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O 26 de maio de 2022 presentamos un escrito de queixa ante a Valedora do Pobo que 

dá lugar ao inicio dun expediente en contra da Consellería de Educación da Xunta de 

Galicia. 

En esencia manifestabamos a nosa indignación pola falta de diálogo coa 

representación das persoas traballadoras, coa “chulería” de non contestar ningún tipo 

de escrito no que se solicitase algunha reunión, a non convocatoria da CTEPC onde 

tratar temas como a PEA, a decisión unilateral de negarnos a xubilación parcial… o 

silencio e o uso do DOG e concretamente dos Orzamentos de Galicia que vén a 

consagrar o recorte aos dereitos do sector do ensino privado concertado galego, que se 

veñen reiterando de forma automática en todas as leis de orzamentos dos últimos 10 

anos.  

Explicabamos tamén que non nos atopamos ante un tema menor, nin ante a típica 

denuncia sobre a vulneración de dereitos valeira de contido xa que a través da 

disposición normativa, non só se limita, senón que directamente se prohibe por lei o 

mero exercicio da negociación, supoñendo un gran prexuízo para as persoas 

traballadoras que non poden reclamar os seus dereitos laborais e retributivos ao seres 

capado o seu dereito á negociación colectiva, o que supón unha absoluta indefensión 

vulnerándose o dereito á tutela xudicial efectiva do artigo 24 da Constitución, así como 

a vulneración do dereito á negociación colectiva previsto no artigo 37 da Carta Magna. 

Hoxe, 31 de outubro de 2022 recibimos un oficio da Valedora do Pobo 

onde nos comunica que se fai chegar á Consellería a mesma recomendación que 

xa lle fixeran no ano 2016, lembrándolle ademáis que están a incumprir o 

aceptado pola propia Consellería nese momento: “Atendendo ás 

consideración anteriores e á aceptación, por parte desa Consellería, da 

suxestión realizada no ano 2016 por esta Institución, que se manteñan 

as reunións e se prosigan as melloras retributivas do profesorado do 

ensino concertado.” 

 

  A dignidade está no salario; 

               a nosa forza, na nosa unión. 

A VALEDORA DO POBO SACA AS CORES 

Á CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 


