
 

STEPV-Iv es reuneix en Comissió de Seguiment de privada 
concertada amb la Conselleria d’Educació i la resta 
d’organitzacions del sector d’Ensenyament Privat. 

Es tracten les instruccions per a l'organització i el funcionament dels 
centres que imparteixen les etapes d’Infantil, Primària, així com les etapes 
d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2020-2021.  

En la reunió estava el Director General de Centres, Ximo Carrión, el 
Subdirector de Serveis de Centres Concertats, Rafael Fresquet, el 
subdirector de Processos Educatius, Jeremias Moragues, i la Cap de 
Serveis Institucionals Rosa Cañadas. 

STEPV-Iv en el seu torn de paraula ha fet una sèrie d’aportacions a les 
instruccions d’inici de curs les quals venen arreplegades en el document 
de propostes que va elaborar el Sindicat i posteriorment va ser aprovat en 
el passat Consell Nacional d’STEPV del 4 de juliol. Enllacem el document 
de propostes:  
 
https://intersindical.org/stepv/docs/Propostes_STEPV_2020-21.pdf 

A continuació el Sindicat ha ressaltat la importància de reprendre les 
negociacions dels temes pendents que estan encara per resoldre en el 
sector d’ensenyament privat i que afecten directament a les condicions 
laborals de les treballadores i treballadors dels centres, com són: encetar 
ja la negociació de les plantilles, resoldre d’ofici i no judicialment els casos 
que es arriben d’impagament en les substitucions (problemàtica que 
portem arrossegant des de començament del curs), tractar el tema de 
l’homologació dels sexennis per una equiparació en el complement de 
formació i arribar finalment a una solució en el tema de la paga de 25 anys 
(paga d’antiguitat) perquè torne a abonar-se d’ofici. Hem insistit de nou 
en aquest tema, i li hem comunicat al DG que si no és pot arribar a un 

https://intersindical.org/stepv/docs/Propostes_STEPV_2020-21.pdf


acord perquè ja estem fora dels pressupostos del 2021,  STEPV-Iv ha 
demanat que es puga arribar a contemplar-se en els pressupostos del 
2022 i poder per fi arribar a un preacord satisfactori apel·lant a la voluntat 
política. Són temes que estan dintre del calendari del sector i que tenim 
programat fa temps amb la Conselleria d’Educació, ens ha contestat que la 
intenció és començar la negociació d’aquest temes de cara l’últim 
trimestre de l’any, aquest tema esta dins del calendari que tenim.  

Actualment el Director General ens ha explicat que els temes que estan 
contemplats ens els pressupostos d’enguany són: 

- La pujada del 2% que es farà efectiva en l’últim trimestre de l’any. 

- L’equiparació salarial del personal complementari de centres d’EE. 

- Abonament dels endarreriments de la FP Dual, tema que va quedar 
pendent abans d’entrar en la situació de la pandèmia. Tema que 
tractarem el pròxim divendres 24 de juliol en reunió de CS concertada.  

Finalment el Director General ens ha informat sobre les ajudes 
econòmiques anunciades pel govern central, ens ha confirmat que la 
Conselleria destinarà una part de les ajudes als centres privats concertats. 
Estan encara esperant que els centres envien la graella de necessitats que 
van passar a les direccions, una vegada tinguen totes les graelles amb les 
necessitats que demanen els centres, tant dels centres públics com dels 
centres concertats, i en base a aquest estudi faran el repartiment per 
destinar aquest recursos centre a centre. Concretament en els centres 
concertats es vertebraran de dues maneres, una, en dotar d’hores 
extraordinàries als centres, l’altra ajuda entrarà dintre de la partida de 
despeses de funcionament. Ha continuat dient que estan estudiant des 
dels seus serveis jurídics quina fórmula emprar per abonar aquests 
recursos als centres educatius concertats com se’ns va prometre en tot 
moment pel Secretari Autonòmic en les negociacions de les fases de 
desescalada.   

 
                                          València 16 de juliol de 2020 

 

 



 

 

 

 

 
 
 


