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Estat de la negociació del 6è con-
veni i propostes per blocs de la pla-
taforma genèrica 

I niciada la negociació del VI Conveni , en  la qual som
presents com a USTEC·STEs (IAC), aquestes primeres

reunions només han servit per  veure la disponibilitat de
Funció Pública pel que fa a  l'acompliment dels acords eco-
nòmics que s'havien pactat anteriorment: el pagament del
0,6 %  de la desviació de l'IPC de 2003 i l'acompte del 2%
del 2004-03-02.

En el moment de redactar aquest escrit aquestes demandes
no han estat ateses, i  des d'USTEC·STEs creiem que haver
fet aquesta revisió salarial hagués distès la negociació que
ara serà molt més tensa.

A nivell de sistemàtica de negociació, aquesta s'ha iniciat
amb la  proposta de fer-ho per blocs, tot i que és inevitable
que es ressegueixi article per article.

El primer bloc que hi ha damunt la mesa és:
Art. 15. Mobilitat funcional
Art. 16. Plantilles de personal
Art. 17. Classificació professional
Art. 18. Nomenclàtor
Art. 21. Mobilitat voluntària/ Concurs canvi destinació
Art. 47. Mobilitat geogràfica
Art. 48. Mobilitat interadministrativa i permutes (agrupa-
ment per àrees)
Pel que fa a aquests articulats, des d'USTEC·STEs presen-

tem propostes concretes que ens acostin a una equiparació,
iniciada més a nivell  de voluntats que de realitats concretes,
amb la negociació del V Conveni.

Art. 15.En aquest article, des d'USTEC·STEs proposem
afegir-hi la següent esmena: �En el cas que un treballador/a,
per les circumstàncies o els motius que sigui, faci un treball
de categoria superior durant un any seguit, automàticament
passarà a ser adscrit/a a la categoria en la qual desenvolupa
el treball un cop ratificat pel Comitè�. 

Art. 16. Exigim que l'Administració, en donar coneixement
de les plantilles, hi afegeixi la següent informació: nombre
d'efectius pressupostats, nombre de vacants i tipus de con-
tracte.

Art. 17. L'Administració va proposar mantenir els cinc
grups professionals. De moment no s'ha avançat en aquest
punt. Des d'USTEC·STEs (tal com consta en la plataforma
específica d'Ensenyament) mantindrem la mateixa posició
sobre reclassificacions del personal educador d'EE que esti-
gui a la B.

Art. 18.Pendent d'aprovació un nou nomenclàtor amb les
definicions de categories.

Art. 21.En aquest article és important que hi quedi reflec-
tida l'especificitat del treball als centres educatius per tal que

els calendaris s'ajustin a l'inici de curs. Ës important per evi-
tar situacions com les que s'han produït amb el darrer canvi
de destinació d'EE. També demanem que es lligui amb la
mobilitat interdepartamental de forma real a partir de les
àrees assimilables (aquesta proposta encara té errades greus
que s'han de refer, com el cas de les fisioterapeutes, auxiliars
d'EE i audioprotesistes).

Art. 47. Pel que fa a aquest article, des d'USTEC·STEs
(IAC) proposem afegir-hi: "Quan per causes organitzatives,
tècniques i de producció, el treballador/a hagi de ser traslla-
dat forçosament, a una distància superior a 20 km  del lloc de
residència, se li ofertaran les vacants que quedin de la seva
categoria professional dins de la localitat on presta serveis, o
en el seu defecte, la més propera".

A mesura que avancin les negociacions us anirem infor-
mant de quins avenços, o no, es van produint.

Plataforma d� Ensenyament, VI Conveni  

! Dret a gaudir d'un any sabàtic cada 4 anys de feina.
! Dret a 9 dies d'assumptes propis.
! Reducció horària per al personal més gran de 55 anys

sense pèrdua de salari.
! Mobilitat per a tots els col·lectius, incloent-hi els que són

a extingir.
! Formació dins l'horari laboral.
! Oferta pública periòdica.
! Salut: Plans de prevenció de riscos psicosocials (estrès,

mobbing o assetjament psicològic, etc...)
! Reconeixement de les  malalties professionals.

