PROPOSTA ECONÒMICA I DE CALENDARITZACIÓ DEL COMPLIMENT DE
L'ACORD DE 2008 I ALTRES MILLORES SOCIOLABORALS PER AL
PROFESSORAT DE L'ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT
S'han introduït les següents modificacions i/o criteris:
Paga extraordinària dels 25 anys d'antiguitat.

Nombre de quinquennis a cobrar: en aquesta qüestió s'ha produït certa confusió
com a conseqüència del canvi que es va produir en el IV Conveni al convertir la
paga extraordinària de jubilació existent en el III Conveni en paga per antiguitat
als 25 anys. El IV Conveni contemplava per primera vegada la paga per antiguitat
dels 25 anys a l'article 61 en els mateixos termes que s'ha contemplat
posteriorment en el V i en el VI Conveni. Així mateix, la disposició transitòria
primera estableix que aquelles persones que a l'entrada en vigor del Conveni
tinguin complerts 56 o més anys i que, en el temps de vigència del conveni
acompleixin com a mínim 15 anys d'antiguitat a l'empresa i menys de 25, tindran
dret a percebre una paga extraordinària per antiguitat, sempre que no l'hagin
percebut anteriorment, per import d'una mensualitat extraordinària per cada
quinquenni complit
Finalment, i aquest és el punt on es produeix la confusió, el IV Conveni establia a
la Disposició Transitòria Tercera que, per aquelles persones que a l'entrada en
vigor del Conveni ja haguessin complert els 25 anys d'antiguitat, i per no
perjudicar-les com a conseqüència del canvi del premi extraordinari de jubilació a
la paga extraordinària d'antiguitat, es reconeixia el dret a cobrar tants
quinquennis com haguessin complert en el moment del cobrament "S’abonarà

una mensualitat per cada quinquenni complit en el moment de fer efectiu el
pagament." Però es tracta exclusivament de les persones que a l'inici del termini
de vigència del IV Conveni ja havien complert els 25 anys i és per això que es
tracta aquesta qüestió en una disposició transitòria.
S'han revisat totes les actes de la mesa sectorial de l'ensenyament privat concertat
i no s'ha trobat cap acord mitjançant el qual s'atribuís a la paga de 25 anys el
dret a cobrar en funció dels quinquennis complerts en el moment de fer-se
efectiu el pagament.
La referència de l'article 61 a que l'import a cobrar serà l'equivalent al de una
mensualitat extraordinària per cada quinquenni complit, es refereix a la possibilitat
de que siguin cinc, quatre o tres quinquennis, tenint en compte la disposició
addicional primera.
Increment de la partida pressupostària: Tenint en compte que el període de
vigència de la paga de 25 anys, el 31 de desembre de 2011, s'estableix a l'Acord
i no al V Conveni, i donat que actualment s'està negociant un nou Acord, s'ha
incrementat la partida pressupostaria per finançar a les persones que adquireixen
el dret a la paga de 25 anys entre l'1 de gener de 2012 i l'entrada en vigor del VI
Conveni. Aquest increment suposa un total de 1.200.000€ més distribuïts en parts
iguals de 400.000€ a les anualitats 2016, 2017 i 2018.
Calendari da pagament: Al tractar-se d'una remuneració que premia l'antiguitat
es manté el criteri establert en l'Acord de 2008 i el pagament es farà seguint
l'ordre en funció de la data en que varen adquirir el dret a cobrar. També s'ha
tingut en compte que administrativament és molt més senzill pagar expedients
complerts

que

mantenir

tots

els

expedients

durant

tres

anys

aplicant

percentatges. Així doncs la previsió és pagar l'any 2016 aproximadament 90
persones, l'any 2017 unes 75 persones i l'any 2018 unes 140 persones.

