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Asinar o incremento adicional do 1,5 % só para pagamento delegado.
Non asinar ningún incremento para o PAS nin para o resto do persoal de

Que cinco CCAA non aboaron o incremento adicional do 1,5 % na partida de «outros
gastos» —da que se financia o salario do PAS— (Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria e
Castilla yLeón).
Que o incremento do IPC aumentou o déficit dos centros.
Que o período de xustificación do 2022 se pechou nalgunhas CCAA.
Que os incrementos salariais con efecto de xaneiro de 2022 supoñen un incremento de
custos dun curso xa pechado, especialmente nos niveis non concertados.

Non incrementar o 2,5 % en pagamento delegado ata que o Ministerio de Facenda diga por
escrito que asume o 0,5 % das cotizacións.
Incrementar o 4 % que sobe o módulo en 2023 con relación ao de 2022 para os niveis non
concertados e PAS con efectos do 1 de xaneiro de 2023.
Conxelar a suba do IPC nas saídas escolares de máis dun día de duración que establece o
convenio colectivo e desvincular a súa actualización do IPC.

Para as TÁBOAS 2022

      niveis non concertados, aducindo:

Para as TÁBOAS 2023

Na reunión da Mesa Negociadora, as organizacións patronais presentaron a seguinte proposta
que se xunta no código QR:

CON CCOO LOITAS
CON CCOO AVANZAS

https://drive.google.com/file/d/1KiFTPJHtHQNgmLEcb4SockQVs0SEoS-n/view?usp=drivesdk


Tras un receso, as organizacións sindicais contestamos o seguinte:

Sobre a última proposta relacionada coas saídas, non é materia das táboas salariais senón de
modificación do convenio colectivo, que non é obxecto desta negociación. Non nos negamos a
falalo na mesa técnica, xunto con outros temas que aínda temos pendentes.

Sobre as táboas salariais 2022
Seguimos vendo perfectamente posible a sinatura do 1,5 % adicional para todos os
traballadores e traballadoras e, de existiren dificultades de xustificación no PAS, xa dixemos
que estabamos abertos a calquera fórmula que permita ás empresas aboar os atrasos do 2022
en 2023. O que propón a patronal supón non aboar estes atrasos, coa perda que isto supón
para o PAS e niveis non concertados.

Mantémonos abertos a calquera fórmula que non supoña perda económica para as persoas
traballadoras que xa están facendo un grande esforzo.

Fixemos especial mención da gravidade de asumir que haxa Administracións públicas que
decidan non aboar os módulos que son de obrigado cumprimento, segundo establece a lei. O
1,5 % adicional é obrigatorio e hai que defender nos tribunais que se aboe e non regalarllo á
Administración.

Sobre as táboas salariais 2023
Practicamente estase pagando con normalidade o 2,5 % en todas as CCAA, sen que exista
problema ningún en relación co 0,5 % das cotizacións. Polo tanto, non hai problema en asinar
estas táboas en pagamento delegado. Esta situación debilita o convenio colectivo nacional,
que non dá solución aos problemas do sector e se vai deixando todo en mans das CCAA ou se
permite que estas condicionen cando queiran a negociación do convenio colectivo.

Non recibimos proposta ningunha da patronal sobre o SMI e a súa aplicación en 2023, a pesar
de solicitármola.

Lembramos —como fixemos na reunión anterior— que o convenio colectivo asinado por todos
establece que as táboas salariais deben asinarse antes do próximo 24 de marzo.

A patronal ratificouse na súa proposta sen aceptar nada do exposto polas organizacións
sindicais. A reunión rematou sen se fixar unha nova data.

Tras esta nova reunión infrutuosa, as organizacións sindicais entendemos que mantivemos
unhas propostas razoables en prol de chegar a un acordo e non podemos aceptar nin perdas
adicionais nin recortes como os que se propoñen. Ante esta situación, esperamos que a
patronal reconsidere a súa posición, que está abocando á conflitividade laboral do sector, e que
convoque con urxencia unha nova reunión para alcanzar un acordo.



As organizacións sindicais imos iniciar unha campaña informativa ás persoas traballadoras
para que coñezan o prexuízo que ocasiona a proposta patronal e iremos tomando as decisións
máis adecuadas para conseguir o xusto obxectivo que formulamos: que todas as persoas
traballadoras teñan un incremento salarial equivalente ao experimentado polos módulos dos
concertos e unha solución para a aplicación do SMI.

Madrid, 15 de marzo de 2023

DEFENDER O
DEREITO A UN
TRABALLO DECENTE

REIVINDICAR EMPREGOS ESTABLES E
MELLORES CONDICIÓNS LABORAIS
PARA AS TRABALLADORAS E OS
TRABALLADORES QUE DESENVOLVEN
O SEU LABOR NOS CENTROS
EDUCATIVOS
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