Llars d�infants 
! Reconeixement del personal educador com a personal

docent. Dret a percebre el complement que se'n deriva
(137 Euros mensuals)

! Jornada i distribució: 30h d'atenció directa, 5h per a reu-
nions, coordinacions, preparacions, etc. i 2,5h que no
s'han de fer en el centre.

! Dotació de suports per cobrir les tres hores del migdia
(de 12h a 15h): suport al menjador, suport per cobrir l'ho-
ra diària de reunions, preparacions, etc., i suport durant
l'hora de menjar del personal educador.

! Ràtios.
De 0 -1 any: 5
D' 1- 2 anys:8
De 2- 3 anys:15

! Suports d'auxiliars d'EE en el cas de nens i nenes d'inte-
gració.

! Substitucions a partir del tercer dia.
! Dret d'accés a les oposicions d'altres nivells educatius i

que es comptabilitzin els serveis prestats al 0-3.
! Oferta pública.

Conveni col•lectiu
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! Mobilitat del cos de directors/es.

Educació especial
!Reclassificació del personal educador a la categoria

B.
!Garantir anualment la mobilitat. Fer públiques les

vacants per tal de permetre la mobilitat voluntària.
! Dret a la jubilació parcial voluntària a partir dels 55 anys

sense pèrdua de drets.
! Complement específic d'EE
! Plantilla d'auxiliars d'EE pròpia del Departament. 
!Complements tècnics fisioterapeutes i audioprotesis-

tes.

Personal docent (SEDEC, secundària, EOI, EF
(centres EE), música i dansa, TxF

! Mobilitat de tots els col·lectius docents, siguin  o no a
extingir (art. 15).

! Dret a promoció i oferta pública.
! Equiparació complement personal docent a l'import dels

sexennis de personal funcionari.
! Excedències i/o permisos: equiparació total amb perso-

nal funcionari.
! Revisar processos de funcionarització (educació física,

etc...)

Personal de serveis: neteja, cuina, subalterns,
manteniment, etc.

! Canvis de lloc de treball per motius de salut.
! Cobrament d'encàrrec de categoria superior quan les

auxiliars de cuina - netejadores supleixin les cuineres.
(art. 15.2, veure la proposta genèrica).

! Reducció de la jornada a partir dels 55 anys.

Negociacions  i calendari  de les
comissions tècniques

Calendari:
23 de març: Tècnica Professorat Religió
24 de març: Tècnica Llars d'Infants
Pendents: Reunió professorat T x F,  EE i borsa

Què s'ha parlat fins ara?
Represes les converses amb el Departament d'En-

senyament, després de la incorporació del nou equip, les reu-
nions mantingudes són:

SUPORTS FRANJA MIGDIA LLARS D'INFANTS. Els i les represen-
tants del Departament presenten l'estudi fet sobre la realitat
de les Llars d'Infants i les necessitats, diverses segons la rea-
litat sociològica de cadascuna. L'estudi, però, no té cap annex
amb una valoració que pugui donar pas a una presa de deci-
sions immediata. Tot i això, el Departament es reafirma en la

consideració d'etapa educativa del 0-3. En passar a l'acord
de mínims, pendent per iniciar els reforços a la franja del
migdia, s'explica que l'anterior equip no va gestionar
absolutament res i que ni tan sols va iniciar el procés de
contractació.

Se'ns comunica que han fet totes les gestions i que, si
així es decideix, estan en condicions d'iniciar el procés de
contractacions l'endemà mateix, però que la incorporació
no es farà efectiva immediatament ja que els tràmits con-
tractuals no ho permeten. Comenten que per part del
Departament coincideixen amb els sindicats que aquests
reforços són absolutament insuficients i que ratllen la irra-
cionalitat. 

Es planteja la possibilitat de cercar una sortida més satis-
factòria. Des d'USTEC·STEs plantegem tornar a les propos-
tes inicials i si realment es confirma que el Departament té la
voluntat d'afrontar seriosament les necessitats de les Llars
d'Infants, el que creiem que s'ha de fer és reforçar, com sem-
pre hem defensat, les 3h del migdia i no posar més pedaços.
Fa massa que esperem per a tan poc. 

Després d'un recés, es demana al Departament que iniciï el
procés contractual i que  la Comissió Tècnica de Llars
d'Infants treballi amb celeritat, i això implica un calendari
dens de reunions per "normalitzar", tant els reforços, com un
primer pas, i la seva ampliació tal com constava a la propos-
ta inicial, com elements horaris i de menjador que formen
part de l'organització de les Llars, en el seu conjunt, que con-
tinuen estan discriminades. 

