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PRIMERA REUNIÓ DE FEINA ENTRE STEI ENSENYAMENT 

CONCERTAT I CONSELLERIA D’EDUCACIÓ 

 

Ahir dimecres, 30 de setembre, els representants de l’STEI de concertada 

vàrem esser rebuts pel conseller d’Educació, Cultura i Universitat, Martí 

X. March, i els directors generals de Planificació, Antoni Morante, i de 

Personal Docent, Rafi Sánchez. 

 

L’administració ha manifestat que te present el sector de l’ensenyament 

concertat i el seu professorat i  que la seva voluntat és signar un acord 

global per a l’ensenyament concertat en la línia dels que es signin amb 

els altres sector de serveis públics (ensenyament, sanitat, serveis generals). 

 

L’STEI ha demanat que es reverteixin tots els retalls que de forma genèrica 

es van produir en tots aquests sectors, com a conseqüència del decret 

10/2012, (complement IT, substitucions, ...), de tal manera que es recullin 

per a la concertada les mateixes mesures que s’assoleixin als altres sectors. 

 

També hem demanat la reunió de la comissió de seguiment de l’acord 

2008, paralitzat als PGIB 2010 per avaluar la seva aplicació i donar sortida  

a les reivindicacions que afecten l’analogia retributiva i el pagament de la 

Paga dels 25 anys. 

 

També hem reclamat la signatura del reconeixement de la paga de 25anys 

referida al VI conveni de concertada.  

 

Finalment, una altra petició de l’STEI ha estat l’elaboració d’una llista de 

recol·locació per a tots els docents que puguin perdre la feina o veure 

reduïda la seva jornada a centres concertats, de tal manera que tinguin 

prioritat a l’hora de cobrir possibles vacants. 

 

Palma, 1 d’octubre de 2015 

 
 


