Resum Mesa Sectorial d’Educació 18-03-21
Oposicions personal docent
La Conselleria informa:
● Conselleria està elaborant un protocol de seguretat amb Salut. Es publicarà
en estar acabat.
● S´han apuntat a oposicions més de 5000 opositors.
● Hi hauran previsiblement 130 tribunals (95 a Mallorca, 16 a Menorca i 19 a
Eivissa).
● Hi haurà un màxim de 60 aspirants per tribunal (abans eren 66). La mitjana
serà de 39 aproximadament.
● Sempre que hi hagi funcionaris de carrera suficients, es farà tribunal amb
aquestos a qualsevol illa.
● La primera prova de les oposicions es realitzarà en dos dies (19 i 20 de
juny). La segona prova de FP serà més endavant.
● En la majoria dels casos, el 19 de juny es farà la part A (temaris) i el 20 la B
(proves pràctiques).
● La petició que s’ha fet des d’Eivissa i Menorca de no haver-se de desplaçar
cap aspirant no ha estat viable. FP i règim especial han d’examinar-se a
Mallorca.
● S'habiliten més seus per a la realització de les proves.
● La resolució dels aspirants (G) i dels tribunals (R A) es manté . Es modifica
la resolució per poder canviar totes les dates que s’han modificat. S’obrirà un
termini per presentar al·legacions.
● En referència a les al·legacions de causes d’exclusió als tribunals, han llevat
la causa de no poder formar part del tribunal durant dos anys seguits
perquè l’any passat no es van realitzar les oposicions. Es tindrà en compte
vulnerabilitat del tribunal. L’actualització d’aquesta resolució es publicarà
entre avui i demà
● En realitzar la primera prova (19 i 20 de juny), tant els membres dels
tribunals com els opositors, s’hauran d’incorporar a la seva feina el dia
21. En el cas de les persones que s’han de desplaçar, hi haurà una flexibilitat
per tal d’adaptar-se als horaris dels vols.
● La programació ha de fer referència al curs 19/20, sense escenari COVID,
però això no lleva que al torn de preguntes del tribunal, o a la
contextualització del cas pràctic pugui fer-se al·lusió a aquest tema.

● La data de requisits i mèrits acaba 16 de març de 2020.
● El lliurament de la programació didàctica es farà via online. Per accedir al
tràmit es farà amb DNI electrònic, certificat o usuari i contrasenya de personal
docent de la Conselleria, no es podrà fer de manera anònima.
● Els positius de COVID, es tractaran com altres malalties (IT). En el casos
de confinament per contactes amb positius o per esperar resultats de PCR, la
Conselleria estudiarà amb Salut els protocols a seguir arrel de la nostra
demanda.

INTERVENCIÓN DE CCOO
Demanem:
-

-

-

-

-

-

Tenint en compte els protocols de salut i seguretat, tornar a ser personal
colaborador segons ho permeteix l´artícle 39 del Decret 62-2011 pel bon
funcionament de les proves.
Formació més necessària que mai pels tribunals i assistència per part
del sindicats per poder ajudar també als treballadors i treballadores que fan
de tribunal.
Que es tornin a publicar exemples d'enunciats de les proves pràctiques com
es va fer a l´anterior convocatòria. Això dona més transparència al procés i
facilitat als opositors i opositores.
Encara que lo ideal és que cap opositor s´hagi de desplaçar, sabem que això
no serà així, per això demanem fixar permisos per desplaçaments per a
l'examen el més prest possible i amb marge suficient per comprar vols,
hotels, etc.
Insistim en que s´han d´actualitzar i millorar les condicions de treball per
als tribunals. Augmentar les causes d'exempció voluntari a tribunal en
casos de vulnerabilitat justificada.
Com que de moment no tenim proves NO eliminatòries, insistim a la
Conselleria que recalqui als tribunals la importància de que no han d´aprovar
a la fase d'oposició el mateix nombre de persones que places hi ha, si no a
tots aquells que ho merexquin per tal de garantir un veritable
concurs-oposició.

Respecte a la seguretat dels processos selectius:

-

-

-

Enguany més que mai hem de reduir el nombre d'opositors per tribunal.
Per això, si és necessari, augmentar el nombre de tribunals i seus evitant
aglomeracions i desplaçaments entre illes.
Garantir espais que permetin ventilació i distàncies de seguretat.
Establir protocols clars tant per a tribunals com per a les persones
opositores.
Assegurar l'accés just a les oposicions per a les persones que es troben en
quarantena, malalts per covid, en gestació, amb tractaments oncològics o
qualsevol altra causa justificada que impedeixi la realització de la prova en les
dates establertes. Ens preocupa ja que la Conselleria, a dia d'avui, no
garanteix que una persona en quarantena pugui fer la prova més tard.
Contemplar condicions específiques per a persones d'especial
vulnerabilitat davant la covid.
Tenir en compte les especialitats a on el cas pràctic es menester més espai,
necessitats especials els casos com FP, Conservatori, etc.
Es prengui la temperatura als opositors i tribunals per tal d'augmentar la
seguretat de la salut.

