CCOO RECLAMA PER ALS DOCENTS DE CONCERTADA
L’EQUIPARACIÓ A PÚBLICA I EL COMPLIMENT DELS ACORDS
SIGNATS FA 14 ANYS

La Federació d’Ensenyament de les Illes Balears amb la resta de sindicats exigeixen a la
Conselleria que compleixi amb l’acord de millores sociolaborals que es signà l’any 2009.

Representants de la Federació d’Ensenyament de CCOO de les Illes Balears
conjuntament amb la resta de sindicats de l’Ensenyament Concertat s’han
concentrat avui front al Parlament per reclamar l’equiparació salarial del personal
docent amb els homòlegs de l’ensenyament públic i el compliment dels acords de
millores sociolaborals signats l’any 2008 i paralitzats al 2016.
Des de la FE-CCOO es reclama a la Conselleria d’Educació els següents punts:
-

Completar l’equiparació retributiva amb el professorat de la pública
Reducció a 23 hores lectives del professorat d’ESO amb jornades parcials
Pagament i equiparació als companys de pública del 2n, 3r, 4t i 5è sexenni i
de la paga dels 25 anys reconeguda per conveni col·lectiu
Recuperació del CRIB 2022 més de 60€ mensuals
Reconeixement del complement de tutoria i de cap de departament, com
també es fa a l’ensenyament públic.
Increment del mòdul de despeses de funcionament condicionat a l’increment
de les taules retributives del personal no docent que treballa als centres
escolars sostinguts amb fons públics

Des de FECCOO-IB hem apostat per la via negociadora fins a l'últim moment. Però
tenim molt clar que hi ha condicions que no es poden acceptar. Les diferents
propostes que ens ha presentat i que són defensades per l’Administració, només
tornen a RECALENDARITZAR unes millores que ja haurien d’estar aplicades des
del 2009. Tampoc compleixen uns mínims de garantia ni avancen en el compliment

del que ja està reconegut, a més de seguir augmentant les diferències amb els
companys de pública.
Considerem inassumible l'última proposta de millores defensades des de
Conselleria, ens sembla insuficient i, per tant, inassumibles. Per això el pas a un
escenari de mobilitzacions, com la d’avui davant el Parlament.
FECCOO-IB juntament amb la resta de sindicats de la concertada continuarem amb
les mobilitzacions fins que els representants de la Conselleria d’Educació elaborin
un calendari més “realista” de compliment dels acords de millores sociolaborals
signades temps enrere i que encara tenim pendents des de fa més 14 anys.

