
NOU CONVENI

SIGNAT

Noves taules salarials                                            Resum del Conveni 
Igualment, el 23 de juny s'han signat les taules salarials de 2020 i 2021 del mateix conveni.
Aquestes reflecteixen un increment del 2% i del 0'9% respectivament en tots els conceptes i
per a totes les categories laborals afectades pel conveni. Ara hem d'estar pendents de la seva
publicació al BOE.

Permisos retribuïts
- S’equiparà  la inscripció com a parella de fet
amb el permís per matrimoni.

- El permís per matrimoni es podrà començar
a gaudir tres dies abans.

- El permís de tres dies per hospitalització de
familiar es pot començar a gaudir un dia
diferent al de l’ingrés.

- Es crea un permís de 20 hores per
assistència a consultes mèdiques; d’aquestes,
10 hores poden ser utilitzades per tutories de
fills

Retribucions
- La comissió negociadora es compromet a
aprovar les taules salarials dels anys 2022,
2023 i 2024 en el termini de tres mesos a partir
de la publicació al BOE.
- La Paga de 25 anys queda condicionada a la
disponibilitat pressupostària de cada
administració autonòmica.
- S’introdueix la possibilitat d’implementar
nous complements salarials a nivell
autonòmic. 
-S’introdueix la possibilitat d’una reducció
d’una hora lectiva al personal docents de més
de 58 anys, condicionada a unes ràtios
suficients que ho permetin.  

Quines son les novetats d'aquest VII conveni  ?

Reducció jornada del PAS
1590 hores l’any 2022
1580 hores l’any 2023
1570 hores l’any 2024

- Desapareix la borsa de 57 hores anuals
d’estar a disposició de l’empresa per
increments puntuals

Contractes 
- Es crea un nou tipus de contracte amb una
durada màxima de 6 mesos, prorrogable a
12 per acumulació de feina o producció.

Accés a la funció pública
- Obligació d'avisar al centre al inscriure's a
les llistes d'interins. S'imposa un preavís
de 15 dies.

Excedències
- Es podrà pactar amb l’empresa la reserva del
lloc de feina en agafar una excedència
voluntària.

Registre horari i acord de sortides
escolars 
 - S’inclou el control del registre horari com
Annex I al conveni.
- S’introdueix la referència a l’acord de sortides
signat el curs passat com a Annex II.

Comissió tècnica
Es constituirà una comissió tècnica per tractar
els temes:

- Jornada de treball dels docents (juliol)
- Classificació professional
- Faltes i sancions
- Voluntarietat de la formació
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