RESUM MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ, 22 desembre 2021

Avui, dimecres 22, a les 9:30 hem tingut la sessió ordinària de la Mesa Sectorial d’Educació
per tractar diferents temes de calat.
Abans de començar amb l’ordre del dia, ens expliquen que s’ha convocat la Mesa just
abans de començar les vacances per la necessitat urgent de clarificar la convocatòria
d’oposicions del 2022 per a la tranquil·litat de tots els aspirants.
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta de sessió núm. 280, de l’11 de setembre de 2020, i núm.
286, del 13 de novembre de 2020.
2. Mesures d'actuació Pla Integral de Formació Professional 2022-25 .
La Conselleria ens ha presentat les línies d’actuació del Pla. Es tracta d’una estratègia
compartida entre educació i ocupació, que inclou ítems de diferents àmbits i que està en
procés d’elaboració. Els sindicats disposarem d’un temps per fer aportacions i propostes,
per a posteriorment tractar el document resultant a una Mesa Tècnica.
Des de CCOO valoran positivament aquest Pla, el qual troben molt ambiciós i positiu.
Per aquest motiu, volem continuar participant activament en el seu desenvolupament,
el qual comprèn diferents sectors on CCOO, com a sindicat majoritari, hi té presència.
3. Proposta de modificació de la convocatòria d’oposicions a cossos docents per a l’any
2022.
Les oposicions del 2022 comprendran les 796 places ja convocades, corresponents a
la taxa de reposició del 2018, 2019 i 2020, publicat al BOIB de 30 de novembre de 2021. La
convocatòria, al ser places ordinàries, serà regida pel Reial decret 276/2007 i no per
cap de les modificacions posteriors, ja que així ho dicta la normativa estatal vigent. Per tant,
això implica tornar al model anterior: reducció d’una bola en els temes, puntuació global
d’un 66'6% de fase oposició i d’un 33'3% de fase concurs i reducció del pes de
l’experiència al barem (màxim puntuable 5 anys).
Des de CCOO som ben conscients de la complexitat de la situació actual i del compromís
d'aquesta comunitat autònoma de continuar endavant amb la convocatòria d’oposicions
per tal de donar resposta a totes aquelles persones que s'estan preparant les oposicions i
així continuar avançant en l’estabilització del treball públic. Però lamentem que no hi hagi la
possibilitat de mantenir les condicions de la darrera convocatòria, tornant al plantejament de
les oposicions de fa uns anys.
Les places d’estabilitat i de la taxa de reposició de 2021, aproximadament un total de
3000 places, sortiran al 2023 i 2024 amb el nou Reial Decret Transitori d’accés i ingrés a
la docència que s’està treballant amb el Ministeri per aconseguir la flexibilitat necessària en

una situació extraordinària. No hem d’oblidar que el previsible concurs de mèrits, només
estabilitzarà al voltant del 20% de places, el restant 80% anirà per concurs-oposició.
Tinguis l’experiència que tinguis, sense places no hi ha plaça.
4. Proposta de modificació de l’Acord de Consell de Govern permís COVID.
Es prorroga la possibilitat de 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.
Des de CCOO creiem que aquest permís continua sent necessari per la situació de crisis
sanitària que encara perdura. Reclamam que hi hagi la possibilitat de prestar serveis en
la modalitat de teletreball i així mantenir les retribucions.
5. Proposta de resolució de convocatòria d’interins per al curs 2022-2023.
Ens informen que aquesta convocatòria no introdueix cap canvi significatiu, i els que hi
han hagut han quedat minimitzats a aspectes tècnics i que no afecten el funcionament
general.
S’han eliminat les excepcions dels docents sense titulació universitària. Aquests passaran a
ser professors especialistes, amb convocatòries diferenciades i contracte laboral. També
s’afegiran noves titulacions a l’annex 4 i hi hauran les mateixes sancions per renúncia per
als interins admesos i els que participen al tràmit urgent.
Hem aconseguit que, la Conselleria elimini el límit de puntuació de 10 punts per als
aspirants que han superat la fase d’oposició i no varen obtenir plaça.
Des de CCOO constatam l'èxit que ha tingut la nostra proposta de possibilitar la
diferenciació entre places preferents i no preferents al tràmit d'estiu. El curs passat
CCOO vam lluitar en solitari per treure endavant la iniciativa, que consideràvem
transcendental per conciliar la vida laboral amb la familiar, i ara recollim amb orgull el fruit
del nostre esforç. Ens alegra escoltar que la Conselleria i altres forces sindicals
manifestin el seu desig que es continuï amb la proposta de CCOO.
6. Torn obert.
La Conselleria ens informa que s’ha augmentat la plantilla de places estructurals, 45 al
cos de mestres i 240 al cos de professors, aproximadament.
Al primer tràmit de gener sortiran 20 places de substitucions exprés del cos de mestres.
14 a Mallorca, 4 a Eivissa i 2 a Menorca.
La reunió ha finalitzat a les 13:30h

