
 

 

 

PROPOSTA DE TREBALL MESA RETRIBUCIONS I CARRERA PROFESSIONAL

1.Increment retributiu per als anys 2022, 2023 i 2024 en base a les negociacions 
que es duguin a terme en el marc de la Mesa de l’empleat públic de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears.

2.Desenvolupament d’una carrera professional docent, durant el 2023 i fins el 
2027, en el marc de la disposició addicional setena de la LOMLOE i de l’article 92.1 
de la Llei d’educació de les Illes Balears que possibiliti:

a. La creació d’un complement específic de carrera docent, una part del qual ha de 
ser percebut de forma inicial per tots els docents i ha de ser consolidable.

b. Una altra part del complement específic de carrera docent ha d’anar relacionat 
amb el reconeixement individual i/o co
de manera periòdica d’acord amb uns indicadors negociats a la Mesa Sectorial 
d’Educació. 

c. En el 2023 es concretarà el model de carrera professional i la temporalització 
per al desenvolupament de la carrera.
meritar la primera part acordada del complement de carrera fins a la seva total 
aplicació en el 2026. 

d. Promoció d’una norma que reguli el conjunt de les retribucions docents, prèvia 
negociació a la Mesa Sectori

3. Supressió de la incompatibilitat en la percepció del complement de tutoria i el 
complement de cap de departament.

4.Convocatòria immediata del procediment d’integració del professorat tècnic de 
formació professional al cos de professors d
Mesa Sectorial d’Educació.

5.Proposta de revisió i actualització de les mesures dels fons d’acció social que 
pugui incloure ajuts al lloguer d’habitatge per aquell personal docent que es 
destini de manera forçosa a una 

4. Regulació, prèvia negociació en el marc de la Mesa Sectorial d’Educació, d’un 
any sabàtic retribuït de lliure disposició amb la minoració d’un percentatge de les 
percepcions retributives en els 4 anys anterior
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