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ACORD DE LA MESA SECTORIAL DEL PERSONAL DOCENT D 'ENSENYAMENT
PUBLIC SOBRE CONDICIONS LABORALS DELS SERVEIS EDUCATIUS DEL
DEPARTAMENT D ENSENYAMENT

El [)epartament d'Ensenyament de la Generaìitat de Catalunya i les organitzacions
sindicals, signants d'aquest acord entenen que l'aplicació del nou sistema educatiu
exigeix l'adopció de mesures que afavoreixin la millora qualitativa del servei públic de
l'educació en tots els àmbits, i entre ells les condicions laborals del professorat adscrit
als serveis educatius del [)epartament d'Ensenyament, regulats pel Decret 155/'994,
de 28 de juny.
Les millores qualitatives i els canvis que preveu el nou sistema educatiu requereixen
una adequada preparació del professorat, derivada entre d'altres per la contribució dels
serveis educatius a facilitar eines de reflexió i noves estratègies d'ensenyament,
potenciant alhora les incorreccions que ajudin a millorar la pràctica docent.
En conseqüència, el present acord recull mesures relatives a les condicions de treball
del professorat adscrit als serveis educatius del Departament d'Ensenyament, els
desplaçaments per itinerància, classificació dels llocs de treball itinerants com
d'especial dificultat, els complements retributius, indemnitzacions i reduccions horàries
per itinerància, altres indemnitzacions econòmiques, el complement específic de
càrrecs de coordinació dels CREDAS i l'oferta formativa per al professorat de serveis
educatius.
Per això, i per tal de millorar l'organització i funcionament dels serveis educatius ateses
les seves característiques especials, i després de la negociació en el si de la mesa
sectorial, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les
organitzacions sindicals USTEC-STES, FE CC.OO., FETE-UGT i CSI-CSIF signen
aquest acord,
1. Desplaçaments per itìnerància.
1.1. Horari lectiu setmanal dels mestres itinerants.

Els desplaçaments del professorat itinerant seran considerats, en cada cas, dins el
còmput global d'hores lectives de l'horari setmanal, en funció de les necessitats
educatives de l'àmbit geogràfic assignat.
Prèvia determinació contrastada pel servei d'inspecció educativa, es computaran com
a lectives d"l a 6 hores setmanals pels desplaçaments del personal itinerant, en funció
de les distàncies quilomètriques que realitzin cada setmana.

Aquest còmput d'hores lectives es farà d'acord amb la segcient taula
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El còmput anterior es flexibilitzarà en funció de les dificultats dels trajectes i segons es
tracti d'una zona urbana, semi-urbana o rural.
1 .2 lndemnitzacions per itinerància
Els mestres itinerants tenen dret a percebre indemnitzacions en concepte de dieta i de
despesa de viatge, d'acord amb altò que estableixen el Decret 337/1988, de 17
d'octubre (DOGC núm. 1076, de 2.12.1988) i les disposicions complementàries
posteriors. El Departament d'Ensenyament es compromet a agilitar els pagaments dels
desplaçaments i dietes, amb l'objectiu que el primer pagament del curs es rebi en el
termini de dos mesos i els successius mensualment, i a regular la justificació de la
despesa provocada pels desplaçaments dintre del terme municipal.
1 .3 Assegurança per accident i adquisició de vehicles
El Departament d'Ensenyament subscriurà una pòlissa d'assegurança per a cobrir el
risc de mort i invalidesa permanent per accident en acte de servei dels mestres
itinerants. L.,es quantitats assegurades seran de 2.000.000 PTA.- en cas de mort per
accident i de 3.000.000 PTA.- per invalidesa permanent per accident.
El Departament d'Ensenyament negociarà l'increment de les quantitats anteriors per al
proper any 2000.
Per altra part, i per tal de facilitar l'adquisició de vehicles per part dels mestres
itinerants el Departament d'Ensenyament realitzarà les gestions oportunes amb entitats
financeres per a convenir línies especials de crèdits per a la compra de vehicles.
El Departament d'Ensenyament reatitzarà les gestions que siguin necessàries amb els
concessionaris d'automòbils per tal que els docents itinerants puguin adquirir vehicles
a preus inferiors.