Qualsevol d'aquests temes s'han d'emmarcar en un conjunt
de mesures que ens apropin al model de Llars que sempre
hem defensat.

CONCURS CANVI DESTINACIÓ D'EE I AFECTACIÓ EN L'OCU-
PACIÓ DE LES PLACES DEFINITIVES. Com un mal joc de des-
propòsits, en aquest cas el Departament informa que es
troba no tan sols engegat sinó amb els terminis ja vençuts
per fer efectiva la incorporació de la gent que ha accedit a
les places.

Dues qüestions importants:

! Des d'USTEC·STEs denunciem el tracte que s'ha donat
a les persones que ocupaven les places i que han quedat
en situació de borsa.

! Que aquesta "moguda" s'hagi fet al mes de març amb el
que significa, tant per als centres com per al mateix
alumnat.

! L'arbitrarietat i la desinformació amb què s'ha dut a
terme la codificació de les places.

I  exigim:

! Que siguin recol·locades de forma immediata totes les
persones afectades.

! La convocatòria IMMEDIATA d'oferta pública (ja que si
aquest concurs de canvi de destinació tenia una finalitat,
era la seva condició de ser previ a la convocatòria de l'es-
mentada oferta).
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1. Ajut per a fills amb disminucions
físiques, psíquiques i/o sensorials 

1.1 OBJECTE: aquest ajut és per als fills del personal laboral
que tinguin un grau de disminució física, psíquica i/o senso-
rial igual o superior al 33%. 

1.2 CAUSANT: fill/a, fills o filles del personal laboral, o
menors que en depenguin i estiguin sota la seva tutela o aco-
lliment i, per tant, necessitats d'una atenció especial i perso-
nalitzada i que estiguin inclosos en la unitat familiar.

1.3 REQUISITS: aquest ajut és incompatible amb l'apartat 1.b)
de l'ajut escolar, tractament psicopedagògic i aquells altres que
tinguin com a objectiu el reforç educatiu del fill o filla.

1.4  DOCUMENTACIÓ :
a) Certificat de disminució del CAD, expedit per l'ICASS.

Resta exempt de presentar aquest document el personal
laboral  en alguna de les dues darreres convocatòries al
qual s�hagi concedit aquest mateix ajut pel mateix fill o
filla i que, per tant, ja el van presentar, sempre que aquest
certificat continuï vigent.

b) Fotocòpia del llibre de família on figuri inscrit el causant
o, si s'escau, fotocòpia del document que n'acrediti la tute-
la, acolliment o l'adopció.
Resta exempt de presentar aquest document el personal
laboral en alguna de les dues darreres convocatòries al qual
s�hagi concedit aquest mateix ajut pel mateix fill o filla i
que, per tant, ja el van presentar.

c) Certificat de convivència, en el cas que l'ajut sigui per fills
més grans de 18 anys.

1.5 IMPORT DE L'AJUT
a) Del 33% al 64%: 902 Euros.
b) A partir del 65%: 1.082 Euros.

2. Ajut de llar d'infants  

2.1 OBJECTE: aquest ajut té per finalitat col·laborar en la des-
pesa originada per l'assistència de l'infant o infants del perso-

nal laboral a la llar d'infants. No s�hi inclouen les despeses
originades en concepte de transport, menjador o qualsevol
altre servei extraescolar. Es pagarà fins a un màxim d'11
mesos; llevat dels casos de fills o filles que varen néixer l'any
2000, en què es pagarà fins a un màxim de 7 mesos.

2.2 CAUSANT: fill o filla, fills o filles del personal laboral.

2.3 REQUISITS
a) Tenir fins a un màxim de 3 anys.
b) S'hi acolliran els infants nascuts a partir de l'any 2000.

c) Queden exclosos d'aquest ajut el personal laboral que hagi
demanat l'excedència voluntària per tenir cura del fill o
filla pel qual demanen l'ajut.

