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PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR PLACES GRATUÏTES                                     
EN LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER AL CURS 2011-2012N 

S’ha constituït la Comissió Mixta per a la concessió de places escolars gratuïtes de la província de 
València per al curs 2011-2012, en compliment d’allò que estableix l’article 79 i annex IV del V 
Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Ensenyament Privat sostinguts total o parcialment amb fons públics.  

La Comissió està formada pels representats de les organitzacions empresarials i els sindicats que 
formen part de la mesa negociadora del conveni. En la citada Comissió s’ha acceptat el següent: 

1) Els terminis que fan referència a la presentació de les sol·licituds i són: 
- La presentació de la sol·licitud per a la concessió de places de gratuïtat es 
deu fer entre el dia de hui 30 de maig i el 13 de juny. 
- Els sindicats tenim fins el dia 15 de juny per notificar a les patronals les 
sol·licituds presentades. 
- Les patronals tenen fins el dia 29 de juny per poder rebre informació dels 
seus centres associats on s’hagen rebut les sol·licituds. 

2) Els criteris, exposats per ordre de preferència d’adjudicació de places d’ensenyament 
    gratuït, a aplicar en el cas que els centres sol·licitats no puguen o estiguen obligats a 
    concedir totes les peticions, són: 

- Que l’alumne pel que es presenta la sol·licitud estiga ja escolaritzat en el 
centre on es sol·licita i gaudint d’aquest benefici en el curs escolar 2010- 
2011. 
- Que l’alumne pel que es presenta la sol·licitud estiga ja escolaritzat en el 
centre on es sol·licita i no estiga gaudint d’aquest benefici en el curs escolar 
2010-2011. 
- Existència d’un o més germans escolaritzats en el centre 
- Major nombre de fills en edat escolar 
- Antiguitat en el sector, per part del treballador que ho sol·licita 
- Que els ingressos de la unitat familiar els aporte sols un dels seus membres. 

3) El procediment a seguir és: 
- Cada sol·licitant complimentarà el model que us adjuntem per quadruplicat i 
els haurà de presentar al centre de primera opció. 
- El centre de primera opció visarà els quatre exemplars, conservant-ne en el 
seu poder un d’ells, i tornant al sol·licitant els altres tres. 
- El sol·licitant presentarà un dels exemplars en el centre de treball. 
- El sol·licitant presentarà els altres dos exemplars en el domicili social de 
qualsevol de les organitzacions sindicals: l’STEPV-Iv 
- L’organització receptora tornarà un d’ells, segellat i signat, que serà el 
justificant de la presentació de la sol·licitud. 
 

4) La Comissió es reunirà finalment el dia 30 de juny per a adjudicar les places i 
     posteriorment es comunicarà a les empreses i treballadors la resolució. 
 










