
RESUM DE  LES PROPOSTES DE LES ORGANITZACIONS SINDICALS EN RELACIÓ A LA 
MODIFICACIÓ DEL DECRET D’ACCIÓ SOCIAL DEL PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI 
DE LES ILLES BALEARS. 
 
Propostes de caràcter general 
 

 Recuperació de les ajudes per orfandat i viduïtat 
 Actualització de les quanties de les diferents ajudes 

 
Modificacions 
 
Article 2.  Beneficiaris 
 

 Incloure els interins amb plaça vacant com a beneficiaris de modalitat 3 de les 
bestretes ordinàries contingudes a l’ article 30.  
 

Article 4. Ajudes d’acció social   
 

 Ampliació de les ajudes que es poden  concedir: 
g) Concertació d’una assegurança col·lectiva per cobrir els riscos de mort i invalidesa 

permanent 
h) Ajudes en compensació de despeses derivades d’assistència sanitària, farmacèutica i 

ortopèdica 
i) Pòlissa d’assegurança i responsabilitat civil i patrimonial 
j) Ajudes per jubilació o situacions assimilades  
k) Ajudes per escoletes 

 
Article 6. Terminis 
 

 Ampliació dels terminis de presentació de sol.licituds  de les ajudes regulades pel 
títol V, les ajudes pels estudis,  fins el 30 de juny.  
 

Article 8.  Creació i constitució de la Comissió d’Acció Social d’Educació 
 

 Adequació del nombre de representants de les organitzacions sindicals d’acord amb 
la representativitat que tenguin a la Junta de Personal d’Educació i a la participació 
d’almenys d’un representant de les organitzacions sindicals presents a la Mesa 
Sectorial d’Educació. 
 

 



Article 13. Quantia de les ajudes per fills menors de devuit anys 
 

 Augmentar  l’ajuda  per fills menors de devuit anys fins a 45 euros.  
   

Article 14. Requisits i documentació per rebre ajudes per fills menors de devuit anys 
 

  On parla d’acreditar amb el llibre de família en el cas d’un fill adoptat o d’acollida, 
bastaria una resolució administrativa o judicial que l’acrediti. 
 

 Quan els fills siguin majors de 18 anys, on parla que no tenguin ingressos propis, ha 
de figurar el text “aquells fills que no tenen ingressos superiors al salari mínim 
interprofessional en el còmput anual“ (ha de figurar també a l’article 25). 
 

Article 18. Objecte i definició de les ajudes per a estudis 
 

 Unificació de les quanties d’ajudes per estudis i llibres amb una sola quantitat. 
 

 Incloure els estudis de Grau Superior d’FP i altes capacitats (que tenen menys de 18 
anys però ja cursen estudis universitaris). 
 

 Canviar el concepte “ ajudes per llibres “ pel de “ material didàctic i de practiques 
relacionats amb els estudis”. 

 
 Marcar un límit inferior de crèdits per sota dels quals no es pot demanar l’ajut per 

matrícula (utilizar la referència UIB). 
 
Article 19. Requisits i documentació per a les ajudes de la compensació de les despeses 
per matrícula en centres docents 
 

 Ampliar  en aquestes ajudes aquells estudiants que decideixen cursar estudis a 
l’estranger (Unió Europea). 
 

 Incorporar dues excepcions  pel que fa a l’edat mínima per sol.licitar les ajudes: 
alumnes d’altes capacitats i alumnes que cursin FP superior. 

 
 Canvi de redacció de l’apartat 1.c  que quedaria així “No haver percebut ajuda per al 

mateix curs l’any anterior. La repetició de curs o assignatura no donarà dret a cap 
nova ajuda”. 

 



Article 21.  Ajudes per raó d’estudis cursats per fills menors de devuit anys i menors de 
vint-i-cinc 
 

 Eliminar a l’apartat 21.1 “quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds “ i 
tenir en compte l’any de naixement”. Incloure els alumnes d’altes capacitats. 

 
Article 30. Modalitat de les bestretes ordinàries 
 

 Canvi de redacció de l’apartat 30.1 
“Aquesta bestreta ha de ser compensada a les dues nòmines següents a la percepció” 

 
 Ampliar el termini de retornament de la bestreta com a màxim a vint mesos i la 

possibilitat de retornar tot d’un cop el deute pendent” 
Canvi de redacció de l’apartat 30.3 
On diu “ reintegrades per desenes parts…. “ ha de dir “ a dues nòmines líquides i 
retornar-les en vint mesos amb la possibilitat de retornar tot d’un cop el deute pendent” 
 

 Ampliar aquests tipus d’ajuda als interins que tenen una vacant  
Redacció de l’apartat 30.4  
“ que puguin gaudir de l’ajut d’una nòmina líquida, podent-la demanar dins el 
primer trimestre del contracte i retornar-la amb sis mensualitats. 

 
Article 31. Les bestretes extraordinàries 
 
 Es presentaren dues opcions: 

 Ampliar el termini de retornament de la bestreta com a màxim a 60 mesos. 
 Ampliar el termini de retornament de la bestreta amb la següent proporcionalitat 

Si es demanen 3 nòmines: a retornar em 24 mesos 
Si es demanen 6 nòmines: a retornar en 48 mesos 
Si es demanen 10 nòmines: a retornar en 60 mesos 

 
 Canviar “ les sis mensualitats líquides per 10” 

 
 
 
 
 


