QUÈ HEM FET 2014-18?
RECUPERAR DRETS:
Lluita continuada contra la
LOMCE.
Acord marc signat per CCOO

ÉS EL
MOMENT!

...de la millora

de recuperació de les retallades de la legislatura del
PP.

Primer Accord per a la millora
de l'ocupació pública. Aprovació de 3000 places
d'oposicions durant 3 anys a les Illes Balears i
augment del valor de l'experiència en la fase de
concurs.

Glòria Escudero

Rafa Sancho

MÀngels Aguiló

Óscar Ortiz

Proposta de 10 mesures de
millora de l'escola pública: revisió de la
plantilla orgànica, disminució de ràtios, dies de
permís retribuït...

Suport a la igualtat de la dona,
col•lectius LGTBIQ i persones
amb discapacitat, en tots els àmbits.
---------------------

Candidatures i programes complets a la web
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Continuar disminuint les ràtios.
Augment de les plantilles orgàniques.

Establiment de les llicències per estudis.
Jubilacions de les classes passives i equiparació de les
condicions de jubilació de la seguretat social.

Toni Baos

Dolors Lafarga

Mario Devis

Yolanda Calvo

Isabel Rius

Antonio Marín

Cristina Salom

Vicent Pons

Mateu Bosch

Magdalena Pons

Gabriel Fornés

Maria Montilla

Jerónimo Izquierdo

Laura Cuenca

Xavier Riera

que ha protegit a més del 50% dels i les interines.
de
l'ocupació pública que ha aconseguit una pujada
salarial progressiva durant tres anys i que pot
arribar al 8,8%.

Reducció de la jornada lectiva.

4 dies de permís retribuïts.

Acord de Mesures d'Estabilitat
Segon Acord per a la millora

QUÈ FAREM 2019-23?
MILLORAR:

Roser Martí

Desevolupament dels acords d'establiment de la
jubilació parcial.

Oferta d'oposicions als anys 2021-23.
Proves NO eliminatòries.
Incloure al catàleg de malalties professionals que inclogui
aquelles que afectin als docents.
Potenciaciar la figura de la delegada i delegat de
prevenció.
Cobertura total de la remuneració per IT.

Ángel Luís Merlo

ĄĄĄĄĄAna M Abad

Llorenç Pons

M Antònia Oliver

VOTA

Equiparació dels sexennis amb la
carrera professional.
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