DRETS DELS OPOSITORS I OPOSITORES EN TEMPS DE
PANDÈMIA
No podem permetre que la pandèmia tiri per terra els grans esforços que fan els
opositors i opositores per aconseguir l'estabilitat laboral.
Divendres, 19 de març de 2021
Després de la mesa sectorial d'educació mantinguda ahir amb la Conselleria
d’Educació, la FE-CCOO està molt preocupada pel que pot passar si un opositor o
opositora està confinat per contacte estret o malalt de COVID el dia concret de les
proves d’oposicions. Hem de recordar que l'accés a la funció pública és un dret
recollit a la pròpia constitució espanyola i com altres drets fonamentals, com per
exemple un procés electoral, s’ha de defensar i assegurar que es compleixi.
Des de CCOO vàrem exposar aquesta problemàtica a la Mesa Sectorial i la
resposta de la Conselleria va ser que tractarien als confinats i malalts per COVID
com una incapacitat temporal més, és a dir, que perdrien tot el seu dret a
examinar-se. Després d’insistir per assegurar aquest dret comptant amb prou
previsió, la directora general ens va dir que estudiarien el tema amb el servei de
salut per trobar una solució.
Des de la FE-CCOO pensem que una solució és possible. Al igual que sí es
contempla el possible aplaçament de les proves per part, accidents,
hospitalitzacions, etc. el fet d’estar contagiat per COVID podria formar part d'aquest
llistat de motius. En el cas de confinament sense enfermetat, hem de tenir en
compte que aquest ja es considera un deure inexcusable davant qualsevol cita
administrativa.
Hem de tenir en compte que al 2007 el Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears va donar la raó a una aspirant a funcionària després de no poder
presentar-se a les proves per embaràs de risc, això vol dir que la llei sí que ho
permetia. A més a més, tenim exemples d'altres comunitats autònomes que han
aplaçat proves per aquesta mateixa raó, al menys, a la segona part de les proves
que són individuals i els tribunals tenen marge per modificar el dia.
Des de la nostra federació instem a la Conselleria a que faci tot el possible perquè
aquest dret fonamental es compleixi i la gran dedicació que fan els opositors i
opositores no es vegi mermada per culpa d'una pandèmia mundial la qual ja està
modificant suficientment les nostres vides, i més en aspectes que podem preveure.

