



En relació a les passades oposicions, des d’Alternativa no volem deixar passar 
l’oportunitat per manifestar el malestar que ens han fet arribar simpatitzants i afiliats del 
nostre sindicat en relació a la constitució dels tribunals d’oposicions a les illes menors 
com Menorca. Aquests són algunes de les reflexions que volem transmetre fent eco de 
les queixes fetes, com deim, per simpatitzants i afiliats, i que són l’origen d’aquest 
malestar:

 

• En una illa de les dimensions i nombre de centres educatius com Menorca, hom 
pot pensar que el nombre de funcionaris de carrera de les diferents especialitats i, 
habilitats per tant, per poder formar part d’un tribunal d’oposicions, és reduït. 
D’aquí que la probabilitat que a un d’aquests funcionaris de carrera li toqui ser 
membre d’un d’aquests tribunals d’oposicions és molt alta, en algunes 
especialitats, propera al 100 %. Les pressions d’Europa per tal que el nostre país, i 
en concret la nostra comunitat autònoma reduesqui el seu percentatge de 
funcionari interins, no pot caure sobre els funcionaris de carrera d’una illa menor 
com Menorca. Aquest col.lectiu està cansat d’assumir en els darrers anys el pes 
d’aquesta oferta pública d’ocupació. 

• En un país amb un atur estructural proper al 15 %, fer tribunals on el nombre 
d’aspirants tendeix en ocasions a igualar-se, o s’hi aproxima, al nombre de places 
d’oposició, no ajuda de cap manera a minvar el progressiu descrèdit social del 
col.lectiu docent. 

• Sense posar en dubte la professionalitat i sentit de l’ètica del professorat que 
forma part d’aquests tribunals, és inqüestionable que, per molt que s’intenti i es 
vulgui, aquest no pot garantir el compliment estricte dels principis d’objectivitat i 
transparència que hom espera de qualsevol procediment públic de selecció. 
 

• La Conselleria només ha estimat parcialment els motius d’abstenció que la 
normativa vigent contempla per aquests procediments . A títol d’exemple, no ha 
contemplat com a motiu d’abstenció, incomplint de manera flagrant la normativa 
vigent en la matèria, l’amistat íntima o enemistat manifesta entre algun membre del 
tribunal i algun o alguns dels aspirants. Algú podrà pensar que, si la Conselleria no 
ho hagués fet així, qualsevol membre d’un tribunal d’una illa menor com la 
menorquina podria acollir-se a algun d’aquests motius d’abstenció. Potser sí. No 
hem d’oblidar però, que no es pot condemnar els funcionaris de carrera a portar 
sobre les seves espatlles la responsabilitat de vetllar per un procediment selectiu 
transparent i objectiu partint amb aquestes circumstàncies. No es pot jugar amb la 
consciència personal de cadascun dels funcionaris de carrera que formen part 
d’aquests tribunals, obligant-los a participar-hi , passant per damunt dels seus 
drets i obviant els esmentats motius d’abstenció. 



• Ningú pot garantir que, l’amistat o enemistat personal entre algun membre d’un 
tribunal i un o uns opositors aspirants, ja sigui per motius de vincle laboral o d’altra 
índole no pugui provocar que alguns aspirants es trobin en situació d’ avantatge o 
desavantatge en el procés de selecció front a altres aspirants. Si bé es cert que a 
la primera fase del concurs s’ usa un codi de barres per a cada aspirant amb la 
finalitat d’evitar que es conegui a qui s’està avaluant, no es menys cert que a la 
segona fase, on els aspirants defensen la programació, aquesta objectivitat es 
perd.  
 

• No es pot treballar en dissabte. El fet de voler fer més curt el passat concurs 
oposició , va obligar els funcionaris de carrera, membres de tribunal, a treballar en 
dissabte. 
 

• Finalment destacar la minsa retribució econòmica que reben aquests funcionaris 
per a formar part d’aquests tribunals. 
 

• Per tal de solucionar algunes d’aquestes qüestions que causen malestar en part 
dels funcionaris de carrera de les illes menors com Menorca, des del sindicat 
Alternativa proposam a la Conselleria d’Educació: 

• Constituir els tribunals d’oposicions per a les illes menors per algun dels 
procediments següents: 
 
a) Fer tribunals entre el professorat de totes les Illes i que cada un d’ells exercici  
com a tal a l’ Illa que se li assigni per atzar.  
b) Fer tribunals per a cada Illa com fins ara i creuar aquests tribunals, de manera 
que els de Menorca vagin a Eivissa i el d’ Eivissa a Menorca o creuar-los tots 
explorant les diferents possibilitats 
 
 
Cal assenyalar que descartar aquests dos procediments basant-se en la fàcil i 
recurrent excusa econòmica, del seu excessiu cost, no és acceptable si tenim en 
compte els recursos econòmics que es destinen a altres partides possiblement 
menys importants. 
 

• Garantir que es tindran en compte tots els motius d’abstenció previstos en la 
legislació vigent sense excepcions, aplicant amb rigor la llei. Cal recordar que, 
aquesta, no estableix un motiu d’abstenció com a prioritari o més important front a 
un altre. La Conselleria no pot seguir obviant l’abstenció referent a l’amistat íntima 
o enemistat manifesta al.legant que aquesta és indemostrable. Una simple 
declaració jurada de l’interessat, hauria de ser suficient. 
 

Normativa l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre (Article 23,24 abstenció i 
recusació)


 