2.4 DOCUMENTACIÓ
a) Fotocòpia del llibre de família on figuri inscrit el causant.

Resta exempt de presentar aquest document el personal
laboral al qual en alguna de les dues darreres convocatòries
s�hagi concedit aquest mateix ajut pel mateix fill o filla i
que, per tant, ja el van presentar.

b) Certificat de la llar d'infants on constin: la raó social de
l'entitat, el seu NIF, tots els mesos en què el fill o filla ha
assistit a la llar d'infants, a l'any 2003, i la quantitat abona-
da per aquest fet.

2.5 IMPORT DE L'AJUT. L'import d'aquest ajut és de 44 Euros
per mes acreditat, amb un màxim de 484 Euros, sense perju-
dici del que disposa la base general 3.2. 

3. Ajut escolar
3.1 OBJECTE: té per finalitat col·laborar, amb una quan-
titat única, en el finançament de les despeses de tipus
generals originades per cursar, la persona laboral matei-
xa i els seus fills els estudis següents, que han de ser
reglats i impartits en centres oficials. Així mateix s'in-
clouen en aquest ajut els tractaments psicopedagògics i
aquells altres que tinguin com a objectiu el reforç educa-
tiu del fill o filla.

3.2 CAUSANTS
a) La persona laboral mateixa.
b) Fills o filles del personal laboral.

3.3 Requisits 
a) Estar matriculat per al curs acadèmic 2003-2004.
b) Haver assistit a un centre especialitzat per rebre tractament

psicopedagògic i/o altres de reforç educatiu.
c) L'apartat 1.b) -tractament psicopedagògic-, és incompati-

ble amb l'ajut per a fills amb disminucions.

3.4 DOCUMENTACIÓ

Calendari 
Publicació al DOGC 03/03/2004 
Presentació de les sol.licituds: 1 mes 
Inici:04/03/2004 
Fi:03/04/2004 

Fons d�Acció Social
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a) Fotocòpia del llibre de família on figuri inscrit el causant.
Resta exempt de presentar el llibre de família el personal
laboral al qual en alguna de les dues darreres convocatòries
s�hagi concedit aquest mateix ajut pel mateix fill o filla i
que, per tant, ja el van presentar.

b) Si es demana l'ajut per l'apartat 1.a), únicament cal pre-
sentar certificat del centre o escola quan el fill o filla hagi
complert els 16 anys a l'any 2003, o bé quan el sol·licitant
sigui el treballador mateix. 
En el certificat del centre o escola s'ha d'especificar el nom del
causant, curs acadèmic 2003-2004, l'especialitat, segell del
centre i signatura del director, o òrgan habilitat corresponent.

c) Si es demana l'ajut per l'apartat 1.b), cal aportar l'informe
de l'especialista i la factura de la despesa.

3.5 IMPORT DE L'AJUT..Serà de 104 Euros per cada apartat 1.a)
i 1.b).

4. Ajut per estudis universitaris 

4.1 OBJECTE: té per finalitat sufragar, en part, les despeses
de matrícula per cursar estudis conduents a l'obtenció de
títols universitaris oficials i homologats i els títols propis de
les universitats fins al segon cicle. En queden exclosos: els
estudis del tercer cicle (doctorats, ensenyaments de postgrau,
màsters, etc.) i, en general, tots els estudis no reglats con-
duents a una titulació no oficial.

4.2 CAUSANTS
a) La persona laboral mateixa.
b)Fills o filles del personal laboral que estiguin estudiant a la

universitat i convisquin amb el pare i/o mare laboral.

4.3 REQUISIT: estar matriculat a la universitat en el curs aca-
dèmic 2003-2004.

4.4 DOCUMENTACIÓ
a) Fotocòpia del llibre de família on figuri inscrit el causant.

Resten exempts de presentar aquest document el personal
laboral al qual en alguna de les dues darreres convocatòries
s� hagi concedit aquest mateix ajut pel mateix fill o filla i
que, per tant, ja el van presentar.

b) Certificat emès per la universitat on constin: nom i cognoms
de la persona matriculada, estudis en els quals està matricula-
da en el curs 2003-2004 i l'import abonat per la matricula.

c) Certificat de convivència, en el cas que l'ajut sigui pels
fills.

4.5 IMPORT DE L'AJUT. S'establirà a partir de l'import de la
despesa, aplicant el percentatge del 35% i amb una quantitat
màxima de 350 Euros.

