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OPOSICIONS 2017 

Dia 3 de març va tenir lloc una mesa sectorial 
d’educació amb un únic punt: OPOSICIONS

El Conseller ha exposat que només poden treure a 
concurs 257 places, ja que des del Govern central no 
s’ha aixecat la taxa de reposició per motius polítics, 
és a dir, s’utilitza la taxa de reposició com a moneda 
de canvi d’aprovar els pressupostos generals de 
l’Estat.

Des del 2011 no es convoquen oposicions perquè 
l’anterior govern no en va voler convocar ni reclamar 
les places d’aquests anys, això ha dut com a 
conseqüència a tenir la taxa més alta d’interins de tot 
l’estat espanyol.

En aquesta reunió se’ns va lliura les especialitats que 
es convocaran:

�1

Borsa d’interins 

Termini fins el 22 de març. 

http://www.sindicatalternativa.cat/
borsa-dinterins-curs-1718/ 

Majors de 55 anys 

http://www.sindicatalternativa.cat/

majors-de-55-anys-reduccio-de-
jornada-recordeu/

Premi Ramon Llull 

http://www.sindicatalternativa.cat/

premi-ramon-llull/

Jubilació 

http://www.sindicatalternativa.cat/

jubilacio/

Nòmina 

http://www.sindicatalternativa.cat/

nomines-i-ajudes/nomines-i-
ajudes/

Concurs de trasllats 

http://weib.caib.es/Documentacio/

Informacio_administrativa/

infoadm_.htm#ct1617

8 de març 

http://www.sindicatalternativa.cat/

seguim-amb-la-lluita/

SINDICAT ALTERNATIVA 
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En aquest enllaç trobareu les raons que dona la Conselleria per convocar aquestes 
especialitats.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2852187&coduo=7&lang=ca

En el torn de paraules Alternativa va exposar:

✦ No s’ha informat, ni convocat cap mesa sectorial per a poder parlar d’aquest tema. Ens 
trobam davant fets consumats.

✦ No hem pogut opinar de com creiem que podien sortir les especialitats, se’ns han 
lliurat aquestes especialitats sense negociar els criteris emprats, per prioritzar unes 
especialitats o altres.

✦ Encara no se sap com es desenvoluparan les proves en àmbit autonòmic( prova 
pràctica).

✦ Que només hi ha quatre comunitats que han convocat oposicions, cosa que durà un 
efecte crida d’opositors cap a les Illes.

✦ Demanam una mesa tècnica per poder organitzar i discutir tant com es duran a terme 
les proves, com també la manera que als interins se’ls valori la seva experiència dins 
les oposicions.

Assemblea de Docents: 2 de març de 2017

Ordre del dia:

http://www.sindicatalternativa.cat/assemblea-de-docents-dia-2-de-marc/

Acords:

http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2017/03/lassemblea-de-docents-denunciara-la.html

Recordem que Alternativa fa seus els acords de l’assemblea.

�2

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2852187&coduo=7&lang=ca
http://www.sindicatalternativa.cat/assemblea-de-docents-dia-2-de-marc/
http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2017/03/lassemblea-de-docents-denunciara-la.html

