REFERENT A L’ACORD MEC I ELS SINDICATS
DE LA MESA DE MADRID DE 8 DE NOVEMBRE DE 2005
Cal comentar el que s’ha venut per la premsa tant per part del MEC com per part d’ alguns
sindicats , com l’analogia retributiva de la pública i la concertada, cosa que quan s’analitza
l’acord no sembla el mateix.
Al punt 2 de l’acord el Govern Central fins el 2007 es compromet a pagar les diferències
pressupostàries que s’han abonat al funcionariat, unes quantitats que arriben al 100%
d’aquest complement que representa un 0’7% d’augment sobre el 2% Pressuposts Generals
de l’Estat .
Proposa una paga única del 2005 (del 0’7%) a cobrar al llarg del 2006/2007, però no
aclareix si es consolida a la nòmina , aquest augment.
Al punt 3 de l’acord, l’Administració es compromet a “REVISAR” els mòduls per
actualitzar-los, cosa que ens pareix coherent per tal que aquests atenguin a les despeses
reals.
Al punt 4, esmenta que incrementaran la partida d’altres despeses, i diu que és per
beneficiar al PAS. Cal vigilar com és farà i repercutirà , si no es crea un complement per
aquest sector de treballadors. Al nostre parer és una redacció poc definida i per tant mal
de controlar.
Al punt 5, parla que en el termini d’implantació de la LOE , el 2010, el MEC “PROPONDRÀ”
una progressiva equiparació del professorat llicenciat entre el que cobren 1r - 2n d’ESO i
3r – 4t d’ESO, però no queda clar que hi hagi un procés d’analogia amb l’escola pública.
Al punt 7 garanteix només a “fer gestions” en el marc del IV Conveni pel que fa a
l’abonament de la paga de 25 anys, per poder assumir-ho el MEC, que havien de pagar les
patronals a les CCAA d’Andalusia, Castella la Manxa i Extremadura , guanyades les
sentències presentades per la patronal .
Però no queda clar que la incertesa d’ aquesta paga estigui garantida al V Conveni.
Pel que fa al punt 8 que parla de la formació del professorat, no queda massa clar el que
farà .”Instarà a las administraciones educativas” en temes d’activitats, reforç, immigració,
etc.(No tenen competències sobre el que faran cada una de les autonomies).
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Al punt 9 parla sobre les ratios. L’Acord de maig de 2001 de Millora de l’Ensenyament
Concertat signat per l’STEI-i, ha atorgat un augment de les plantilles dels centres
concertats de Balears, en el cas d’un centre d’una línia educativa,+1 per EI, +3 per Primària,
31 hores per ESO. En el cas de més d’una línia disposen de més professorat.

Fent l’excepció del País Valencià i de les CCAA (Catalunya i País Basc ) que tenen conveni
propi, en la majoria de CCAA la ratio de professorat –aula es de 1/1. Per tant aquest
apartat de l’acord, a les Illes arriba 4 anys tard.
El punt 10 diu que MEC i Administracions Educatives competents (CCAA ? )
“ESTUDIARAN” una revisió del personal complementari dels centres d’Educació Especial
(Tot i que és el que volen , el compromís és difuminat).

CONCLUSIÓ
Tot i que el llenguatge és poc compromès, sempre que hi hagi una millora que
repercuteixi sobre el conjunt de treballadores i treballadors del sector, l’STEI-i s’hi
suma. Ara bé aquest Acord és molt difuminat i l’STEI-i en farà un seguiment, de com
aquest es resol, en benefici de qui nosaltres representam.
La majoria de millores que insinua, a les Balears, ja les tenim des de l’Acord de 2001
•
•
•

Complement PAS amb una millora dels mòduls.
Dotació de més plantilla.
Calendari de la PAGA de 25 anys, del IV Conveni. (Acord 23 febrer 2004).

El que sí que és nou , però és ja una reivindicació històrica de l’STEI-i, és que el
professorat llicenciat que treballa a 1r i 2n d’ESO pugui cobrar mateix salari que el
professorat de 3r i 4t d’ESO.
La CIG (sindicat en nom del qual els STEs assistim a la Mesa de Madrid) ha denunciat
l’acció discriminatòria del MEC per no haver estat informada de la negociació d’aquest
acord . La CIG és membre de la Mesa de Negociació de Concertada , per tant
tenia tot el dret d’estar a la negociació i de signar si ho trobava oportú; cosa que
segurament hagués fet si considerés que recull millores encara que segurament
hagués manifestat en un to crític la insuficiència d’aquest acord.
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