
Butlletins anteriors.

SUBROGACIÓ

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

els nostres drets.

Pemisos en dies laborables.

En un centre de gestió indi-
recta s’ha aconseguit que la 
direcció reconegui, com dic-
ta el Tribunal Suprem, que 
els dies de permís han de 
ser en dies laborables. Expli-

cació.

Nou permís de paternitat.

El dia 1 d’abril entrarà en vi-
gor el nou permís de pater-
nitat que arribarà progressi-
vament fins a 16 setmanes. 

Fa quasi 2 anys es va constituir la Mesa de la Comissió Negociadora del 
XII Convenio de Centros de Asistencia y Educación Infantil.

Aquest passat 26 d’abril es va tenir una reunió clau pel futur del conveni 
i en la qual es presentaven els següents punts:

• El Complement de Desenvolupament Professional (CPP) no és un 
concepte absorbible.

• Manteniment dels salaris més beneficiosos que cada treballadora 
tingui.

Els grups de cotització dels treballadors del sector quedin definits en:  

1. Grup 2: Directores, Mestres, Pedagogues i Caps d’administració. En el 
grup 4 les educadores i en el 6 la resta de personal.

2. S’introdueix en el conveni una clàusula per a que un cop publicat 
l’SMI de cada any, les parts convoquin la Mesa Negociadora per ade-
quar les taules salarials.

 

Salaris:

 Gestió directa

L’efecte econòmic és des del dia 1 del mes següent a la signatura del 
conveni.
 

Categories vin-
culades a l’SMI

Educadores Mestres i resta de catego-
ries

2019 SMI 930 EUROS 2%
2020 SMI 2020 2% des de l’1 de setembre
2021 SMI2021 L’ 1% revisable en funció de la variació de l’ IPC

 

La negociació del conveni de Educació Infantil, a 
la seva fase final.
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Gestió indirecta

Als nous concursos públics que hagin sortit a partir de l’1 de gener de 
2019:
• A les categories vinculades a l’SMI a un salari de 13.300 euros des de 

l’inici de l’execució del nou contracte per a 2019. A partir de l’1 de 
setembre de 2020, arribarien als 14.000 euros. 

• Les educadores tindran un salari de 14.000 euros des de l’inici de 
l’execució del nou contracte per al 2019. A partir de l’1 de setembre 
de 2020 arribarien a un salari de 15.400 euros.

• Les Mestres i la resta de categories, augmentarien, el 2019, un 3% 
des de l’inici de l’execució del nou contracte, un 3% des de l’1 de ge-
ner de 2020 i per al 2021, a partir de l’1 de setembre, un augment de 
l’IPC de l’any immediatament anterior, garantint com a mínim un 2%.

En els contractes en vigor amb l’Administració hi hauria uns salaris de 
transició: 

2019: Les categories vinculades a l’SMI segueixen vinculades a l’SMI. 

•  Les educadores queden amb un salari de 910 euros per 14 pa  
 gues, incloent el complement específic, des de l’1 de gener. 

•  Les Mestres i la resta de categories tindrien increments de l’1,5%  
 des de l’1 de gener de 2019.

 2020: 1,5% per a tots els casos des de l’1 de setembre.

 2021: S’igualen a partir de l’1 de setembre els salaris de qui ja han tingut 
nous plecs des de l’1 de setembre de 2019.

Així mateix, en els contractes en vigor amb l’Administració, el treballador 
que tingui un salari total (salari més complement), amb absorció i com-
pensació del complement específic, en el seu cas, superior a l’establert 
en els paràgrafs anteriors, se li respectarà l’esmentat salari. 
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