Proposta sindical d’estabilitat docent cursos
2017-18, 2018-19 i 2019-20
CCOO i UGT, signants de l’acord Estatal per a la Millora de l’Ocupació Pública, insten la Conselleria
d’Educació i Universitat de les Illes Balears a què faci efectiu aquest acord estatal mitjançant la
negociació a la Mesa Sectorial d’Educació de la nostra comunitat, negociació que permeti la seva
aplicació, protegint l’estabilitat laboral i l’ocupació de places en els terminis suficients per executar les
mesures que a l’Acord es proposen.
Així doncs, CCOO i UGT proposen les següents mesures:
●

Que es consolidin a la plantilla orgànica les places de més de 3 anys que són

necessàries per tal d’augmentar la mobilitat del personal docent i millorar l’estabilitat de les
plantilles.
●

Que es negociï l’oferta pública que atorga l’acord estatal en el si de la Mesa

Sectorial per tal de fer possible la reducció gradual de la inestabilitat actual.
●

Que els processos selectius siguin objecte de negociació sempre

garantint

el

compliment dels principis de lliure concorrència, d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Per
aquest motiu, demanam al Govern central la modificació de la normativa actual perquè permeti
un període de transitorietat on la fase d’oposició no sigui eliminatòria i la fase de
concurs permeti tenir una proporció sobre la puntuació final del màxim admès per la
norma.
●

Que s’augmenti l'optativitat per triar el tema a desenvolupar i la unitat didàctica a

exposar.
●

Que s’augmentin lesmesures d’estabilitat laboral:
■

Per al personal docent interí major de 50 anys.

■

Per aquells docents interins amb un mínim d’experiència a l’Administració
educativa de les Illes Balears.

Per això instam el senyor conseller d’Educació i Universitat a convocar una mesa sectorial de
negociació per tractar aquesta proposta.
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