SINDICAT DOCENT

A la mesa sectorial 22/09/ 17 només tenia un únic punt en l’ordre del dia, sobre l'esborrany de la
regulació de la fase de pràctiques dels aprovats a les oposicions del 2017.
No es van presentar canvis importants i es preveu que es publiqui la resolució al BOIB d’avui
26/9/17.
Al torn obert de paraula la Directora General ens va recordar que podia passar les nostres
demandes perquè tot el que no és del seu àmbit cal dirigir-se a la direcció que pertoqui. Es varen
parlar dels següents temes.
OPOSICIONS
•
Se li va traslladar que en aquestes oposicions i davant el nombre elevat de queixes
que es van rebre, es va sol.licitar que es dugui a terme una mesa per revisar tots els problemes
que s’ha detectat.

•
La directora general de Personal Docent informà que aquest dimecres 27/9/17 el
Conseller es reunirà amb els sindicats per informar de la seva proposta de places i especialitats a
convocar en les futures oposicions. Com ja us hem dit no pensem informar de res fins que no
s’hagi confirmat qualsevol informació per a no crear falses expectatives.
•
Des d’Alternativa s’ha demanat que es treguin totes les places d’una mateixa
especialitat, que es negociï un calendari per a 2 o 3 anys i que les places que es treguin enguany
es publiqui quan més aviat possible i no passi com l’any passat.
INTERINS
•
Es començaran a convocar les meses, per a tractar el tema de les bases generals
d'interins s'han de revisar de cara al curs 2018-19.

EOEP
•
Es va recordar que la Junta de Personal Docent no Universitari va demanar una
mesa sectorial per parlar de les condicions laborals dels EOEP (mes de juny), aquesta petició es
va adreçar a la Direcció General de Planificació i Centres i A la Direcció General d’Innovació i
Comunitat Educativa. La primera Direcció va contestar dient que no era de la seva direcció i o
passava a la segona Direcció, aquesta última encara no ha contestat.

