
 

ENSENYAMENT PRIVAT.  

STEPV-IV NEGOCIA L’ACORD DE LACTÀNCIA EN EL SECTOR. 

STEPV-Iv s’ha reunit hui divendres 30 d’abril amb el Director General de Centres i la resta 
d’entitats de la Comissió Seguiment concertada per tractar esborrany Acord Lactància. 
 
Arran l’entrada en vigor el 8 de març de 2019 del Reial Decret Llei 6/2019, d'1 de març, 
de Mesures Urgents per a la Garantia de la Igualtat de Tracte i d'Oportunitats entre 
Dones i Homes en l'Ocupació (BOE del 07/03/2019). STEPV-Iv va sol·licitar el passat 
mes de febrer per entrada de registre a la Direcció General de Centres Docents 
l’aplicació del RD llei que modifica en el seu article 37.4 l’Estatut dels Treballadors per 
poder gaudir del permís de lactància tant un progenitor com l’altre de manera 
simultània per al personal en pagament delegat. 
El sindicat ha presentat una sèrie de propostes que milloren l’articulat de l’Acord, fent-
les arribar a la DG de Centres per correu electrònic. 
El Director General ens enviarà de nou l’Acord a les organitzacions i es fixarà una data 
presencial per a la seua signatura. Només ens arribe l’Acord us el farem arribar a 
l’afiliació. 
 
D’altra banda el DG ens ha explicat que queda encara per actualitzar dades a la llista 
de la borsa de Recol·locació, estan intentant completar-la, només la tinguen acabada 
ens la lliuraran a les organitzacions membres de la CS per poder tractar-la en la 
següent reunió. 
 
Al torn obert de paraula el DG demana disculpes a la CS pel retard que porten en quan 
al calendari de temes pendents de negociació en el sector. Especifica que tenen dues 
qüestions prioritàries per treure abans que arribe l’1 de desembre pròxim, són:  
 
1.-El Decret d’Orientació i poder així a través d’hores PAM concedir eixes hores al 
professionals d’AiL. La idea, segons ens ha explicat, és treure una Resolució abans de la 
finalització del curs. 
2.-Pla PROA Plus, estan estudiant l’ordre base per donar les condicions per al 
professorat a l’igual que s’està mirant en la pública. 
 
Pel que fa a la resta de reivindicacions que hem demanat el sindicat en anteriors 
reunions de CS concertada, ens ha detallat el següent: 
 



-Estan treballant perquè es façà efectiu el pagament delegat al personal 
complementari dels centres d’Educació Especial, ho tenen en estos moments en estudi 
els serveis jurídics de Conselleria. 
-FP s’ha regularitzat el pagament que es devia. Pel que fa a FP Dual els recursos per fer 
el pagament del curs 2019/20 està en estudi, i la Resolució estarà en breu. Pel que fa al 
curs 2020/21 que encara es fa per subvenció, es tramitarà perquè siga per pagament 
delegat. 
-La major part de variacions en nòmina que encara queden per automatitzar, explica 
que són per deficiències en la documentació aportada des dels centres, no obstant açò 
estan ja quasi tots els casos resolts. Les variacions del mes d’abril les van a mecanitzar 
ara, però ens explica que volen utilitzar un altre sistema perquè siga més àgil i 
efectives donar d’alta i baixa les variacions en nòmina.  
- Sobre l’actualització de les taules salarials del conveni de la concertada, ens ha 
comunicat la voluntat de regularitzar-les amb efectes de l’1 de gener de 2019 i 
s’aplicarà en nòmina en el concepte de triennis i complements de càrrec. 
-Sobre els triennis, són conscients que encara queden sol·licituds per tramitar, el motiu 
que ens exposa es perquè han prioritzat estos darrers mesos la tramitació en 
variacions de nòmina. 
-Pressupost covid-19, ens informa que ja s’ha abonat als centres el 30% de les 
despeses justificades pels centres.  
- Endarreriments 2008, manifesta el compromís de signar una Resolució perquè 
s’abonen estos endarreriments en nòmina a cada persona en pagament delegat. 
 
STEPV- Iv al seu torn de paraula, demana explicacions de perquè no s’ha enviat a les 
organitzacions de la CS, l’arranjament escolar de la concertada. El DG explica que el 
criteri acordat per la Conselleria és enviar per correu electrònic a cada centre en 
concret el seu arranjament específic, i va ser ahir quan van començar a fer l’enviament 
als centres.  Al·lega que no ens l’envia als sindicats i patronals pel tema de la protecció 
de dades. El sindicat ha mostrat el seu desacord atenent que d’altres anys no ha hagut 
problema, en fer-lo arribar a la CS,  no entenem perquè s’ha canviat ara de criteri per 
part de la Conselleria, i no ha fet emprar aquest mateix criteri en anys anteriors. 
 
 
 
 
 

 

 


