
Butlletins anteriors.

Contra l’antisindicalisme.

Volem fer-vos arribar com 
actua CCOO en aquest sec-
tor. Té la majoria des de fa 
12 anys on s’ha congelat 
salaris i la seva majoria no-
més ha servit per precaritzar 
cada cop més el sector. Des-
prés de negociar tots i cada 
un dels acords, ara diu que 

no serveixen. 

Recta final a les negocia-
cions del XII Conveni

Després de 2 anys de con-
verses sembla que arribem 
a acords de millora que po-
drem subscriure per aprovar 

el nou conveni.

SUBROGACIÓ

Recordatori de la manera de 
procedir en casos de subro-
gació de les llars. Mantenim 

els nostres drets.

 

SAL ARI 
MES

CPP S A L A R I 
ANUAL 

14 PAGUES
CÀRRECS TEMPORALS

Director 1415,08 S e g o n s 
el lloc de 

treball

19811,12
Subdirector  1415,08 19811,12
Dtr. Pedagògic 1415,08 19811,12

GRUP I
Mestre/a 1396,94 29,78 19557,16
Educador infantil 910 22 12740
Auxiliar de suport 900 16,32 12600

GRUP II
Titular Superior 1386,70 29,22 19413,80
Titular Mig 1386,70 29,22 19413,80

GRUP II
Personal de cuina 900 16,32 12600
de neteja 900 16,32 12600
de manteniment 900 16,32 12600
Administratiu 900 16,32 12600
Personal de serveis generals 900 16,32 12600

El complement específic antic queda integrat al salari mensual.

TAULES SALARIALS ESCOLES BRESSOL de 
GESTIÓ  INDIRECTA. XIIè. CONVENI.

Amb licitació abans de l’1 de gener de 2019.

De l’1 de gener de 2019 a 31 d’agost de 2020

Nou Butlletí 

nº 17

   31/05/2019

Webs: www.ugteducacio.cat ; www.ugt.cat
@FETE_UGT

Facebook: facebook.com\ugteducacio

https://drive.google.com/file/d/1M9z1sxLONz3kocN7dCYiRhTYiIOCgSXq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rBSk3RJmG8Bt66c1xUKEtrMoOkZ2NreS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rBSk3RJmG8Bt66c1xUKEtrMoOkZ2NreS/view?usp=sharing
http://ugteducacio.cat/educacio/
http://www.ugt.cat/
https://twitter.com/FETE_UGT
https://www.facebook.com/ugt.educacio/


Butlletins anteriors.

Contra l’antisindicalisme.

Volem fer-vos arribar com 
actua CCOO en aquest sec-
tor. Té la majoria des de fa 
12 anys on s’ha congelat 
salaris i la seva majoria no-
més ha servit per precaritzar 
cada cop més el sector. Des-
prés de negociar tots i cada 
un dels acords, ara diu que 

no serveixen. 

Recta final a les negocia-
cions del XII Conveni

Després de 2 anys de con-
verses sembla que arribem 
a acords de millora que po-
drem subscriure per aprovar 

el nou conveni.

SUBROGACIÓ

Recordatori de la manera de 
procedir en casos de subro-
gació de les llars. Mantenim 

els nostres drets.

 

S A L A R I 
MES

CPP S A L A R I 
ANUAL 

14 PA-
GUES

CÀRRECS TEMPORALS
Director Gerente 1436,31 S e g o n s 

el lloc de 
treball

20108,29
Subdirector  1436,31 20108,29
Dtr. Pedagògic 1436,31 20108,29

GRUP I
Mestre/a 1417,89 30,23 19850,52
Educador infantil 923,65 22,33 12931,10
Auxiliar de suport SMI 16,32 SMI

GRUP II
Titular Superior 1407,50 29,66 19705,01
Titular Mig 1407,50 29,66 19705,01

GRUP II
Personal de cuina SMI 16,32 SMI
de neteja SMI 16,32 SMI
de manteniment SMI 16,32 SMI
Administratiu SMI 16,32 SMI
Personal de Serveis Generals SMI 16,32 SMI

El complement específic antic queda integrat al salari mensual.

TAULES SALARIALS ESCOLES BRESSOL de 
GESTIÓ  INDIRECTA. XIIè. CONVENI.

Amb licitació abans de l’1 de gener de 2019.

De l’1 de setembre de 2020 a 31 d’agost de 2021

Nou Butlletí 

nº 17

   31/05/2019

Webs: www.ugteducacio.cat ; www.ugt.cat
@FETE_UGT

Facebook: facebook.com\ugteducacio

Butlletins anteriors.

Contra l’antisindicalisme.

Volem fer-vos arribar com 
actua CCOO en aquest sec-
tor. Té la majoria des de fa 
12 anys on s’ha congelat 
salaris i la seva majoria no-
més ha servit per precaritzar 
cada cop més el sector. Des-
prés de negociar tots i cada 
un dels acords, ara diu que 

no serveixen. 

Recta final a les negocia-
cions del XII Conveni

Després de 2 anys de con-
verses sembla que arribem 
a acords de millora que po-
drem subscriure per aprovar 

el nou conveni.

SUBROGACIÓ

Recordatori de la manera de 
procedir en casos de subro-
gació de les llars. Mantenim 

els nostres drets.

