
 

 

DEUTE PER HOMOLOGACIÓ EN CONCERTADA 

Aclariments sobre els endarreriments de 2008 
 
STEPV-Iv  considera que cal explicar a la nostra afiliació tota la veritat del percentatge 
del 27% dels endarreriments del 2008 que queda per abonar per part de 
l’administració i que afecta tan sols als docents en pagament delegat de les etapes 
d’infantil, primària i cicles arran les diverses informacions d’altres sindicats que estan 
arribant als centres.  

Aquests endarreriments es van generar en el 2008 per arribar a l’equiparació salarial 
del 100% d'homologació amb els docents de l'ensenyament públic. 

La diferència salarial d’aquests endarreriments entre nosaltres i el funcionariat 
d’educació de la pública va ser la següent: 

Infantil i primària: 699,92 € 
Mestres de 1r cicle d'ESO: 0,68 € 
Llicenciats/des 1r cicle d'ESO: 533,12 € 
2º cicle d'ESO i cicles formatius: 534,52 € 
Batxillerat: 699,93 € 

En aquell moment el Sindicat va iniciar un procés de negociació amb la Conselleria que 
es va allargar fins a 2010 per veure quan farien efectiu el pagament d'allò que ens 
devien. En abril de 2010 les negociacions en l’àmbit de Comissió de Seguiment es 
trenquen definitivament a l'iniciar FSIE un procés de conflicte col·lectiu i que aquest 
mateix sindicat es va veure forçat a retirar al no ser aquesta la via més apropiada per 
aconseguir el deute. 

Així doncs, intentarem forçar a l'Administració a reprendre les negociacions i STEPV-Iv 
va estimar pertinent encetar una sèrie de reclamacions individuals a l'administració 
per poder reclamar tota la quantitat sencera. Finalment la pressió va sorgir efecte i la 
Conselleria del moment va confirmar el pagament d’ofici d’aquests endarreriments. 
No obstant açò, es van quedar per abonar un 27% de la quantitat als docents de les 
etapes d’infantil, primària i cicles.  



Arribat aquest punt STEPV va fer un nou estudi i assessorats pels serveis jurídics del 
Sindicat, vam decidir encetar la via de la pressió a través del diàleg i la pressió sindical 
per reclamar aquesta quantitat d’un 27% en aquestes etapes a través de les reunions 
de Comissió Seguiment concertada. Vam insistir i continua sent hui en dia la nostra 
postura,  arribar a un acord satisfactori perquè la conselleria ens faça l’abonament 
d’OFICI d’aquesta quantitat, atès que no paga la pena tornar a encetar un procés de 
reclamacions individuals a nivell administratiu,  per acabar segurament en un procés 
judicial.  Entenem que no és rigorós ni efectiu fer perdre el temps a la nostra afiliació, 
no tenint garantides que encetar de nou aquesta via siga la més correcta per guanyar-
la.  Hem de recordar que aquesta quantia equival en molts dels casos a 100€, trobem 
aleshores injust i deshonest, fer perdre el temps a la nostra l’afiliació en una nova fase 
de reclamacions individuals que desestimarà segurament la conselleria per no ser una 
quantitat molt elevada i que acabarà possiblement en una segona fase de procés 
judicial on suposarà fer un desemborsament a la nostra afiliació molt més quantiós 
que la quantitat a cobrar d’aquest percentatge.  

Per tant STEPV-Iv abans i ara continua sent partidari de la pressió sindical en l’àmbit de 
la negociació en reunions CS seguiment concertada,  ara més que mai tenim 
l’oportunitat d’arribar a un acord favorable de cara el/la treballador, atès que el RD llei 
del passat 22 de gener,  permet que les administracions autonòmiques puguen arribar 
a acords amb la resta d’organitzacions sindicals i patronals per abonar d’ofici aquelles 
quantitats d’endarreriments pendents de pagues extraordinàries, així com d’altres 
tipus d’endarreriments que s’hagen quedat per abonar en anys anteriors. 

 

 

                                                    València 25 de febrer de 2020 

 

 

 

 

 

 

 


