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 MALLORCA 

Jaume Ferran,58 
07004 Palma 
Tel.971901600 
Fax.971903535 
mallorca@stei-i.org 

LLEVANT 
Juan de la Cierva,2 
7500 Manacor 
Tel. 971845505 
Fax.971843707 
llevant@stei-i.org 

INCA 
Avda.General 
Luque,223 
Quarter General Luque 
07300 Inca 
Tel. 971881859 
inca@stei-i.org 

SÓLLER 
Camí des 
Desviament,18 
07100 Sóller 
Tel.i Fax 
971633455 
soller@stei.i.org

MENORCA 
Sant Rafel,9 
07760 Ciutadella 
Tel.971482919 
Fax:971844199 
menorca@stei-i.org 

PITIÜSES 
Madrid,7,1r.-4ª 
07800 Eivissa 
Tel.971303912 
Fax:971398252 
eivissa@stei-i.org 

Escola de Formació en 
Mitjans Didàctics 
Marià Canals,13 
07005 Palma 
Tel.971910060 
Fax:971910061 
escola.mitjans@stei-i.org

VALORACIÓ DE L’ACORD DEL PLA PER A L’ESTABILITAT DEL 
PERSONAL DOCENT I LA MILLORA DEL SISTEMA EDUCATIU 

 
La comissió executiva de l’STEI-i valora positivament l’acord del Pla per a l’estabilitat 
del personal docent i la millora del sistema educatiu. L’acord es va signar entre 
l’administració educativa i els sindicats amb representació a la mesa sectorial 
d’educació, on l’STEI-i és la força majoritària, dilluns dia 4 de febrer de 2008. S’hi 
recullen una sèrie de millores importants. A l’apartat de plantilles unes 500 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 la tenen més difícil. Es dotaran els centres d’infantil i 
primària d’una línia amb un mestre més (PT, AL o AD) en plantilla orgànica. La 
conselleria d’educació negociarà, 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 i treballadors 
socials als centres que en necessitin. L’STEI-i demana que aquestes persones es 
comencin a incorporar als centres durant el curs 2008-2009. Als centres d’adults es 
treballarà per reconvertir les places del cos de mestres de les diferents especialitats, que 
ara no les poden ocupar aquests professionals, en places de primària i així es podran 
cobrir les necessitats dels cursos d’alfabetització. 
Es preveuen unes 2500 places d’oferta d’ocupació pública als diferents cossos 
docents per aquests 4 anys. L’STEI-i ha demanat que es respecti l’esperit de la 
convocatòria del concurs-oposició i que es donin uns criteris comuns a tots els tribunals, 
de manera que els seus membres tenguin clar que poden aprovar més persones a la fase 
d’oposició que les places adjudicades a cada tribunal, i que és la fase de concurs la que 
decideix qui aprova o no.  
L’administració garantirà una oferta de 1500 places com a mínim per al pacte 
d’estabilitat. Es preveu que d’aquesta manera les persones que ara tenen pacte el puguin 
continuar i hi puguin entrar nous interins i interines. L’STEI-i 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 l’edat de jubilació. El pacte és per a 4 anys. S’ha de 
romandre a la plaça de pacte durant els tres primers cursos, llevat de les persones que 
tendran plaça a Formentera que podran canviar als dos anys. També es preveu que per 
causes greus i justificades es pugui canviar de plaça. L’STEI-i reclama que les interines 
que es trobin de permís de maternitat, no només puguin fer reserva de plaça, sinó que 
puguin signar el contracte, acumular la lactància i recuperar el mes d’agost. Aquest 
acord deixa establert que es negociaran les condicions laborals i el barem de la 
convocatòria de la regulació de la llista d’interins. Segurament l’adjudicació de places 
es farà mitjançant la informatització del procés.  
 


