
Butlletins anteriors.

La cura de l’alumnat en els 
centres escolars.

Recull de consells en 
l’administració de me-
dicaments als alumnes i 

d’organització del centre.

Reunió Conveni de 19 de 
desembre

Una nova reunió en el camí 
de signar el XII conveni. Les 
patronals descontentes amb 
l’augment  del salari mínim

Ampliació del permís de pa-
ternitat

Recordatori de l’ampliació 
del permís de paternitat que 
va entrar en vigor el juliol 

del 2018

A l’article 56 del XI conveni s’introdueix el concepte de complement 
per la formació i coneixements adquirits en un període de tres anys, 
sempre que aquesta formació sigui organitzada per l’empresa o ex-
pressament autoritzada per aquesta.

Podem demanar aquest complement sempre que acreditem la rea-
lització, en els tres anys anteriors, de:

60 hores de formació, per als grups I i II.
45 hores de formació, per al grup III, excepte per a la categoria 
d’auxiliar.
18 hores de formació, per al grup IV i per a la categoria d’auxiliar del 
grup III.

Si en els períodes de referència realitzem més hores de les establer-
tes aquestes es convalidaran, tenint com a límit el 50% de les hores 
corresponents al període següent.

L’import que rebrem pel complement serà l’indicat en les correspo-
nents taules salarials, establertes en l’Annex II del present conveni i 
es farà efectiu en la nòmina del mes següent al venciment del corres-
ponent període.

Per als grups I, II i III l’esmentat complement no podrà superar el 
30% del Salari base corresponent a cada categoria professional, es-
tablert en les taules salarials del present conveni, excepte per a la 
categoria d’auxiliar d’educació infantil.

Per al personal del grup IV, i l’auxiliar d’educació infantil del grup 
III l’esmentat complement no podrà superar el 50% del Salari base 
corresponent a cada categoria professional, establert en les taules 
salarials del present conveni.
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COM ACTUAR SI L’EMPRESA NO ENS HA OFERT FORMACIÓ PER 
ACCEDIR AL COBRAMENT D’AQUEST COMPLEMENT?

L’empresa està obligada a oferir les hores de formació necessàries per a la percepció del complement 
de desenvolupament i perfeccionament professional, atenent al que s’estableix en l’art. 56 del pre-
sent conveni.

El mateix Estatut dels Treballadors obliga a una mínima formació anual per a tots els treballadors.

És per això que totes les empreses estan obligades a oferir-nos la formació. 

Com diu el present conveni, i seguint la Disposició Addicional Novena del mateix, si en transcórrer 
les ¾ parts del període de referència (tres anys), l’empresa no ha ofert les preceptives hores de 
formació, aquesta haurà de propiciar o autoritzar la realització d’aquestes hores, respectant, en la 
resta de qüestions, el que s’estableix en l’article 56 del present conveni. I aquí hem de recordar que 
aquesta formació s’ha de computar dins de la jornada anual.

En cas d’incompliment empresarial d’aquests supòsits anteriors, el treballador reportarà el dret a 
percebre aquest complement, en transcórrer tres anys, encara que no s’hagi produït la formació ni 
el treballador hagi realitzat cap proposta formativa.

En el supòsit de períodes de suspensió del contracte de treball, que computin a l’efecte d’antiguitat 
en l’empresa d’acord amb la legislació vigent, es reduiran les hores de formació a realitzar de forma 
proporcional al període transcorregut en tal situació.

MODEL PER A SOL·LICITAR EL COMPLEMENT  DE PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL.
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