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VOLEM UN CONVENI AUTONÒMIC! 
 

L’Assemblea de delegades i delegats de l’STEI-i reunida avui dia 18 de gener de 2011 
acorda iniciar una campanya per a reclamar a les Patronals de les Illes Balears la 

negociació d’un Conveni Autonòmic i a l’administració educativa l’obertura d’un procés 
de renegociació dels acords suspesos 

 
• Fa més de dos anys que el conveni estatal està caducat i, per tant, els 

treballadors afectats  avui encara cobren els salaris de 2008. 
 

• Des de fa més d’un any no s’ha fet cap tipus de reunió de la negociació del 
conveni i no s’ha donat cap resposta. Queden temes històrics importants 
per a resoldre. 

 
• Sembla que la situació a curt termini no té solució. 

 
• Als treballadors/res afectats els deuen una quantitat acumulada de 500 a 

700 euros. 
 
• Els sindicats majoritaris negociadors del conveni estan totalment passius 

davant aquest tema; no han fet cap mobilització, ni cap passa per millorar 
el fet. 

 
RECLAMAM: 

• La negociació d’un Conveni Autonòmic que doni una sortida viable al tema, 
cosa que l’STEI-i ve reclamant des de fa molts d’anys i ni les patronals ni els 
altres sindicats estan per la feina. 

 
• Dins l’àmbit local i autonòmic l’STEI-i aquest any passat ha signat dos 

convenis insulars prou interessants, un el del Patronat d’Escoletes de 
Ciutadella i l’altre el de les Escoletes Infantils de Menorca. D’aquest darrer 
hem de dir que és pioner a nivell nacional i millora en molt el conveni 
nacional d’Educació Infantil. 

 
QUÈ VOLEM FER?  

• Demanar el recolzament de les persones docents i del PAS dels centres 
concertats per reclamar a les patronals la negociació ja! d’un conveni 
autonòmic. 

 
• Presentar al mateix temps les signatures dels treballadors i treballadores 

dels centres concertats reclamant a les patronals la negociació del conveni. 
 

• Fer arribar també una proposta de revisió, per a tractar sobre les 
excessives mesures restrictives, pel que fa a les retribucions dels 
treballadors de l’ensenyament concertat. 

 
 
STEI-i Ensenyament Privat                     Palma, 18 de gener de 2011 
 