2. Complements específics dels logopedes
A partir de l'l de gener de '1999, els mestres que ocupin llocs de treballd'audiciô i
llenguatge (logopedes) als CREE)A percebran un complement especific de 21.8'lO.PTA mensuals per tal de retribuir les especials característiques del lloc de treball
(tasques d'assessorament, col.laboració i orientació, actuant en els dos nivells
educatius de primària ¡ secundària i la funció itinerant del lloc singular), per ta!
d'equiparar-los a altres professionals de serveis educatius que ja tenen assignat un
complement específic.
3. Classificació dels llocs de treball de mestres logopedes i de deficients visuals, com
d'especial dificultat
El Departament d'Ensenyament classificarà com d'especial dificultat tots els llocs de
treball itinerants assignats als mestres logopedes i per a atendre deficients visuals, als
efectes de la puntuació corresponent al temps de permanència en aquests serveis
ed ucatius.
4. Complement retributiu dels funcionaris del cos de mestres amb destinació als EAPS.
Als efectes de normalitzar i equiparar les retribucions dels funcionaris docents del cos
de mestres amb destinació als EAPS dependents del Departament d'Ensenyament a
partir de l'l de gener de 1999, s'assignarà un complement singular personal que
equipari la diferència retributiva prevista per als funcionaris del cos de professors
d'ensenyament secundari de l'especialitat de psicologia i pedagogia destinats als
EAPS i els funcionaris del cos de mestres amb destinació defìnitiva en un EAP
5. Càrrecs directius dels serveis educatius
En els CREDA, quan hi hagi fins a 25 professionals, a més del càrrec de director es
nomenarà un adjunt al director que exercirà tasques de coordinació. Quan hi hagi més
de 25 professionals se'n nomenaràn dos.
A partir de l'l de setembre de 1999, els càrrecs d'adjunt al director del CREDA
percebran un complement especific de 29.306.-PTA mensuals.
6. Oferta formativa per al professorat de serveis educatius.
El Departament d'Ensenyament organitzarà l'oferta de formació permanent del
professorat adscrit als serveis educatius de forma adequada a llurs característiques
laborals i amb criteris de descentralització que facilitin l'accés d'aquests docents a les
activitats de formació.
L'oferta de formació inclourà diverses modalitats formatives d'acord amb les
necessitats específiques dels diferents serveis educatius.
7.- Substitucions del personal dels serveis educatius

Quan s'hagin de cobrir substitucions del personal dels CREDA
o camps
d'aprenentatge es faran efectives amb els mateixos criteris i terminis que en eis
centres d'ensenyants infantil i primari.
,

Quan es tracti de substitucions en centres de recursos o als EAPS s'aplicaran els
mateixos criteris que en els centres d'ensenyaments secundaris,pendents de
negociació definitiva.
8.- Altres temes pendents de negociació
El Departament d'Ensenyament negociarà anb els representants sindicals de la Mesa
Sectorial, els criteris per a confeccionar les plantilles docents als serveis educatius, la
distribució de recursos als diferents serveis educatius, i la redifinició de les funcions a
realitzar pel personal adscrit als centres de Recursos Pedagògics.
9.- Vigència de l'acord
La vigència del present acord entre el Departamentd'Ensenyament i les organitzacions
sindicals serà de quatre cursos escolars, i per tant finalitzarà el curs 2002/2003, o
quedarà prorrogat en el cas què no hi hagi un nou acord.
Es constituirà una comissió de seguiment de l'aplicació del present acord, amb la
presència de totes les organitzacions representades en el si de la Mesa Sectorial.
El present acord estarà sotmès, en cas que sigui necessari, a la mediació
corresponent, d'acord amb els pactes de la mesa general de la Funció Pública.
L'eficàcia d'aquest Acord queda condicionada a la seva aprovació per part del Govern
de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 19 de maig de 1999
Pel Departament d'Ensenyament

Per lesoganitzacions Sindicals

UŠEC-STEs

CSI-CSIF

