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COMUNICAT DE PREMSA 

 

El personal no docent de centres concertats segueix sense actualitzar la nòmina 

A dia d’avui el personal d’administració i serveis dels centres concertats segueix sense cobrar les 

seves nòmines de manera actualitzada, ja que a les reunions de la Mesa Negociadora del Conveni 

d’ensenyament concertat que es duen a terme a Madrid segueixen sense arribar a un acord. 

El professorat, personal amb pagament delegat per part de l’administració educativa,  va veure 

com se’ls aplicava l’augment acordat i aprovat a Madrid als mòduls de concert, que per al 2019 

suposava un 2,375%. 

En el cas del Personal d’Administracions i Serveis a les negociacions de la Mesa no s’ha arribat a 

cap acord, ja que les Patronals no estan disposades a aplicar el mateix augment al aquest 

personal i proposen un augment de només un 1,2%. 

La darrera reunió es va celebrar dia 29 de maig i a dia d’avui  no tenim constància que n’hi hagi 

hagut cap altra. 

Des de l’STEI, que per la nostra condició de sindicat d’àmbit autonòmic no formam part de la 

Mesa Negociadora, entenem que aquest posicionament per part de la patronal estatal és una 

altra passa enrere respecte a la millora de les condicions laborals d’aquest personal, que 

justament és el que té unes pitjors condicions, tant laborals com retributives. 

Des del nostre sindicat volem reclamar l’agilització de la negociació i que les patronals s’avenguin 

a aplicar el mateix increment que han tingut els companys i les companyes en pagament delegat, 

tal com es venia produint els darrers anys. 

Palma, 23 de setembre de 2019. 

 


