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A la darrera Mesa Sectorial d’Educació, el Departament ha presentat una nova oferta 

pública, que tanca definitivament l´acord d´estabilització i consolidació signat per UGT, 

passant de 10.010 places a 15.658 places per tal d’acostar-nos a la xifra del 8% 

d’interinitats. 

 

UGT plantejarà, d’acord a la normativa vigent, la manera més adequada de la 

realització de les proves d’oposició, per tal de rebaixar el número d’interins al 8%. 

Nosaltres, no som partidaris de fal·làcies o propostes fora de la normativa, que a dia 

d´avui no són viables. 

 

 
  

LA UGT NEGOCIA, EL PROFESSORAT ES BENEFICIA DELS SEUS ACORDS 

SIGNATS! 

 

 

 

FORMACIÓ: PRESENCIAL, ONLINE, PERFILS 
OPOSICIONS...  

 

                        ENSENYAMENT   PÚBLIC            

En les pròximes Meses es concretarà la distribució de les places per les pròximes 

oposicions. Lluitem fort per a revertir les retallades del Govern. 
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Recuperació pagues extres 2013 i 2014 

 

La UGT va signar un acord de recuperació de les pagues extres de 2013 i 2014 que 

beneficiarà directament 250.000 treballadors i treballadores de la Generalitat, i que 

inclou la negociació de diferents mesures de conciliació familiar i laboral.  

 

En la nòmina d’octubre hem pogut comprovar que la Generalitat ens ha abonat el 30% 

de la paga extraordinària del 2013.  

 

El Departament pagarà d’ofici a les persones 

jubilades, excepte a aquelles que hagin canviat 

el compte bancari en què varen cobrar el 10% 

d’aquesta paga al març de 2019. 

 

Per tant, únicament qui hagi canviat les dades 

bancàries haurà de presentar sol·licitud per poder 

cobrar-la.  

 

 

Al 2020 haurem de cobrar el 60% de la paga de 2013 en compliment de l’acord pactat. 

 

Sobre la paga del 2014 es va acordar que, en cas de no poder-la percebre sencera el 

2021, s’abonaria un 55% de l’import aquell any, i el 45% restant, el 2022. 

 

 

 

 

 


