Octubre 2012
En una reunió mantinguda amb el Departament d’Ensenyament el passat 22
d’octubre ens van informar sobre l’aplicació al personal dels centres docents
concertats del procediment de minoració de la nòmina del mes de desembre
(que inclou la paga extra de Nadal) i del Decret Llei 2/2012 de 25 de setembre
sobre la prestació econòmica (baixes per malaltia) del pesonal al Servei de la
Generalitat de Catalunya,
NÒMINA DESEMBRE
A la nòmina de desembre de 2012 ens hi abonaran les quantitats sostretes al
juny i juliol de l’extra de juny i ens en sostrauran una quantitat equivalent al
6.25% de la retribució anual total de 2012, que surt de la mitjana dels
percentatges (segons triennis i estadis) que representa la paga extra de Nadal
per als mestres i professors (primària i secundària) de l’ensenyament públic (si
ens l’haguessin sostret sencera ens hagués representat una mitjana del 7.14%
del nostre total anual).
INCAPACITAT TEMPORAL
Ara mateix, com que el Departament d’Ensenyament no ha rebut cap ordre del
Govern sobre com aplicar el Decret Llei 2/2012 al personal dels centres
docents concertats, mentre no hi hagi res de nou al respecte, aplicaran el que
diu als convenis col·lectius de l’ensenyament privat i d’escoles d’educació
especial als articles 41 i 14 respectivament,
ARTICULAT DELS CONVENIS
Conveni centres privats concertats d’Educació Especial
Malaltia i accidents
14.1 En els casos d'incapacitat temporal (IT) i durant els sis primers mesos, el
treballador/a rebrà el complement necessari fins arribar al 100% de la seva
retribució salarial total. En cas de continuar la IT, aquesta situació es perllongarà un
mes més per cada trienni d'antiguitat.
14.2 En els nivells concertats, percebrà el 100% de la seva retribució durant un
mínim de set mesos i es perllongarà un mes més per cada trienni d'antiguitat.

14.3 Quan la IT sigui produïda per accident de treball estrictu sensu o in itinere
o bé per malaltia professional reconeguda com a tal per l'ICS o la mútua
patronal d'accidents de treball que cotitzi l'empresa, el complement fins al 100%
de la retribució salarial total es perllongarà fins al reconeixement de la situació
d'invalidesa provisional.
Conveni centres privats concertats
Article 41
Incapacitat temporal
41.1 Els treballadors en situació d’incapacitat temporal i durant els 3 primers
mesos, rebran el complement necessari fins completar el 100% de les seves
retribucions salarials totals, inclosos els increments salarials produïts en el
període de baixa. En cas de continuar la incapacitat, s’abonarà fins el 100% un
mes més per cada trienni d’antiguitat.
41.2 En els nivells concertats, percebran el cent per cent de la seva retribució
durant un mínim de set mesos.
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