Resum MSE Convocatòria d’oposicions 22-11-21

1.

Aprovació de les actes anteriors.

S’aproven.
2.
Proposta d’acord pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any
2021 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al
servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Mª Antònia Alzamora presenta la proposta d’oferta pública per 2021 on per llei es fixa la
taxa de reposició en el 110% (385 places). D’altra banda, i dins de les mesures urgents
per a la reducció de la temporalitat s’autoritza una taxa addicional (747 places) que
inclourà les places que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament
almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020, donant un total de 1132
places.
Al mateix temps, explica que les ofertes públiques d’ocupació han de comptar amb els
informes previs i favorables de la Direcció General de Funció Pública i Administracions
Públiques i de la Direcció General de Pressuposts. I que, en base a la llei, abans del 31
de desembre de 2022 s’ha de publicar la convocatòria dels processos selectius per per
cobrir les places que corresponen a la taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació
temporal.
Les 1408 places que es treuen enguany són el resultat de la taxa de reposició de 2018,
2019 i la taxa d’estabilització del 2019. Ens aclaren que estan pendents de confirmar, en
base al que s’aprovi des d’estatal, que es pugui convocar una sèrie de places
adreçades als professors tècnics (places que sortien en vermell a l’esborrany de l’annex
1). Com no se sap com acabarà la normativa d’FP, les places que són de tipus
estructurals han de convocar-se enguany perquè no es perdin.
La normativa marca que s’ha de treure la convocatòria d’oposicions abans de 31 de
novembre de 2021, ja que no hi ha cap seguretat que de no treure-les, quines serien les
conseqüències que es podrien generar (places que es perdin -taxa de reposició i
d’estabilitat-…). Finalment, la Directora General comenta que consultaran a nivell jurídic
la viabilitat jurídica d’ajornament de les oposicions mentre s’aprova el RD a nivell
estatal.
Des de CCOO recolzem les decisions encaminades a acabar amb la temporalitat però
sempre sota plantejament viables a nivell jurídic, que donin com a resultat solucions
definitives, per tant donem suport a la proposta d’oferta pública presentada.

3. Bases de la convocatòria d’oposicions de 2022.
-

La Directora General ens comunica que la convocatòria d’oposicions, no es vota.
Només es passa per mesa per rebre aportacions i aclarar dubtes.

-

La Cap del Servei de Provisió Educativa ens explica que les places ofertades
(1408) són les que s’haurien convocat en el 2020 (amb la taxa de reposició del
2018 i 2019) si no hagués estat per la pandèmia.

-

Opten per convocar oposicions per la incertidumbre de si es perdran places pel
fet de no convocar-les abans de l’aprovació del RD. Perquè de no fer-ho, havent
de complir amb la reducció de la taxa d’interinitat al 8% en el termini establert, es
trobarien amb un volum de places que no podrien gestionar (constitució de
tribunals suficients) en el termini de temps que restaria.

-

Les places que apareixen en vermell són les que volen treure per als tècnics
d’FP, però estan pendents de confirmar que es pugui fer així.

El més destacable de la convocatòria és el següent:
*Incripcions:
a) De l’1 al 20 de desembre de 2021, ambdós inclosos.
b) Especificar l’especialitat i l’illa on es vol opositar.
c) Tramitació de la sol·licitud i pagament únicament de manera telemàtica.
d) Autenticació a través de: @Clave, DNI electrònic/certificat digital reconegut o
amb el codi d’usuari de personal docent.
e) Taxa: 83’73€
f) Es sol·licitarà que s’adjunti la següent documentació: còpia de la titulació de
català adient (si no consta al Portal del Personal Docent); còpia de la titulació
que acrediti el coneixement de castellà per persones que no tenguin la
nacionalitat espanyola; document acreditatiu d’estar exent de pagament de la
taxa, si escau; còpia del dictamen de discapacitat, si és el cas.
g) Les característiques de les proves, de la programació i els annexes continuen,
en termes generals igual.
*Inici de les proves a partir del 17 de juny. Això no vol dir que comencin el dia 17; han
posat “a partir del” perquè així, tenen més marge de temps per poder concretar el dia
que es consideri més propici en funció de les convocatòries d’altres CCAA (fer que
coincideixin per evitar l’efecte crida).
*El procediment ha d’acabar abans de 31 de juliol.
S’ha introduït una flexibilització per a la realització de les proves en cas de
part/embaràs. Si n’hi ha qualque persona que ha d’ajornar la 1a fase de la seva

oposició, se li podrà flexibilitzar si es pot fer l’examen abans de publicar les notes de la
1a prova.
4. Ronda d’intervencions:
-

Des de CCOO s’aposta per modificar aspectes que no afecten en negatiu la
preparació de l’oposició per part dels opositors però en canvi sí que ajuden a
que hi hagi un millor plantejament i equitat. Hi ha mesures que estem negociant
a nivell estatal com a sindicat majoritari (augmentar el número de bolles, proves
no eliminatòries, simplificació de les proves, augmentar el pes de l’experiència
personal, …) i d’altres que es poden adoptar a nivell autonòmic (que la 1a prova
sigui la defensa de la UD, supòsits pràctics plantejats a partir del currículum que
s’imparteix als nivells no universitaris; les mateixes condicions de base de tots
els tribunals -durada de les proves, criteris clars, supòsits publicats amb la
solució-)...

-

Veure el document adjunt amb totes les aportacions desenvolupades i
enviades a Conselleria mitjançant registre d’entrada.

5. Torn obert de preguntes.
Finalment, des de CCOO hem reclamat:
- La revisió de les mesures Covid
- Reprendre les negociacions sobre els acords de millora
- Que les titulacions recents de Psicopedagogia tenguin el reconeixent de titulació
equivalent a les que en el seu dia, justificaven els coneixements pedagògics i
didàctics per no haver de cursar el Màster Universitari en Formació del
Professorat.
- Que ens expliquin a quina raó atén la diferència entre els TISOC i els PROA+,
en relació al reconeixement de l’experiència laboral.
Vos mantindrem informats/des de les novetats que ens arribin.