5. Ajut odontològic 

5.1 OBJECTE: té per finalitat sufragar en part les despeses
originades per pròtesis dentals i arranjaments a la boca.

5.2 MODALITATS. Dentadura completa, dentadura inferior o
superior, peça esquelètica, endodòncia, corones, fundes,
ponts, tractament periodontal i ortodòncia.. S'exclouen d'a-
questa modalitat d'ajut les obturacions i els implants osteoin-
tegrats. Això no obstant, en el supòsit d'implants hi ha dret a
ajut per la peça implantada.

5.4 CAUSANTS
a) La persona laboral mateixa.
b) Fills o filles del personal laboral menors de 18 anys o

els majors de 18 anys que tinguin la condició legal de
disminuïts, sempre i quan convisquin amb els seus
pares.

5 DOCUMENTACIÓ
a) Fotocòpia del llibre de família on figuri inscrit el causant.

Resta exempt de presentar aquest document el personal
laboral que en alguna de les dues darreres convocatòries
hagi sol·licitat un ajut pel mateix fill o filla i que, per
tant, ja el van presentar.

b) Fotocòpia del certificat del CAD, en el cas que l'ajut sigui
per fills amb disminucions majors de 18 anys.

c) Certificat de convivència, en el cas que l'ajut sigui per fills
disminuïts majors de 18 anys. 

d) Fotocòpia compulsada de la factura que acrediti de mane-
ra desglossada l'import del tractament o tractaments
següents: dentadura completa, dentadura superior o infe-
rior, peça esquelètica, endodòncia, corones, fundes, ponts,
tractament periodontal, ortodòncia, i peça o peces dels
implants osteointegrats.

e) Informe mèdic justificatiu de la realització de tractament
periodontal en el qual consti l'import total. 
Resten exempts de presentar aquest document el personal
laboral al qual en alguna de les dues darreres convocatòries
s� hagi concedit aquest mateix ajut en els casos de mante-
niment periodontal; no obstant això, hauran d'aportar la
factura.
No s'acceptaran còpies de les factures sense compulsa o
còpies compulsades que siguin defectuoses o en les quals
no aparegui el número de col·legiat del dentista o NIF, la
data, el nom del beneficiari i els tractaments degudament
desglossats amb l'import corresponent.
No s'acceptaran pressupostos de cap mena, ni cap altre
tractament que no sigui dels que figuren a l'apartat ante-
rior.

5. 6 IMPORT DE L'AJUT. S'establirà a partir de l'import de la
despesa, aplicant el percentatge del 35% i amb una quantitat
màxima de 360 Euros. 

6. Ajut per defunció 

6.1 OBJECTE: l'ajut consisteix en una prestació econòmica
per compensar les despeses produïdes per la defunció d'un
treballador o treballadora laboral.

6.2 CAUSANT: la persona laboral mateixa.
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6-3 DOCUMENTACIÓ:
a) Fotocòpia del certificat de defunció.
b) Fotocòpia del llibre de família complet de la persona labo-

ral difunta.
c) Fotocòpia de la sentència, en el cas de separació legal,

nul·litat o divorci, si s'escau.
d) Certificat de convivència amb el causant, emès per l'òrgan

municipal competent, si s'escau.
e) Full de transferència bancària, degudament emplenat i

segellat per l'entitat bancària. 

6.4 IMPORT DE L'AJUT. Serà de 1.091 Euros. En el  cas que
el difunt tingués fills menors de 18 anys, aquesta quantia s'in-
crementarà en 420 Euros per fill o filla.

7. Ajut per sepeli 

7.1 OBJECTE: consisteix en una prestació econòmica per
compensar les despeses produïdes per la defunció dels
familiars del personal laboral que s'esmenten en el següent
apartat.

7.2 CAUSANTS
a) El cònjuge/parella de fet convivent.
b) Fill o filla, fills o filles.

7.3 DOCUMENTACIÓ
a) Fotocòpia del certificat de defunció.
b) Fotocòpia del llibre de família complet de la persona labo-

ral difunta.
c) Certificat de convivència amb el causant, emès per l'òrgan

municipal competent, si s'escau.

