
El III Acord de condi-
cions de treball 2005-08
subscrit, per l'IAC (Con-
federació a la qual pertany
USTEC·STEs) i la resta de
les organitzacions repre-
sentatives de la Mesa
General de la Funció
Pública amb l'Admi-
nistració, establia cada any
un fons del 0,3% de les
masses salarials brutes del
personal administratiu i
tècnic, docent i sanitari a
repartir en cada sector per
a col·lectius determinats i
mesures específiques.

En el seu moment l'IAC
va defensar que aquest
fons s'inclogués com a
increment generalitzat, no
obstant l'Administració
s'hi va negar sistemàtica-
ment.

Una vegada repartit,
durant el curs passat, el
fons corresponent al 0,3%
de la massa salarial docent
de l'any 2006, el dia 9 de
novembre del 2007,
USTEC·STEs i la resta d'organitzacions
representatives van arribar a un acord
amb l'Administració a la Mesa Sectorial
de Personal Docent de repartir el fons
corresponent al 2007 que suposa
6.855.277,08 euros bruts.

El repartiment és el següent:

1 Destinar 2.169.003 euros per incre-
mentar el complement d'itinerància i

altres col·lectius docents.

Professorat itinerant:
itinerants rurals i substituts comarcals

amb contracte anual: increment 75,84
euros bruts/mes
CREDA i deficients visuals: increment
144,81 euros bruts/mes
resta de professorat itinerant: incre-
ment de 44,81 euros bruts/mes

Professorat en centres de justícia juve-

nil: increment: incorporació
d'un complement específic
de 200  euros bruts/mes.

2Destinar 1.500.059 per
equiparar la diferència

retributiva dels tutors/res de
l'ESO a 75,4
euros/bruts/mes tant del
grup/classe com de la tuto-
ria compartida. Es calcula
un increment de 21,82
euros/bruts/ mes.

Incrementar en 53,58
euros bruts/ mes el comple-
ment específic dels mestres
d'aules hospitalàries en
concepte de tutoria.

Els increments tindran
efecte des de l'1 de gener de
2007 i s'abonaran en la
nòmina de desembre o
gener. És a dir 12 mensuali-
tats i a més el 25% de les
pagues extraordinàries.
Tots aquests increments es
consolidaran en nòmina.

3 Destinar 686.215 per la
cobertura d'una pòlissa

d'assegurança en cas de mort o invalide-
sa permanent del personal docent.

4 Destinar 1.500.000 euros per incre-
mentar la partida actual dels fons

d'acció social.

5 Destinar 1.000.000 euros per incre-
mentar les partides d'ajuts per activi-

tats educatives fora del centre durant el
curs 2005-06.
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Complement d'itinerància, professorat en centres de justícia juvenil, pòlisses
d'assegurança, fons d'acció social i ajuts per activitats educatives fora del centre

AIguns increments
salarials específics
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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

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA

DADES PERSONALS


