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VII CONVENI COL·LECTIU  
D'ENSENYAMENT CONCERTAT

En la reunió mantinguda el passat 5 de març, les organitzacions patronals van 
realitzar la següent proposta a les demandes plantejades des del banc sindical, 
amb la intenció de signar un preacord a la Mesa que es celebrarà el proper 15 de 
març. Des de CCOO iniciam el procés intern per a determinar la nostra posició 
sobre aquest tema, conscients que encara es pot produir alguna variació en 
aquesta Mesa, ja que existeixen discrepàncies entre les organitzacions sindicals 
sobre algunes qüestions, i que no estarem en disposició de subscriure cap acord 
fins no haver consultat a l'afiliació.

1. Àmbit temporal
-Fins el 31 de desembre de 2024, incloent clàusula d'ultraactivitat. Els 

sindicats proposem que sigui fins al 31 de desembre de 2023.

2. Permisos

              -Es començaran a gaudir el primer dia hàbil i el seu gaudi serà de forma 
contínua. Si se sol·licita el permís havent realitzat més del 70% de la jornada, 
començarà a computar l'endemà.

             -Borsa de 20 hores anuals retribuïdes per a assistir a consultes mèdiques 
d'especialistes tant del propi treballador/a com de fills menors de 14 anys, fills 
amb discapacitat, pares i familiars a càrrec en situació de dependència. Aquestes 
hores també podran ser gaudides per a assistència a reunions de seguiment 
acadèmic per a fills menors de 16 anys.

            -Equiparar el permís per matrimoni per a les parelles de fet que s'inscriguin 
i que els 15 dies naturals puguin començar a gaudir-se 3 dies abans, sempre que 
se salvaguardi el dret a retornar-lo si no es produeix el fet causant.

3. Suspensions i excedències
             - Preavís de 15 dies en l'excedència voluntària. S'accepta un redactat que 
permeti pactar la reserva del lloc de treball si l'accepten les parts. CCOO no 
accepta el preavís.
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         - S'accepta la inclusió d'una excedència especial per a víctimes de violència
de gènere. La proposta plantejada pels sindicats és que tingui una durada 
d'entre 3 mesos i 3 anys amb reserva de lloc de treball durant els primers 18 
mesos.

4. Cessaments voluntaris
          - Reduir el termini de preavís del personal docent que accedeix com      
Interí a 15 dies, sempre que avisin que estan en les llistes. Proposem que 
siguin 7 dies i eliminar l'obligatorietat d'informar.

          - Les patronals no accepten la nostra proposta que no es puguin produir 
liquidacions negatives.

5. Jornada
- Reduir 30 hores anuals de la càrrega horària del PAS, deixant la jornada en   

38 hores de referència. La proposta sindical és que la reducció sigui de 50 
hores, amb jornada setmanal de referència de 37

- Reduir càrrega lectiva del personal docent a partir dels 58 anys vinculat a la 
disposició addicional octava, de tal forma que si s'acorda en les comunitats 
autònomes aquesta reducció de ràtio sigui preferent per a aquest col·lectiu.

- La concreció de la consideració d'activitat lectiva ha d'anar a la comissió 
d'estudi.

6. Contratacció
- Possibilitat d'ampliar la durada i el període de referència del contracte 
eventual.

7. Cursos de formació
- Plantegen la desaparició de la voluntarietat en la seva realització.
-  Aquesta proposta és rebutjada en aquests termes.

8. Vacances i períodes sense activitat
- Proposen canviar el títol i separar en diversos articles, d'una banda, les

vacances i, per un altre, els períodes sense activitat. El banc sindical 
espera el nou redactat del dia 15 per a pronunciar-se.
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9. Paga d'antiguitat i sexennis
- S'accepta la possibilitat de compatibilitzar la PEA amb altres tipus

de complements per formació, salvaguardant el dret al fet que no 
hi hagi cap perjudici per a la persona treballadora.

10. S'accepta sobre el control de jornada
- Modificar els punts 7 i 17 de l'acord conforme a la proposta del

del banc sindical.

11. Comissions d' estudi.A desenvolupar durant la vigència del conveni
- Jornada de treball del personal docent.   Concreció de la 

jornada,regularització del teletreball i la desconnexió digital.

-  Classificació professional.
-  Actualització del títol VI (règim sancionador). 

12. Actualizació salarial
-  Actualització salarial del 2% en 2020 i 0,9% en 2021 per al PAS     i

nivells no concertats.
             - S'accepta límit temporal de 3 mesos per a la signatura de les taules des 
de la publicació en el BOE. Aquest límit només s'aplicarà durant la vigència del 
conveni, no sent aplicable en períodes de pròrroga o ultraactivitat.
            - Incloure les taules de Primària i 1a i 2a de primer cicle de l'ESO per a 
unitats sense règim de concert.
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