Motius de dispensa per a formar part dels tribunals d’oposició
Segons la convocatòria de les oposicions, els motius de dispensa per a formar part dels
tribunals són els següents:
1. La situació de permís per maternitat biològica, paternitat, adopció o acolliment i
acumulació de lactància.
2. Les situacions d’incapacitat temporal i de risc durant l’embaràs, degudament
acreditades.
3. Els permisos de reducció de jornada de treball concedits fins al 31 de juliol del present
curs.
4. El personal que ocupa els càrrecs de direcció, direcció d’estudis o secretaria, sempre
que el president o la presidenta del tribunal puga substituir-lo pel personal suplent.
5. Les persones que reben un tractament de fertilitat.
6. Les persones amb discapacitat física i mobilitat reduïda que actuen en municipis
diferents del seu centre de destinació sempre que el president o presidenta del tribunal
puga substituir-lo pel personal
suplent.
Abstenció
Les persones membre dels tribunals també poden abstindre’s a formar-ne si concorren les
situacions següents:
a) Tindre interés personal en l’assumpte de què es tracte o en un altre en la resolució del
qual poguera influir la d’aquell; ser administrador d’una societat o entitat interessada, o
tindre una qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.
b) Tindre un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i el parentiu de
consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon, amb qualsevol dels
interessats, amb els administradors d’enti tats o societats interessades i també amb els
assessors, els representants legals o els mandataris que intervinguen en el procediment,
així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a
l’assessorament, la representació o el mandat.
c) Tindre amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades
en l’apartat anterior.
d) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracte.
e) Tindre relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en
l’assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol
tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

f) Si, en els cinc anys anteriors, han fet tasques de preparació d’aspirants a accés als
cossos objecte d’aquesta convocatòria, i ho hauran de justificar documentalment al seu
president a l’acte de constitució del tribunal.
Termini per a manifestar l’abstenció: prèviament a la sessió de constitució, en el termini de
5 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de la resolució per la qual es
nomenen els membres que han de jutjar el procediment selectiu, els qui es consideren
incursos en algun dels motius d’abstenció o en alguna de les situacions exposades, ho
comunicaran per escrit, amb l’acreditació documental corresponent, a la presidenta o
president del tribunal.
Recusació
Les persones aspirants també poden recusar les persones que integren els òrgans de
selecció quan concórrega en elles alguna de les circumstàncies descrites per anteriorment
a l’abstenció, presentant
l’escrit corresponent davant de la Direcció General de Personal Docent. Una vegada
registrat, s’ha d’enviar escanejat a l’adreça de correu electrònic: seleccion_edu@gva.es.
Més informació (Article 5.6. i següents):
ORDRE 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per
la qual es convoca el procediment selectiu d’ingrés, i el procediment per a l’adquisició de
noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari,
professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques,
professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.

