

do First que puntúa en todos lados salvo nos Concursos. 


