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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
RESOLUCIÓ TSF/3267/2020, de 3 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de
l’Acord de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball per al sector d’escoles d’educació
especial, relatiu a les taules salarials del 2020 (codi de conveni núm. 79000215011994).
Vist el text de l'Acord del Conveni col·lectiu de treball per al sector d'escoles d'educació especial, relatiu a les
taules salarials 2020, subscrit per la Comissió negociadora en data 10 de juliol de 2020, i d'acord amb el que
disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i
dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Resolc:

--1 Disposar la inscripció de l'Acord esmentat en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la
Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, amb notificació a la
Comissió negociadora.

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels
tràmits pertinents.

Barcelona, 3 de desembre de 2020

Enric Vinaixa Bonet
Director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Transcripció literal del text signat per les parts

Conveni col·lectiu de treball per al sector d'escoles d'educació especial

Reunió de la Comissió negociadora de 10 de juliol de 2020, a les 09.00 hores (Via telemàtica mitjançant
plataforma ZOOM)

Assistents:
Representació sindical
CCOO: Estrella Gutiérrez, Ferran Delgado, Jose Manuel Benítez i Cristina Torre.
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UGT: Cristina Martin, Carmen Ruiz i Alejandro Carpintero.
USOC: Leandra Belzunces, Victor Jimenez i Pere Forga.
Representació patronal
AEES DINCAT: Victor Galmes, Joan Ignasi Elena i Pedro Sánchez (asesor).
LA CONFEDERACIÓ: Joan Segarra, Laia Grabulosa i Mercè Batlle.

Objectius de la reunió
En el dia indicat es reuneixen telemàticament a les 09 hores els senyors y senyores que es relacionen al
marge, per a procedir a la revisió salarial del Conveni d'escoles d'educació especial de Catalunya per a l'any
2020.
S'inicia la reunió amb el nomenament de la senyora Cristina Martin com a Presidenta de la reunió d'avui i al
senyor Pedro Sánchez com a Secretari. Ambdues parts es reconeixen legitimació i capacitat suficient per
arribar a aquest acord i, per unanimitat, ambdues parts, acorden:
Primer. Modificar la taula salarial de les persones afectades pel conveni en la forma que s'indica a la taula
annexa. Es fa constar que en la part de pagament no delegat i amb l'objectiu d'equiparar el salari base de les
categories d'educador i monitor, s'acorda que la categoria de monitor veurà reflectit l'increment previst (3%)
una part en el salari base i la resta com a complement específic. Les taules es revisen i s'incorporen a aquest
acord.
Segon.- Com a criteri per determinar l'increment dels triennis que no tenen equivalència a pagament delegat,
s'acorda fer la mitjana proporcional dels increments de les altres categories.
Tercer.- S'acorda incorporar a les taules el complement de tutoria establert per acord GOV/122/2017, de 29
d'agost, sobre la creació d'un nou concepte retributiu al professorat que imparteix ensenyaments concertats.
Quart.- Les empreses procediran a la regularització de taules al mes següent a la publicació i disposaran de
tres mesos per abonar els endarreriment a partir de la data de publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC) que substitueix a qualsevol acord anterior.
Cinquè.- Es faculta al senyor Pedro Sánchez per tal que pugui inscriure aquest acord al Registre de la
Generalitat.
Sisè.- La part patronal presentarà abans del final del primer trimestre del curs 2020/21 una proposta sobre els
professionals vinculats als programes PFI/IFE.
I no havent-hi més qüestions a tractar, es dona per acabada la sessió en el lloc i la data indicats a
l'encapçalament, redactant-se l'acta i les taules que, llegides, són aprovades pels assistents acordant-se la
signatura digital o física (segons disponibilitat) d'una persona per organització en senyal de conformitat.

Taula 2020 pagament delegat

Personal Docent

Sou

Plus analogia Trienni Complement específic

Professor titular, mestre, mestre taller i logopeda 1.673,30

416,47

36,32

35,95

Tècnic de grau superior

1.974,02

385,70

46,33

35,95

Tècnic de grau mitjà anterior 31/8/98

1.673,30

416,47

36,32

35,95

Tècnic de grau mitjà posterior 31/8/98

1.673,30

0,00

36,32

35,95

Fisioterapeuta

1.684,02

156,45

46,87

35,95

Educador

1.307,01

280,52

43,70

----
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Càrrecs directius
Director

525,23

Subdirector

372,85

Cap d'estudis

372,85

Complement tutoria /Acord Gov/122/2017

57,70

Estadis 2020 primer segon tercer quart

cinquè

111,77 117,55 133,27 144,31 126,33

Taula 2020 pagament no delegat

Personal

Salari base Triennis Complement específic

Personal docent
a) Tècnic grau superior vigent

1.974,02

52,11

116,94

b) Mestre taller

1.673,30

39,21

108,27

c) Logopeda

1.673,30

39,21

108,27

a) Fisioterapeuta

1.684,02

48,67

108,58

b) Educador

1.307,01

43,70

97,72

c) Monitor esbarjo/, menjador i transport

1.307,01

43,68

31,24

a) Cap administratiu

1.905,78

59,07

0,00

b) Oficial administratiu

1.507,49

46,83

0,00

c) Auxiliar administratiu

1.314,02

40,68

0,00

a) Cap de serveis generals

1.627,67

50,42

0,00

b) Oficial de serveis generals

1.430,67

44,31

0,00

Personal tècnic

Personal administratiu

Personal de serveis generals
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c) Auxiliar de serveis generals

1.314,02

40,68

0,00

(20.346.022)
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