
RESUM DE LA REUNIÓ DEL 19-01-22

Temes a tractar:

1.Esborrany de les “Causes d’exclusió dels funcionaris docents per formar part dels

tribunals”.

- Hem detectat que en aquesta convocatòria no és recull com a causa d’exclusió
al·legable, per no ser convocats en els processos de constitució dels tribunals
d’oposició, el fet d’haver estat membre de tribunal en anteriors convocatòries, així
com al 2019 sí que ens havíen fet cas en aquesta reivindicació.

- Donada la casuística que dificulta el respectar l’exclusió dels col·lectius que ho
tenen reconegut, ja que la Conselleria en segons quines especialitats té dificultats
per sempre que les condicions ho permetin), així com ampliar-ho a altres casos nous
com:

- majors de 55 anys
- docents amb fills menors de 12 anys a càrrec

CCOO ha sol·licitat:

- Que les causes reconegudes en anteriors convocatòries es mantenguin, per no
haver de tornar a demanar-les (haver estat membre de tribunal en l’anterior
convocatòria).

- Que s’obri l’opció a participar de manera voluntària com a membre de tribunal
per facilitar que les persones puguin beneficiar-se de les causes d’exclusió
contemplades i les noves proposades.

2. Tràmit d’oposicions.

- El tràmit és semblant al de l’anterior convocatòria.

- Es torna a insistir en què els participants optin per l’opció d’accedir amb qualsevol

de les variants de @Clave Pin 24h/Permanent o el certificat digital, ja que són els

mecanismes que possibiliten comprobar mitjançant la carpeta ciutadana, els tràmits

realitzats i a més, perquè amb un futur es deixarà de poder accedir amb usuari i

contrasenya.

- El tràmit romandrà obert del 19 de gener al 7 de febrer, ambdós inclosos.

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4988975&coduo=38&lang=ca


- Les tases d’examen són 83,72€ i es mantenen les causes que eximeixen del seu

pagament.

- La formació permanent que no que estigui pujada al Portal del Personal Docent

s’haurà d’inconcloure a través d’un altre tràmit que obrirà el Servei de Formació

Homologada i Capacitació. (El tràmit telemàtic estarà operatiu únicament des del 25

de gener de 2022 al 23 de març de 2022)

3.Tràmit d’interins.

- El tràmit és semblant al de l’anterior convocatòria, si no es vol canviar cap

preferència ni aportar nova documentació no cal fer-ho.
- Es torna a insistir en què els participants optin per l’opció d’accedir amb qualsevol

de les variants de @Clave Pin 24h/Permanent o el certificat digital…a l’igual que en

l’altre tràmit.

- El tràmit romandrà obert del 25 de gener al 23 de març, ambdós inclosos.

- Com a novetat, de l’experiència en concertada a les Illes Balears, hi haurà l’opció

que la Conselleria pugui comprovar, a la base de dades, la del curs passat per tal

que les persones no hagin d’introduir-la, però no així l’experiència de més enllà. S'ha

ampliat el termini del tràmit a dos mesos per si hi tornés a haver problemes

informàtics, no generi nerviosisme. Convé no esperar al darrer moment.

- Els Professors Tècnics d’FP han de fer el tràmit i afegir de manera manual, la

funció que tenen en excepció, com que no se'ls validarà surtiran exclosos i podran

apuntar-se en les llistes d’especialistes.

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5049054&coduo=3035232&lang=ca
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5049054&coduo=3035232&lang=ca
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4988975&coduo=38&lang=ca

