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CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
ACORD GOV/142/2022, de 5 de juliol, pel qual s'adapten determinats aspectes de l'Acord del Govern de 25
de juliol de 1995 a l'actual estructura i classificació dels llocs de treball de l'àmbit de l'assistència i el
treball social.
L'article 86 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que el Departament, per mitjà de l'oferta
de serveis educatius, ha de proporcionar suport i assessorament presencial i telemàtic als centres que presten
el Servei d'Educació de Catalunya, a llur professorat i a llurs alumnes i famílies. Així mateix, determina que el
Departament ha de regular l'estructura i el funcionament dels serveis educatius que depenen orgànicament i
funcionalment de l'Administració educativa de la Generalitat, que són integrats per funcionaris docents
especialitzats i, si escau, per professionals de suport a la docència.
La regulació departamental de l'estructura, funcionament i procés de provisió de llocs dels serveis educatius,
inclosa la direcció, es va efectuar pel Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius
del Departament d'Ensenyament, i a l'Ordre de 5 de maig de 1998, per la qual s'estableix el procediment de
nomenament dels directors dels serveis educatius del Departament d'Ensenyament.
El Decret 155/1994, de 28 de juny, esmentat, regula els serveis educatius del Departament d'Educació, tot
definint-los, establint-ne la tipologia, l'àmbit funcional i el sistema de llur provisió, inclosa la direcció. Respecte
a la composició dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), estableix que s'hi podran
incorporar funcionaris del cos de diplomats de l'Administració de la Generalitat, especialitat assistents socials.
L'Ordre de 5 de maig de 1998 preveu que els professionals que ocupen una plaça en un servei educatiu podran
presentar candidatures al càrrec de direcció del servei en què s'integren, d'acord amb el procediment establert
a aquest efecte.
Per l'Acord del Govern de 25 de juliol de 1995, en relació amb les retribucions del personal dels serveis
educatius del Departament d'Ensenyament, s'estableix que amb efectes de l'1 de setembre de 1995, el
personal funcionari i amb contracte laboral que ocupa llocs de treball docent als serveis educatius del
Departament percebrà un complement singular i se'n fixen les quanties. Així mateix, disposa que a partir de l'1
de setembre de 1995 el personal nomenat pel Departament d'Educació com a director o directora dels serveis
educatius percebrà un complement singular per raó del càrrec.
Malgrat la referència explícita que l'article 7 del Decret 155/1994, de 28 de juny, fa del personal funcionari del
cos de diplomats de l'Administració de la Generalitat, especialitat assistents socials, en l'Acord del Govern de
25 de juliol de 1995, a l'hora de regular la percepció dels complements retributius, es fa referència als
assistents socials nomenats pel Departament com a directors d'EAP.
A l'article 41.3 del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de
Catalunya, s'estableix un complement retributiu per al personal adscrit a serveis educatius de la categoria
professional de diplomat/ada en treball social, grup B, amb la finalitat d'equiparar-lo a la quantia i condicions
que es determinin per al personal funcionari del cos de diplomatura, assistents socials, i a l'article 36.4
s'estableix el complement de direcció de serveis educatius. En el mateix Conveni, a l'article 20.2 s'assenyala la
categoria de diplomat/ada en treball social com a categoria a funcionaritzar.
Per tant, per fer possible la retribució del personal del cos de diplomatura, treball social, que dirigeix un EAP,
cal aplicar els components del complement específic previstos a l'Acord del Govern per al personal docent que
dirigeix un EAP al personal funcionari del cos de diplomatura, treball social, d'acord amb el Decret 155/1994,
de 28 de juny.
Per tot això, a proposta del conseller d'Educació, de la consellera de la Presidència i del conseller d'Economia i
Hisenda, el Govern
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-1 Aplicar els components del complement específic vinculats a l'exercici de la direcció d'un equip
d'assessorament i orientació psicopedagògica, previstos per a la categoria d'assistents socials a l'Acord del
Govern de 25 de juliol de 1995, al personal funcionari del cos de diplomatura, treball social, que dirigeixi un
equip d'aquestes característiques, a partir de l'1 de setembre de 2021.
El personal funcionari del cos de diplomatura, treball social, que exerceixi la direcció d'un equip
d'assessorament i orientació psicopedagògica percebrà els corresponents components del complement específic
en la mateixa quantia que l'establerta per al personal docent que exerceix aquestes mateixes funcions de
direcció. Per a l'any 2022, aquesta quantia es determina en 897,66 € mensuals, resultant d'incloure al
complement específic el component singular de càrrec i el component singular del lloc, quantificats en 471,67 €
i 425,99 € respectivament.

-2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 5 de juliol de 2022

Xavier Bernadí Gil
Secretari del Govern
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