
 

l’Acord de Jubilació Parcial es prorroga un any més en el sector. 
 
Aquest acord que finalitza a 31 de desembre de 2020, assegura que les patronals 
hagen de contractar al rellevista de la borsa de centres en crisi del sector perquè se li 
aplique a la persona jubilada parcial, una reducció en la seua jornada laboral del 75%, i 
no del 50%. 

A la reunió ha assistit El Director General de Centres Ximo Carrión, el Subdirector de 

Serveis de Centres Concertats, Rafael Fresquet, i Rosa Cañada, Cap de relacions 

Institucionals. 

A continuació s’ha tractat les instruccions de l’arranjament escolar del curs 2021/2022. 

El Director General ha explicat les diferències que hi ha en aquestes instruccions respecte 

a l’arranjament de l’any passat. Segons ens ha dit, cal començar ja en el procés per fixar 

el catàleg d’unitats tant en la pública com en la privada. 

Ha remarcat el criteri de la baixada de la ràtio progressiva, afectarà el curs que ve a 3r de 

primària en una ràtio màxima de 25 alumnes. Per tant en 1r, 2n i 3r de primària la ràtio 

màxima serà de 25 alumnes. 

Seguidament ens ha explicat que han fet una reorganització de les taules en les 

instruccions d’enguany, perquè hi estiga clar què afecta a la pública, què és el que afecta 

a la concertada, i què és el que afecta simultàniament a les dues xarxes.  

Per exemple on està la taula de centres complets, la baixada de ràtio afecta tant als 

centres públics com als concertats. Per contra, el que fa als CEE sols afecta el criteri 

d’alumnat per unitat als centres concertats. 

STEPV-Iv en el seu torn de paraula, ha recordat les mesures adreçades als CEE que ja 

va enviar en la passada reunió del 28 de juliol a la Directora General d’Inclusió 

referents a aquests centres. Sobretot hem insistit en incloure als CEE concertats en les 

convocatòries del PAM, atès que aquest centres no tenen ajudes PAM. Poder accedir a 

les ajudes per poder dotar-los de personal de suport atenent la dificultat i 

vulnerabilitat d’aquest tipus d’alumnat. En aquesta línia hem aprofitat per ressaltar 

que falten en aquests centres professionals fisioterapeutes per atendre a l’alumnat 

TEA, i seria ara el moment per sol·licitar aquests recursos de cara els pressupostos que 

estan encara per aprovar. Seguidament hem fet constar la demanda que ens han fet 



arribar algunes direccions de CEE, concretament la creació per part de l’administració 

de més Unitats Educatives Terapèutiques (UET), atès que hi ha una saturació 

d’alumnat en les llistes d’espera per accedir a aquestes unitats. Hem de tenir en 

compte que són alumnes sensibles i amb clares dificultats de NEE on es necessita 

d’una estabilitat en el seu aprenentatge i poder així adreçar-los en un futur cap a 

l’educació ordinària, com apareix regulat en el Decret d’Inclusió que tenim vigent. 

Respecte el punt de les noves incorporacions a la borsa de centres en crisi, STEPV-Iv ha 

fet una reflexió-demanda sobre el funcionament de la borsa. Cal que es prioritzen per 

part de les patronals les contractacions de la gent que hi ha en la borsa per poder 

donar eixida a aquesta gent en primer lloc, ja que està aturada i esperant ser 

recol·locada des de fa temps. Per altra banda si les contractacions es fan des de la 

borsa, repercuteix favorablement en l’acord de jubilació parcial que acabem de 

prorrogar atès que beneficia tant a la persona jubilada parcial, com al rellevista que el 

substitueix. Posant en valor aquest dos motius, el Sindicat entén que cal agilitzar i 

donar prioritat a que les contractacions en els centres es facen en primer lloc des de la 

borsa de centres en crisi.  

Des de la Conselleria ens expliquen que han sol·licitat a la DG de Personal, la gent de la 

borsa que ja ha sigut recol·locada en la borsa d’interins i que a hores d’ara estan 

treballant, els falta saber eixa dada. Des d’STEPV hem aprofitat per què també se’ns 

facilite aquestes dades a les organitzacions de la CS. A banda hem sol·licitat oportú 

saber quanta gent de la borsa no s’han pogut recol·locar en altres centres concertats i 

per tant tenen dret a demanar la indemnització corresponent al cap de tres anys, com 

així marca l’addenda de recol·locació signada en el 2017. Totes aquestes dades ens 

ajudarien a portar un seguiment transparent i adequat de la borsa de recol·locació, 

reivindicació que portem temps dient-ho en les reunions de CS concertada. El DG ha 

atès la demanda feta pel Sindicat i ens ha comunicat que només tinguen les dades 

abans esmentades, ens les lliuraran en la pròxima reunió de CS. 

En el torn obert de paraula STEPV-Iv ha preguntat quan es farà efectiva la pujada 

salarial del 2% pendent encara del seu abonament per l’administració. Ens ha 

contestat que es farà efectiu en la nòmina de desembre, Segons ens ha informat el 

subdirector, s’està treballant en aquest sentit en el departament de nòmines de 

Serveis de Centres perquè així siga. 

Sobre els impagaments de les nòmines, sobretot pel que fa a les substitucions. Ens ha 

comunicat que estan treballant per flexibilitzar els terminis, les empreses tindran 

aleshores més temps d’aportar tota la documentació requerida per Conselleria i donar 

d’alta en pagament delegat a la nova contractació. Aquesta és una reivindicació que el 

Sindicat ha manifestat en repetides ocasions a l’administració, proposant en l’ultima 

reunió de CS una revisió en l’apartat de les substitucions concretament en l’article 32 

de l’Ordre de Pagament Delegat que regula el sector i així facilitar resoldre aquesta 



problemàtica que portava mesos enquistada.  STEPV-Iv es congratula de la notícia, 

evitarem d’aquesta manera que aquell docent que es trobe afectat per un 

impagament de nòmina, haja d’interposar una reclamació administrativa contenciosa 

per poder a la fi cobrar el temps que ha treballat en un centre fent una substitució. 

Finalment hem recordat al DG de Centres que cal començar amb el calendari de temes 

de negociació en el sector. Tenim encara molts temes pendents d’abordar i urgeix la 

priorització del calendari. Ens ha contestat que encara tenen pendent passar el 

calendari amb els temes a negociar al SA d’Educació, una vegada aquest tràmit estiga 

fet, ens lliuraran el calendari. 

 

 

                                                                     València 30 d’octubre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


