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INTERINS SENSE ESTIU 

Els últims dies de juny, quan es tanca el curs amb l’entrega de notes i 

d’informes, són, per a molts docents interins, també els últims dies que 

tindran  contracte ja que els que han fet substitucions seran cessats i no 

cobraran la nòmina al mes de juliol . 

Són molts els casos dels docents que, havent fet feina amb el 

companys durant tot el curs  no gaudiran de la mateixa retribució durant 

els mesos d’estiu i passaran a formar part de les llistes de l’atur. 

La falta de contractació els mesos de juliol i agost és un greuge 

comparatiu entre els docents que, fent la mateixa, no només perdran 

poder adquisitius, sinó que, a més, deixen de sumar la puntuació 

d’experiència corresponent a aquests dos mesos, fet que condiciona 

l’obtenció d’una plaça en el futur.  

Abans de les retallades, que es van produir l’any 2012, els docents de 

les Balears que havien treballat més de 5 mesos i mig, tenien el dret 

merescut de cobrar el sou durant l’estiu. Aquest curs, 5 anys després, 

es repeteix la mateixa situació.  

Exigim al Govern de les Balears i a la Conselleria d’Educació i 

Universitat que modifiqui aquesta situació anòmala i recuperi el 

pagamanent del sou complet dels docents interins. 

Mateixa feina, mateix sou!
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Adjudicacions 

http://
www.sindicatalternativa.cat/
resum-mesa-sectorial-
dadjudicacions/

INSTRUCCIONS 
CURS 2017/18 

Text definitiu

http://www.caib.es/govern/sac/
fitxa.do?
codi=2639009&coduo=36&lan
g=ca

No + de 18 

No més de 18 hores a 
secundària 

http://
www.sindicatalternativa.cat/no-
de-18-hores/ 

SINDICAT                          ALTERNATIVA
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La reactivació econòmica a les Balears, amb els increments de 
preus que això està produint,  especialment en el  cost de la 
vivenda, no fa més que agreujar la pèrdua de poder adquisitiu 
dels docents als llarg dels anys. Els funcionaris docents rebem 
a la nostra nòmina un complement de residència, destinat a 
pal·liar el cost de residir en ell lloc on el funcionari treballa.

Les congelacions continuades i els minsos increments dictats 
pel Govern de Rajoy només posen de manifest el desfasament 
entre el cost de vida i el complement de residència.

Des del Sindicat Alternativa Docent, demanam l’actualització 
d’aquest  complement,  equiparant-lo  als  complements  que 
cobren  els  docents  de  les  Illes  Canàries,  que  tenen  unes 
necessitats i unes circumstàncies sociogeogràfiques similars.

http://www.sindicatalternativa.cat/volem-lequiparacio-
del-complement-de-residencia/

�2

Mesa 9/6/17 

Instruccions curs 2017/18

http://
www.sindicatalternativa.cat/
mesa-sectorial-9617-
instruccions-inici-de-
curs-201718/

RECORDAU 

Oposicions 

 Reunió informativa. 

http://
www.sindicatalternativa.cat/
reunio-informativa-amb-la-
directora-general-de-personal-
docent-limitacio-de-3-anys-i-
futures-oposicions/ 
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DES D’ALTERNATIVA ET VOLEM DESITJAR:

SI TENS OPOSICIONS, RECORDA:
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…I PEL SETEMBRE JA TENS EL CALENDARI
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