
       
 

PRESENTACIÓ SIGNATURES CAMPANYA P.A.S. 

Basta de fer equilibris 

Aquest dimecres, 23 d’octubre de 2019, hem entregat al 
registre de la Conselleria d’Educació les més de 400 
signatures del P.A.S. dels centres concertats de les Illes 
Balears. 

 

L'STEI lliura a la Conselleria 

400 signatures de personal 

d'administració de la concertada demanant millores 

laborals 
dBalears | 23 octubre 2019  

 

L'STEI Intersindical ha lliurat aquest 

dimecres a la Conselleria d'Educació, 

Universitat i Recerca més de 400 signatures 

del personal d'administració i serveis (PAS) 

de l'ensenyament concertat reivindicant 

diferents millores laborals. Segons ha indicat 

el STEI, les signatures representen a més d'un 

65 per cent del col·lectiu a les Balears i també es dirigeixen a les patronals CECE, Unió de 

Cooperatives i Escola Catòlica. 

Amb aquestes signatures l'STEI demana una actualització de les taules salarials de 2019 per 

al personal d'administració i serveis, amb el mateix increment que els docents; la 

descongelació del complement autonòmic; i que es negociï el pagament delegat per a aquest 

col·lectiu en el nou conveni de la concertada. 

El sindicat ha explicat que aquest personal no ha vist actualitzades les seves retribucions 

perquè no s'ha arribat a un acord en la Mesa Negociadora del Conveni d'Ensenyament 

Concertat, que es duu a terme a Madrid (i en el qual STEI no té representació). El 

professorat va tenir un augment del 2,375 per cent i el sector PAS demana el mateix 

increment, però actualment les patronals han proposat com a màxim un 1,2 per cent. 

Quant al complement autonòmic, va ser fixat en 124 euros en 2004 i des de llavors no s'ha 

augmentat. Finalment, aprofitant que el conveni autonòmic caduca el 31 de desembre, el 

STEI considera convenient introduir el pagament delegat al sector PAS, la qual cosa «podria 

tenir avantatges» com la possibilitat de gaudir de la jubilació parcial a partir dels 62 anys 

(avui dia resulta inviable pel sobrecost que haurien de suportar les empreses, han explicat 

des del sindicat). 

 

https://www.dbalears.cat/autor/dbalears.html


  
L'STEI exigeix millores per al personal 

"més maltractat, del qual ningú parla" 

Segons el sindicat, les persones que fan feina en la neteja o en tasques administratives a 

les escoles concertades tenen pitjors condicions que als hotels 
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MARIA FUSTER  

Fer net o treballar d'administratiu en 

una escola concertada és pitjor que 

fer-ho a un hotel, ja que els sous són 

d'uns 1.000 euros i els treballadors 

veuen com passen els anys i les seves 

condicions no milloren, asseguren 

des de l'STEI. És el personal "més 

maltractat, del qual ningú parla", 

afirma Ramon  Mondéjar , secretari 

d'ensenyament privat de l'STEI, qui 

també recorda que aquests 

treballadors representen un 20% de la plantilla dels centres educatius concertats, sostinguts 

amb fons públics. 

 

Aquest dimecres, els sindicalistes han presentat al registre de la Conselleria d'Educació més 

de 400 signatures, que representen més d'un 65% d'aquest personal que vol expressar com 

diu l'eslògan de la campanya 

reivindicativa: "Ja està bé de fer 

equilibris". 

 

A més de les firmes, el sindicat ha 

traslladat les  reivindicacions i 

propostes  per capgirar aquesta realitat, 

com l'actualització de les taules 

salarials amb el mateix increment que 

els docents, d'un 2,375%, i no del que 

les patronals proposen, de només un 

1,2%. També proposen la 

descongelació del complement 

autonòmic, aconseguit  el 2004, de 124 

euros, que no ha augmentat mai i, 

segons els sindicalistes, s'hauria de 

duplicar, i, finalment 

la  negociació  del pagament delegat 

per a aquest personal en el nou conveni 

de concertada. 

 

UH 24-10-2019 

https://www.arabalears.cat/2019/10/23/societat/Ramon-Mondejar-secretari-ensenyament-Stei_2330777077_66829165_1280x720.jpg

