
     
MESA SECTORIAL DE DIA 16 DE GENER DE 2008 
 
Avui l’administració ha formulat la darrera proposta del “Pla d’estabilitat 
per al personal docent i la millora del sistema educatiu”. Un aspecte 
important de l’apartat de les plantilles és que moltes de les places 
habilitades passaran a ser de plantilla orgànica, la qual cosa donarà 
estabilitat als centres i permetrà que les persones que estan en expectativa 
de destí o els nous opositors puguin obtenir una destinació definitiva més 
ràpidament. També permetrà la mobilitat en algunes especialitats que ara 
ho tenen més difícil.  
 
De moment la conselleria incrementarà amb un mestre més (PT, AL o 
AD) als centres d’una línia i estudiarà amb les conselleries competents la 
dotació de personal d’administració i serveis als centres de primària i als 
centres d’adults, així com la dotació de mediadors culturals, assistents 
socials, educadors socials, etc. L’STEI-i demana que aquestes persones 
arribin als centres durant el curs 2008-2009.  
 
La conselleria ha augmentat l’oferta d’ocupació pública als diferents cossos 
docents, ara ja són 2.500 places per aquests 4 anys, amb el compromís de 
fer una convocatòria com a mínim a tots els cossos docents i compatible 
amb el pacte d’estabilitat de les persones interines. L’administració 
garantirà una oferta de 1500 places com a mínim per al pacte d’estabilitat. 
També s’ha aconseguit que les persones interines majors de 55 anys i amb 
10 anys d’experiència docent puguin tenir garantida la seva feina fins a la 
jubilació. Resta pendent la confirmació que les interines puguin signar el 
contracte quan estan de permís de maternitat. 
 
La conselleria d’educació s’ha compromès a incloure un calendari de temes 
pendents a negociar. Per l’STEI-i, entre d’altres temes, s’hauria d’iniciar la 
negociació per incloure dins les pagues dobles el complement comunitat 
autònoma, l’any sabàtic, l’augment de la gratificació autonòmica LOE, etc. 
 
PUNTUACIONS PROVISIONALS DEL CONCURS GENERAL DE 
TRASLLATS sortiran avui dia 16 o demà matí dia 17 de gener.  
 