7.4 IMPORT DE L'AJUT
L'import de l'ajut serà de 300 Euros.

8. Ajut per a l'accés a la universitat
dels majors de 25 anys 

8.1 OBJECTE: aquest ajut es concedeix per haver superat la
prova d'accés a la universitat.

8.2 CAUSANT: la persona laboral mateixa.

8.3 REQUISITS: haver superat la prova l'any 2003.

8.4 DOCUMENTACIÓ: fotocòpia del document personal acre-
ditatiu d'haver superat l'accés l'any 2003 emès per la univer-
sitat on figuri l'any de superació de la prova.

8.5 IMPORT DE L'AJUT
L'import de l'ajut serà de 137 Euros.

9. Ajut per naixement, adopció
i/o acolliment d'un fill o filla 

9.1 OBJECTE: té com a finalitat contribuir amb una presta-
ció econòmica pel naixement, l'adopció i/o l'acolliment tant
preadoptiu com permanent d'un fill o filla, durant l'any
2003.

9.2 CAUSANT. Fill o filla del personal laboral.

9.3 REQUISITS
a) Haver tingut o adoptat un fill o filla.
b) Haver acollit un fill o filla en règim preadoptiu o perma-

nent.

9.4 DOCUMENTACIÓ
a) Fotocòpia del llibre de família on figuri inscrit el causant.
b) Fotocòpia de la resolució o sentència judicial per la qual

es concedeix l'adopció o l'acolliment del fill/a.

9. 5 IMPORT DE L'AJUT. L'import de l'ajut serà de 410 �

10. Premi per jubilació 

10.1 OBJECTE: té per finalitat concedir un premi econòmic
al personal que es jubila. 

10.2 CAUSANT: la persona laboral mateixa.

10.3 REQUISIT
a) Haver-se jubilat l'any 2003.
b) La jubilació ha de ser total, del 100% de la jornada de tre-

ball.
c) L� ajut és incompatible amb la percepció del premi per

jubilació que preveu el V Conveni col·lectiu únic d'àmbit
de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de
Catalunya.

10.4 IMPORT DE L'AJUT. L'import de l'ajut serà de 955
Euros.

11. Ajut per pròtesis oculars i
auditives 

11.1 OBJECTE: té per finalitat sufragar en part les despeses
originades per pròtesis oculars i auditives.

11.2 MODALITATS

11.2.1 Pròtesis oculars:
a) Ulleres monofocals (muntura i vidres).
b) Renovació de vidres monofocals.
c) Lents de contacte.
d) Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres).
e) Renovació de vidres progressius o bifocals.
f) Reducció de diòptries.

11.2.2 Pròtesis auditives: audiòfons.
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11.3 CAUSANTS
a) La persona laboral mateixa. 
b) Els fills del personal laboral menors de 18 anys o els

majors de 18 anys que tinguin la condició legal de dis-
minuïts sempre i quan convisquin amb el pare o la
mare.

11.4 REQUISITS
a) En el cas de l'ajut per pròtesis oculars només es concedirà

una modalitat d'ajut per exercici llevat dels casos en què es
demani per a diferents distàncies; en aquest cas s'abonarà
l'import corresponent a les ulleres i/o renovació de vidres
progressius o bifocals.

b) En el cas de l'ajut per pròtesis auditives només es conce-
dirà uns audiòfons per exercici.

c) S'exclouen d'aquesta modalitat d'ajut les intervencions
quirúrgiques d'extracció de cataractes. 

11.5 DOCUMENTACIÓ
a) Fotocòpia del llibre de família on figuri inscrit el causant.

Resten exempts de presentar aquest document el personal
laboral que en alguna de les dues darreres convocatòries
hagi sol·licitat un ajut pel mateix fill o filla i que, per tant,
ja el van presentar.

b) Fotocòpia del certificat del CAD, en el cas que l'ajut sigui
per fills amb disminucions majors de 18 anys.

c) Certificat de convivència, en el cas que l'ajut sigui per fills
amb disminucions majors de 18 anys. 

d) Fotocòpia compulsada de la factura que acrediti la despe-
sa. En cas que l'ajut es demani per ulleres o lents de con-
tacte o vidres ha de constar que aquests són graduats. 

No s'acceptaran còpies de les factures sense compulsa o
còpies compulsades defectuoses o en les quals no aparegui
el NIF de l'establiment, la data, el nom del beneficiari i el
concepte de la despesa.

No s'acceptaran pressupostos d'ulleres o lents de contacte, ni
de reducció de diòptries.

