
 

Exposició de motius 
reclamació del Conveni autonòmic de concertada 

 
L’assemblea de delegades i delegats de l’ensenyament concertat de l’STEI-i de dia 18 de 
gener va decidir obrir una campanya per a reclamar la negociació d’un conveni autonòmic. 
 

Els motius són de sobra coneguts:  
- Fa 16 mesos que no hi ha cap reunió de negociació del VI Conveni Estatal. 
- El V Conveni va expirar el dia 31 de desembre de 2008. 
- No s’han signat les taules salarials de 2008 i 2009. 
- No s’ha tractat la petició de l’STEI-i d’incloure al Conveni un procés d’analogia horària del - 
professorat llicenciat respecte al de l’ensenyament públic, després d’una campanya i del 
lliurament de més de 2.500 signatures el mes de juny de 2009 a Madrid a la Seu de la FERE, per 
part d’aquest sindicat, reclamant la inclusió,  
- Queden pendents molts temes a negociar, alguns històrics i d’altres recents, referent a horari 
lectiu i no lectiu, a la duplicitat de l’horari anual i setmanal (que no quadra), a poder tenir alguns 
dies per afers propis i que anar al metge no sigui un favor patronal, a l’acumulació de la lactància 
i altres temes referents a la conciliació laboral; aconseguir que l’excedència voluntària sigui de 
veres una excedència, i et puguis incorporar immediatament al lloc de feina i no una manera de 
perdre la feina; a cobrar puntualment... 
 
Per part dels sindicats que ens representen a Madrid domina la passivitat, la inoperància i 
l’abúlia, la falta de compromís amb els treballadores del sector. La llarga paralització de les 
negociacions de VI Conveni Estatal està passant sense una sola manifestació de protesta en 
contra de la Patronal, per a obligar-los a negociar. El silenci sobre el Conveni Estatal és la seva 
tònica; sembla que no existeix. 
 

Les taules salarials vigents són encara les de 2008; molts de treballadors del personal 
d’administració i serveis no han tengut cap increment durant el 2009 i 2010 a pesar que 
aquests anys va haver-hi un increment dels mòduls de concertada del 3% i del 0,3% als 
Pressuposts Generals de l’Estat. Tot i que el 2010 l’IPC a incrementat el preus al consum en un 
3% i el salaris d’aquest col·lectius en mols casos no arriben a mileuristes 
 



 

El professorat després de moltes reclamacions que va fer l’STEI-i la patronals va accedir donar 
permís a l’administració que en pagués “a compte de” per a 2009 un increment del 2%. Tot i això, 
només l’STEI-i ha reclamat que se’ns pagui l’1% que ens deuen de 2009 i 1,3% de 2010. La 
patronal s’hi ha negat reiteradament. Cal esmentar que als docents se’ns deu acumulat per 
aquests conceptes segons la categoria professional entre 550 i 700 euros i que cada mes que 
passa el deute s’incrementa entre 24 i 30 euros més. 
Com més temps passi sense que se’ns aboni el deute, la despesa s’incrementa i és més 
complicat pressupostar la partida per pagar el deute hem de pensar que el col·lectiu de mestres 
de l’ensenyament concertat és de 3.200 docents; així en aquests moments per atendre el 
deute acumulat s’hauria de pressupostar una partida específica aproximada als 2,3 
milions d’euros. Per tant és urgent tractar, ja el tema. 
 
L’STEI-i, tal com marquen els terminis la llei, en el seu moment va registrar la denúncia del 
V Conveni (octubre de 2008), a fi de poder iniciar el procés per negociar un Conveni 
autonòmic de les Illes Balears que ni patronals, ni els altres sindicats recolzaren (veure 
document). 
 
Creiem que és hora de reiniciar la campanya reclamant la negociació del Conveni autonòmic 
signant com a claustre i el professorat.  
L’STEI-i farà campanya de recollida de signatures a partir del 14 de febrer i fins a final 
d’abril; després es lliuraran a la patronal i l’administració. 
 
Els documents estaran penjats a la WEB, STEI-i privada Conveni Autonòmic 


