
  
 
 

Per la negociació col·lectiva 
 
El passat 30 de març, la Junta de Personal de Mallorca va aprovar per unanimitat una   
resolució en què reclamava diàleg al conseller Martí March perquè explicàs i negociàs 
amb els sindicats de les Juntes de Personal de les Illes el desplegament normatiu de la 
Llei d’educació de les Illes Balears (LEIB).  
 
Dia 1 d’abril la presidenta i els presidents de les Juntes de Personal d’Eivissa i 
Formentera, Menorca i Mallorca varen registrar una instància en què sol·licitaven la 
convocatòria d’una mesa Sectorial per a tractar els punts del desplegament normatiu 
de la LEIB.  
 
Davant la negativa del conseller March a tractar aquestes qüestions, la Junta de 
Personal Docent no Universitari de Mallorca, amb el suport de les Juntes d’Eivissa i 
Formentera i de Menorca, convocam aquesta concentració per expressar el nostre 
malestar i forçar la negociació d’aquesta plataforma reivindicativa:    
 

- Ajornament dels nous currículums LOMLOE. 
- Reversió de les retallades encara pendents, com la reducció per a majors de 55 anys.  
- Recuperació de les llicències per estudis.  
- Rebuig del desplegament normatiu dels perfils educatius.  
- Actualització del Pla d’infraestructures educatives.  
- Reducció de les ràtios.  
- Formació per al professorat del Pla digital per al sistema educatiu.  
- Increment del pressupost d’educació. 
- Rebuig del reglament orgànic de centres (ROC), que no ha incorporat cap esmena de la 
part social.  
- Pla per a la reducció de la burocràcia en els centres.  
- Implantació de la carrera professional docent, sense cap avaluació punitiva ni 
l'establiment de diferències salarials entre el professorat.  
- Negociació del nou acord de millora.  
- Rebuig dels canvis en els nomenaments del professorat interí, amb el cessament dels 
substituts en data 30 de juny i la desaparició de la indemnització a partir de l'estiu de 
2023.  
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