
MSE 17-01-22

Ordre del dia:

1. Esborrany de proposta d’acord pel qual s’estableixen mesures extraordinàries
i transitòries per afavorir la conciliació laboral i familiar del personal docent no
universitari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Al respecte ens informen del següent:

- No es pot prorrogar l’anterior permís ja que ha caducat i per motius
normatius s’ha de tornar a presentar i aprovar un nou permís. La Conselleria
presenta el mateix actualitzat. Es tracta del permís que possibilita sol·licitar,
pel temps indispensable, una reducció especial del 50% o del 100% de la
jornada de treball, de caràcter no retribuït, per atendre persones en situació
de quarantena per la COVID-19

*Aportacions de CCOO

Volem que:

a) sigui un permís retribuït,
b) llevar el límit dels 12 anys, que consti només “fill menor”
c) i que es pugui demanar per atenció a un familiar de 1r grau

2. Permís especial per quarentena.

Resolució […] procediment d’adjudicació de places als aspirants a funcionaris
interins docents de la borsa per a reforçar els centres educatius públics que
imparteixen educació secundària quan hi hagi professors que hagin d’estar
en quarantena o aïllament per causes directament relacionades amb la
COVID-19

Al respecte ens informen del següent:

- Hi ha un total de 800 docents de baixa.



- A secundària amb anterioritat s’havia evitat la borsa d’especialitat Covid
perquè anaven lligades a especialitats molt concretes. Ara l’enfocament serà
enviar-ho per àmbits (científic o lingüístic), per donar una ajuda al centre en
general, minvant els efectes de les baixes que es donin, ja que cobrir
especialitats, en segons quins casos és més difícil.

- En centres amb places de mitja jornada han ampliat aquestes places a
jornada completa, per tenir més recursos.

- A criteri d’inspecció es mirarà quins centres estan en pitjor situació per
moure docents entre centres. Es mirarà el criteri de les puntuacions (llistat
d’interins) i intentaran fer-ho amb consens de les persones implicades.

- Si cal cobrir una plaça molt específica, faran telefonada i la primera persona
que respongui a l’oferiment, li serà adjudicada. Si no contesten, reiteraran la
telefonada un parell de vegades abans de passar al següent de la llista.
S’ha pres aquesta decisió perquè en baixes de 3 ó 4 dies, en el procediment
setmanal, no es cobrien les places de secundària.

- La DGPD explica que Infocovid la setmana passada estava saturat i la gent
de baixa en nadal, no sabien si es podien incorporar per tema d’altes i baixes.
Finalment, tot ha quedat superat amb les noves instruccions, que són les
següents:
a) Infocovid o el metge pauten el dia que t’has d’ncorporar. Els docents
s’incorporen una vegada han estat 3 dies sense símptomes.
b) Els docent de baixa ho comuniquen al Director i a Infocovid; el director
trasllada la informació a Educovid i al servei de prevenció (qui informarà a
Inspecció mèdica per tramitar la baixa).
c) Si el docent no té la baixa, pot enviar un correu al director informant de la
seva situació. I ara, en breu, s’habiliatarà una plataforma per demanar la
baixa i l’alta.
Es preveu que al llarg d’aquests dies enviaran la informació als centres
educatius.

3. Informació sobre les substitucions.

- Inspecció, Planificació i Centres i la DGPD estan damunt el tema. Inspecció
es posa en contacte telefònic amb els centres per mirar com estan les baixes
i si hi ha qualque aula sense docent. Cada matí es reuneixen 3 pics, i
concreten amb els directors dels centres com solucionar-ho, si ampliant



qualque mitja jornada o com.

- Si han de posar més docents, ho faran, si han d’ampliar mitges jornades, ho
faran, tot anirà en funció de com vagi evolucionant la situació i del balanç dels
recursos Covid.

- A Formentera es té previst augmentar el cupo Covid (ampliant mitges
jornades) perquè només estiguin a Formentera i que la gent d’Eivissa (4)
només es moguin per Eivissa.

- En el cas d’FP s’estimen ampliar mitges jornades o fer un tràmit
extraordinari, ja que no en tots els casos a les persones que se’ls ha oferit
passar de mitja jornada a sencera, ho han acceptat.

- En Primària es fan substitucions de tutors però no d’especialistes perquè
són 7 dies, si fossin de llarga durada ho mirarien.

*Aportacions de CCOO:

a) Ens mostrem a favor de les substitucions per àmbits i de passar les places
de ½ jornada a completa.

b) La necessitat de redactar d’una altra manera la circunstància de considerar
Eivissa i Formentera com una única unitat per evitar que els recursos
d’Eivissa hagin de passar a la primera de canvi a Formentera.

c) El rebuig a que consti que “No es pot renunciar, per cap causa, a la plaça
adjudicada”.

d) La necessitat d’aclarir en el Punt 7 la part del redactat on diu: “En cas
d'haver més d'un aspirant que pugui ser assignat, s'ha d'incorporar l'aspirant
amb menor puntuació en la borsa”.

*Reposta de Conselleria:

-Consideren dues illes, i es tractarà de manera que els desplaçaments siguin
sectoritzats, només es considerarà una unitat en una situació d’emergència o
excepcional: que a Formentera hi hagi una necessitat i que qualcuna de les 4
persones d’Eivissa no estigui cobrint cap substitució.



- Es tindran en compte les causes sobrevingudes

- Puntuació: tenint dues persones en un centre que no estan colapsats, per donar
atenció a un altre centre que tengui més necessitats, s’actuarà de la següent
manera: 1r consensuar en el centre on es pot reduïr el supor, a quin docent interí
Covid canvien de centre. Si hi ha consens entre les persones Covid, doncs com ho
acordin i si no, es desplaçarà a la persona amb menor puntuació.

* Intervenció d’Antònia Alzamora en relació a la constitució dels tribunals
d’oposicions (causes d’exclusió):

- 25 de gener a les 10h en la 5a planta, es farà el sorteig per designar els
tribunals d’oposicions.

- Sempre que sigui possible, els docents que ja han format part del tribunal en
la darrera convocatòria seran exclosos.

- FP, Menorca i Eivissa serà difícil no repetir com a tribunals per el baix nombre
de funcionaris de carrera.

- Ens informen que divendres 14 enviaren el document sobre les causes
d’exclusió, però com que no l’hem rebut tots els sindicats (sembla que per
problemes informàtics) ho tornaran a enviar i ens convocaran a una reunió
per tractar-ho.

- Ens recorden que aquest dimecres 19 de gener, a les 10h, s’obrirà el tràmit
per apuntar-se a les oposicions.

Valoració/Aportacions des de CCOO:

- CCOO vota: en el primer punt, ABSTENCIÓ per considerar-lo necessari però
insuficient; en el segon punt, A FAVOR una vegada aclarades i acceptades
les aportacions fetes.

- Es demana a la DGPD mantenir al dia l’enllaç de la web de Conselleria on
figura la informació Covid per tal de tenir la certessa de quina normativa és la
vigent en el moment.

https://www.caib.es/sites/centreseducatiuscovid/ca/novetats_covid/
https://www.caib.es/sites/centreseducatiuscovid/ca/novetats_covid/

