MARÇ 2006

PERSONAL LABORAL

A les darreres reunions del Comitè Intercentres amb el Departament d’Educació hem acordat les
següents qüestions:
1. Aprovació de la categoria professional de tècnic/a d’integració social. Des d’
USTEC·STEs hem proposat al Departament que es puguin continuar les negociacions per
tal d’anar perfilant les seves condicions laborals abans que finalitzi la vigència del VI
Conveni.
2. Actualització del complement de comandament de lloc de treball de directora de llar
d’infants. previst a l’article 36 del VI CONVENI Col·lectiu Únic, en les quantitats que es
detallen i amb efectes de l’1 de gener de 2006.
Llars d’infants
Director/a A3 Adaptació
Director/a B Educador/a

Mensual
354,95 euros
434,14 euros

Anual
4.259,40 euros
5.209,68 euros

Amb aquesta actualització el Departament equipara les directores de llars d’infants, amb els
directors/es d’un centre de tipus H.
3. Actualització del complement de tasques docents en centres educatius lletra c) previst
a l’article 41.3 del Conveni Col·lectiu, en les quantitats que es detallen, i amb efectes de l’1
de gener de 2006.
Mensual
Anual
Professor Grup A
258,54 euros
3.102,48 euros
Professor Grup B
275,91 euros
3.310,92 euros
4. Acord referent al professorat de religió. Dóna garanties de continuïtat al llarg de tres
cursos escolars, i possibilita finalment la percepció de triennis.
5. Acord de complement del responsable de la Unitat d’Ensenyaments de Música. Aquest
lloc de treball, serà desenvolupat per personal en règim laboral de la categoria professional
de llicenciat-da, grup A1, amb coneixements específics i amb un complement retributiu
adequat al nivell de competència i responsabilitat requerits.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment al 93 302 76 06.
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