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Aquests dies ens trobam amb la publicació dels 
pressupostos de la comunitat autònoma pel 2018 
que per primera vegada superaran els 5000 
milions amb un increment del 7,2%.

Pel que fa a la partida destinada a educació, 935 
milions, tot i que s’ha incrementat en 52 milions, 
respecte de l’any passat,un increment del 5,9%, 
els fons destinats a l’educació continuaran un 
any més, i ja en duim uns quants, congelats al 
voltant del 3% del PIB i amb una pèrdua de pes 
en relació al pressupost general.

Tot i ser el major dels pressupostos destinats a 
l’educació i reconeixent la posada en marxa o 
reactivació de partides pressupostàries que a 
l’anterior legislatura foren dràsticament retallades 
o directament suprimides, resulten insuficients 
per fer front a totes les necessitats del sistema 
educatiu i encara més en un context de 
creixement en quantitat i diversitat d’alumnat , i 
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Convocatòria 
Interins 

No hi estem d’acord


http://
www.sindicatalternativa.cat/
convocatoria-dinterins-1819/


Bases 

http://
www.sindicatalternativa.cat/
mesa-tecnica-bases-
dinterins-20182019/


Borsa d’interins 
2018/19 

http://
www.sindicatalternativa.cat/
tho-expliquem-borsa-
interins-1819/

Alternativa 
solidària 

http://
www.sindicatalternativa.cat/
campanya-alternativa-
solidaria-2017/
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que permetin capgirar la dinàmica històrica de 
manca de recursos destinats a l’educació i fer 
front a un futur on l’economia del coneixement 
serà el factor essencial per al desenvolupament 
de les economies avançades.

De res en serveix el cinisme del Partit Popular, 
reclamant més pressupost al parlament balear i 
aprovant uns pressupostos estatals que una 
vegada més condemnen al nostre sistema 
educatiu a funcionar amb tot tipus de mancances 
que d’ altra banda ells mateixos potenciaren a la 
passada legislatura. També es manenten 
normatives de control de despesa restrictives 
que limiten l’autonomia en la gestió   de les 
nostres competències i dificulten l’increment de 
la inversió en la millora del sistema educatiu.

La Comissió Europea ha posat en el punt de mira 
a l’abandonament escolar de les Illes Balears 
entre altres problemes del nostre sistema 
educatiu. Entre les variables més significatives la 
Comissió destaca el baix pressupost dedicat a 
l’educació per davall de la mitjana estatal i molt 
enfora de la mitjana europea 4,9% que 
casualment coincideix amb les promeses 
electorals dels actuals governants. Esperem que 
no hagi de ser la intervenció de la Troika 
educativa europea la que obligui  incrementar els 
pressupostos educatius als nostres governants.


Amb bona voluntat no n’hi ha prou: Article
http://www.diariodemallorca.es/opinion/2017/10/18/amb-
bona-voluntat-nhi-prou/1256309.html
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Concurs de trasllats 

Mesa 17/10/17


http://
www.sindicatalternativa.cat/
mesa-17102017/


Riscos laborals 

Servei propi més a prop de ser 
realitat

http://
www.sindicatalternativa.cat/
creacio-servei-propi-prevencio-
de-riscos-laborals/

3a Assemblea 
general 

http://
www.sindicatalternativa.cat/
afiliacio/iii-assemblea-general/

Coordinadora 
d’entitats per la 
democràcia 
h t t p s : / /
coordinadoraperlademocracia.wordpress.com 

Seguim i seguirem fent accions 
cíviques i pacífiques denunciant 
totes les accions que atemptin 
contra la democràcia i la llibertat 
dels ciutadans i ciutadanes, i 
sobretot, al costat de tots els 
docents que veuen la seva 
professionalitat qüestionada per 
part d'alguns partits polítics que 
desvien la seva responsabilitat 
com a governants i de la seva 
incompetència per a afrontar els 
reptes polítics i resoldre conflictes 
de manera consensuada.
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