 

https://drive.google.com/file/d/1M9z1sxLONz3kocN7dCYiRhTYiIOCgSXq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rBSk3RJmG8Bt66c1xUKEtrMoOkZ2NreS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rBSk3RJmG8Bt66c1xUKEtrMoOkZ2NreS/view?usp=sharing
http://ugteducacio.cat/educacio/
http://www.ugt.cat/
https://twitter.com/FETE_UGT
https://www.facebook.com/ugt.educacio/
https://drive.google.com/file/d/1M9z1sxLONz3kocN7dCYiRhTYiIOCgSXq/view?usp=sharing


Butlletins anteriors.

Contra l’antisindicalisme.

Volem fer-vos arribar com 
actua CCOO en aquest sec-
tor. Té la majoria des de fa 
12 anys on s’ha congelat 
salaris i la seva majoria no-
més ha servit per precaritzar 
cada cop més el sector. Des-
prés de negociar tots i cada 
un dels acords, ara diu que 

no serveixen. 

Recta final a les negocia-
cions del XII Conveni

Després de 2 anys de con-
verses sembla que arribem 
a acords de millora que po-
drem subscriure per aprovar 

el nou conveni.

SUBROGACIÓ

Recordatori de la manera de 
procedir en casos de subro-
gació de les llars. Mantenim 

els nostres drets.

 

S A L A R I 
MES

CPP S A L A R I 
ANUAL 

14 PAGUES
CÀRRECS TEMPORALS

Director Gerente 1508,66 S e g o n s 
el lloc de 

treball

21121,26
Subdirector  1508,66 21121,26
Dtr. Pedagògic 1508,66 21121,26

GRUP I
Mestre/a 1489,32 30,23 20850,48
Educador infantil 1122 22,33 15708
Auxiliar de suport 1020 16,32 14280

GRUP II
Titular Superior 1478,39 29,66 20697,51
Titular Mig 1478,39 29,66 20697,51

GRUP II
Personal de cuina 1020 16,32 14280
de neteja 1020 16,32 14280
de manteniment 1020 16,32 14280
Administratiu 1020 16,32 14280
Personal de Serveis Generals 1020 16,32 14280

El complement específic antic queda integrat al salari mensual.

TAULES SALARIALS ESCOLES BRESSOL de 
GESTIÓ  INDIRECTA. XIIè. CONVENI.

Amb licitació abans de l’1 de gener de 2019.

De l’1 de setembre de 2021 a 31 d’agost de 2022

Nou Butlletí 

nº 17

   31/05/2019

Webs: www.ugteducacio.cat ; www.ugt.cat
@FETE_UGT

Facebook: facebook.com\ugteducacio

https://drive.google.com/file/d/1M9z1sxLONz3kocN7dCYiRhTYiIOCgSXq/view?usp=sharing
http://ugteducacio.cat/educacio/
http://www.ugt.cat/
https://twitter.com/FETE_UGT
https://www.facebook.com/ugt.educacio/


Butlletins anteriors.

Contra l’antisindicalisme.

Volem fer-vos arribar com 
actua CCOO en aquest sec-
tor. Té la majoria des de fa 
12 anys on s’ha congelat 
salaris i la seva majoria no-
més ha servit per precaritzar 
cada cop més el sector. Des-
prés de negociar tots i cada 
un dels acords, ara diu que 

no serveixen. 

Recta final a les negocia-
cions del XII Conveni

Després de 2 anys de con-
verses sembla que arribem 
a acords de millora que po-
drem subscriure per aprovar 

el nou conveni.

SUBROGACIÓ

Recordatori de la manera de 
procedir en casos de subro-
gació de les llars. Mantenim 

els nostres drets.

 

TAULES SALARIALS ESCOLES BRESSOL de 
GESTIÓ  INDIRECTA. XIIè. CONVENI.

Amb licitació abans de l’1 de gener de 2019.

• En cap cas l’aplicació d’aquestes taules suposarà una dis-
minució de les retribucions globals que per qualsevol 
causa el treballador vingui percebent a 1 de gener de 
2019.

• L’antic complement específic de l’educador infantil que-
da absorbit a partir de l’1 de gener de 2019 al salari base 
d’aquest lloc de treball.

• En aquells contractes on existeixi una clàusula de millora  
de les retrubucions superior al 10%, només serà absorbi-
ble la quantitat que superi aquest percentatge.

• A partir del dia 1 de setembre de 2021 i fins al 31 d’agost 
de 2022, s’unificaran les taules salarials de tots els cen-
tres d’educació infantil de gestió indirecta, passat a co-
brat tots els treballadors el mateix salari.

• En el cas que l’IPC del període comprès entre l’1 de se-
tembre de 2020 i el 31 d’agost de 2021 fos superior al 
2%, es revisaran les mateixes en l’excés d’aquesta xifra 
amb caràcter retroactiu des de l’1 de setembre de 2021 
actualitzant-se salaris i taules per a posteriors pujades 
salarials.

Nou Butlletí 

nº 17

   31/05/2019

Webs: www.ugteducacio.cat ; www.ugt.cat
@FETE_UGT

Facebook: facebook.com\ugteducacio

https://drive.google.com/file/d/1M9z1sxLONz3kocN7dCYiRhTYiIOCgSXq/view?usp=sharing
http://ugteducacio.cat/educacio/
http://www.ugt.cat/
https://twitter.com/FETE_UGT
https://www.facebook.com/ugt.educacio/