Sexennis
Criteris aplicats per determinar el dret a cobrar el sexenni: Es mantenen els
criteris pactats a l' Acord del Consell de Govern de 8 de febrer de 2010 per a
l’aprovació de l’addenda per la qual s’estableixen els criteris d’elegibilitat i el
procediment per al pagament del complement lligat a antiguitat i formació del
professorat, segons l’apartat 2 del pacte quart de l’Acord de 18 de juliol de 2008
pel qual s’aprova l’Acord per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les
Illes Balears (BOIB numero 26 de 16 de febrer de 2010).
Calendari de pagament: Igualment al tractar-se d'una remuneració que premia
l'antiguitat es segueix el criteri de pagar en primer lloc a aquelles persones que
tenen més antiguitat, així s'estableix el següent calendari:

DESPESA ANUAL SEXENNI
data inici
pagament
01/09/2016
01/09/2017
01/09/2018

sexenni 760
anual
més de 18
entre 12 y 18
entre 6 y 12
TOTAL

PERSONES
813
1.150
966
2.929

2016
205.960,00

2017
617.880,00
291.333,33

205.960,00

909.213,33

2018
617.880,00
874.000,00
244.720,00
1.736.600,00

2019
617.880,00
874.000,00
734.160,00
2.226.040,00

Equiparació retributiva
Increment de la partida pressupostària: per tal de donar compliment a l'Acord
del 2008 l'any 2018 s'anticipen els increments previstos l'1 de gener de 2017,
2018 i 2019 a 1 de setembre de 2016, 2017 i 2018.Per poder donar compliment a
aquest nou calendari s'incrementa cada la partida pressupostària dels anys 2016,
2017 i 2018 en 394.200€, 403.560€ I 412.920€ respectivament amb un increment
total de 1.210.680€.

EUROS
MENSUALS
35
65
95
125

2016
2017
2018
2019
GENER AGOST SET DESEMBRE GENER AGOST SET DESEMBRE GENER AGOST SET DESEMBRE GENER AGOST SET DESEMBRE
919.800,00
854.100,00
1.748.760,00
1.277.940,00
2.615.160,00
1.720.500,00
5.278.500,00

TOTAL
1.773.900,00
3.026.700,00
Es presuspsa un increment del número de professors cada any de 78 persones a 24 hores

4.335.660,00

5.278.500,00

Així la nova proposta queda de la següent manera:
Propostes econòmiques i laborals
1. ANY 2015: Abans de finalitzar l'any es liquidaran tots els endarreriments
per substitucions i es farà el pagament de les sentències pels mesos de
juliol-agost dels substituts.
2. ANY 2016:
a) Endarreriments:

•

Recuperació del 12,5 % pendent de la paga extraordinària de 2012:
690.000 €

•

Pagament juliol-agost dels substituts: 700.000 €

•

Endarreriments 1,3 %: 4.900.000 €
Total endarreriments : 6.290.000 €

b) Taules salarials:
•

Increment 1 % taules salarials: 1.487.000 €

c) Acord 2008:
•

Paga antiguitat 25 anys del V conveni inclòs RETA: 1.400.000 €

•

Equiparació retributiva: 1.773.900 €

•

1r Sexenni: 205.960 €
Total acord 2008: 3.379.860 €

Total any 2016: 11.156.860 €
d) Millores laborals:
•

Reducció a 23 h lectives setmanals a partir de setembre de 2016

•

Pagament directe de les substitucions per nòmina delegada a partir de
gener 2016

3.

ANY 2017:

a) Endarreriments:
•

Recuperació del 37,5 % pendent de la paga extraordinària de 2012:
2.070.000 €

•

Endarreriments 1,3 %: 1.950.000 €
Total endarreriments : 4.020.000 €

b) Acord 2008:
•

Paga antiguitat 25 anys del V conveni inclòs RETA: 1.150.000 €

•

Equiparació retributiva: 1.252.800 €

•

1r Sexenni: 703.253 €
Total acord 2008: 3.106.053 €
Total any 2017: 7.126.053 €
4.

ANY 2018:

a) Acord 2008:
•

Paga antiguitat 25 anys del V conveni inclòs RETA: 1.900.000 €

•

Equiparació retributiva: 1.308.960 €

•

1r Sexenni: 827.387 €
Total any 2018: 4.036.347 €

El compliment de l'Acord de 2008 per part de l'Administració no implica que no
es puguin negociar noves millores sociolaborals pels treballadors i treballadores
de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears.
La Conselleria d'Educació i Universitat es compromet a iniciar les negociacions a
partir del curs 2017-18 amb les entitats patronals de l'ensenyament privat
concertat i els sindicats per a la incorporació dels sexenni 2n, 3r, 4t i 5è, per
analogia amb el professorat interí de l'ensenyament públic, a fi d'aconseguir la
plena equiparació retributiva.

