
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENCEN LES NEGOCIACIONS DEL VII CONVENI COL·LECTIU 
DE CONCERTADA  
 
 

Benvolgudes i benvolguts companys: 
 
Les negociacions del VII Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Ensenyament Privat 
Sostingudes Total o Parcialment amb Fons Públics han començat a Madrid. La 
primera reunió del conveni VII de concertada va trindre lloc el passat 13 
d’octubre després d’una pausa motivada per la pandèmia. 

A hores d'ara, les negociacions comencen a entrebancar-se degut a la postura 
de les patronals que de moment han recuperat una proposta que ja volien 
aplicar en el darrer conveni. 

Dins del l’articulat de conveni es volen modificar aspectes que fan relació al 
salari. S’ha proposat una pujada del 2% en tots els conceptes i per a tots els 
nivells: docents, PAS (personal d’administració i Serveis). 
 
Fins ací tot bé, no obstant açò el banc de la patronal ha llançat una sèrie de 
propostes que no ens poden deixar indiferents als professionals del sector 
educatiu concertat. Des del sindicat entenem que aquestes propostes de la 
patronal ens retrotrauen al passat, perdent drets laborals que tenim consolidats 
en l’actual conveni. Passem a detallar-les: 
 
La patronal proposa: 
 

 Augmentar la jornada laboral del docent. Passaria de 1.180 hores anuals a 
1300 hores amb la realització de totes les hores en el centre.  

 

 Que el període no lectiu de juliol passe a ser lectiu tot el mes de juliol.  
 

 Augmentar la jornada laboral del personal d’Administració i Serveis. La del 
personal de menjador i neteja, en ares d’una major flexibilitat en aquest 
personal per poder fer torns. 

 



 

 

 Eliminar l’articulat de la Paga Extraordinària d’Antiguitat i deixar-la com una 
disposició transitòria o bé substituir-la progressivament per altre 
complement depenent de les competències de cada Comunitat 
Autonòmica. 

 

 Eliminar les places de gratuïtat (beques) per als fills/es dels docents.   
 

 Eliminar la paraula “voluntarietat” en l’articulat del conveni per a realitzar 
activitats de formació que proposa l’empresa.  

 

 Incloure la jubilació forçosa.  
 

 Incloure l’acord del registre horari de la jornada laboral que van signar les 
patronals amb els sindicats signants de conveni i que STEPV ja va manifestar 
en un article el rebuig a aquest acord. 

 

 Incloure dins del conveni la modalitat contractual temporal sorgida del 
COVID i així perpetuar en el conveni aquesta modalitat temporal. 

 

 Fer un nou règim sancionador. 
 

 Passar de 4 a 6 anys de vigència del conveni. 
 

Aquestes propostes inicials fan pensar que les negociacions no seran ni fàcils ni 
ràpides i tot apunta a que es dilataran en el temps. Queda clara doncs, la 
intencionalitat de la patronal amb aquest llistat de propostes que empitjoren si 
més no, el VI conveni de concertada que tenim actualment, retallant drets 
laborals que tenim consolidats i que ens han costat tant d’aconseguir.  

Davant d’aquest despropòsit de la patronal que suposen un endarreriment de 
les nostres condicions laborals en el sector, des de l’STEPV fem una crida als 
professionals perquè hi estiguen alerta del que se’ns presenta. Us animem a fer 

costat al sindicat per revertir aquest atropellament.  

Des del Sindicat no podem callar-nos davant d’aquestes propostes de la 
patronal que al nostre entendre insulten la dignitat i professionalitat del 
personal docent i no docent dels centres educatius concertats.  
 
La pròxima reunió serà el proper 27 d’octubre, us mantindrem informats des del 
Sindicat. 
 
 

                                             València a 23 d’octubre de 2020 

 
 