11.6 IMPORT DE L'AJUT, SENS PERJUDICI DEL QUE DISPOSA
LA BASE GENERAL 3.2:

Pels apartats, a), b) i c): 90 Euros.
Pels apartats; d) i e): 130 Euros.
Per la reducció de diòptries i els audiòfons: 250 Euros. 

12. Ajut psiquiàtric i psicològic 

12.1. OBJECTE: vol cobrir les despeses ocasionades per
haber rebut tractament psiquiàtric o psicològic, sempre que
no estigui cobert per la Seguretat Social.

12.2 CAUSANT: la persona laboral mateixa.

12.3 DOCUMENTACIÓ
a) Informe mèdic motivat del metge de la Seguretat Social,

on manifesti la necessitat de rebre tractament privat perquè
no el cobreix la Seguretat Social.

b) Factura de la despesa.

12.4 IMPORT DE L'AJUT. Serà de 191 Euros, sense perjudi-
ci del que disposa la base general 3.2.

13. Ajut per ascendents dependents 

13.1 OBJECTE: té com a finalitat compensar part de les des-
peses derivades, durant l'any 2003, del manteniment del pare
i/o de la mare del personal laboral, amb un nivell de depen-
dència per a les activitats de la vida diària que impedeixi la
vida autònoma, i sempre que aquests estiguin a càrrec de la
persona sol·licitant.

13. 2 CAUSANTS: el pare i/o la mare del personal laboral. 

13. 3 REQUISITS
a) Tenir un nivell de dependència per a les activitats de la

vida diària (alimentar-se, vestir-se, atendre la higiene per-
sonal, allitar-se, desplaçar-se dins de la llar) que impedeixi
la vida autònoma.

b) Que el causant no tingui ingressos anuals superiors al
doble del salari mínim interprofessional de l'any 2003:
12.633,60 Euros.

13. 4 DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
a) Fotocòpia del llibre de família complert del pare i/o la

mare (persona amb la disminució).
b) Fotocòpia del certificat del CAD, expedit per l'ICASS,

acompanyat del resum del dictamen tecnicofacultatiu de la
revisió de la disminució, en el qual consti que se supera el
barem de 3a persona.

c) Declaració jurada de la persona sol·licitant per la qual el/la
causant està a càrrec seu.

d) Document acreditatiu dels ingressos i/o altres percepcions
rebudes pel causant, o bé certificat de l'Agència Tributària
que acrediti que no ha tingut cap retribució l'any 2003.

13.5 IMPORT DE L'AJUT. Serà de 500 Euros.

14. Ajut per malaltia celíaca 
14.1 OBJECTE: col·laborar en les despeses en l'adquisició
dels aliments especials necessaris en els casos dels fills i/o
filles del personal laboral amb la malaltia celíaca o enteropa-
tia de sensibilitat al gluten.

14.2 CAUSANTS: els fills del personal laboral.

14.3 DOCUMENTACIÓ
a) Fotocòpia del llibre de família on figuri inscrit el causant.
b) Certificat o informe mèdic on es determina la malaltia celíaca.

14.4 IMPORT DE L'AJUT
Es tracta d'una quantia única de 300 Euros.
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Titular de la llibreta o CC (nom i cog.)_________________________________________________________________

Sr./Sra. director/a: faci efectius, fins a nou avís, amb càrrec al meu compte, els rebuts que li siguin presentats pel sindi-
cat USTEC·STES a nom meu.

C.C.C. !!!! !!!! !! !!!!!!!!!!
Localitat, data i signatura___________________________________________________________________________

Centre de treball_________________________________________Localitat__________________________________

Situació: definitiva! provisional o expecta.dest.! interinatge o subst.! pràctiques! atur!
Col·lectiu: inf/prim.! eso! ptfp! secund.! adults! priv.! labor! univ!

Nom i cognoms__________________________________________________________________________________

NIF!!!!!!!!! Data de naixement!!!!!!
Adreça_____________________________________________________________________________Codi postal!!!!!
Localitat________________________________________________________________Comarca_____________________________________

Telèfons!!!!!!!!! !!!!!!!!!
Adreça electrònica__________________________________________________________________

Butlleta d�afiliació a USTEC·STES

DADES PROFESSIONALS

AUTORITZACI  BANC RIA

DADES PERSONALS


