
Contingut de la proposta d'acord 
negociat entre sindicats i Departament 
d'Ensenyament el día 9 de marc de 
1989 
 
Homologació 

•  Es reconeix el principi d'homologació retributiva entre els funcionaras docents i els 
funcionaras no docents de la Generalitat. 

•  Es constitueix una comissió per quantificar l'import total d'aquesta homologació. 

•  Es suprimeix el pari graf introduit pel Consell Executiu que condiconaba I'homologació 
a Catalunya exclusivament els recursos de procedencia estatal. L'Administració ho 
manté com a declaració de principis fora de l'acord. Els sindicats també farem constar 
en el mateix sentit la postra proposta que es basa en que la Generalitat assumeixi la 
part d'homologació pendent que li pertoca. 

 

Retribucions 

•  S'inclouen de moment 5.000 ptas. en concepte d'homologació a Catalunya.  

•  Els terminis de pagament d'aquesta quantitat més les quantitats acordades amb el 
MEC al novembre de 1988 en complements específics són els següents: 

 1989, setembre: 6.000 ptas. 

 1990, juny: 2.000 ptas. 

 Octubre: 9.000 ptas. 

•  A l'octubre de 1990 es consolida un complement específic de 17.000 (5.000 ptas. més 
que a la resta de funcionaras docents de I'Estat). 

 

Política de personal 
- Professors Interins: 

•  Compromís d'estabilitat deis interins contractats fins a I'u de gener de 1988. 

•  Compromís d'estudiar l'extensió d'aquesta estabilitat als interins i substituts contractats 
durant el curs 87/88 que hagin treballat 6 mesos durant el curs 88189. 

•  Es garanteix el pagament deis mesos d'estiu als interins i substitus que cubreixin 
vacants de funcionar¡ i tinguin contracte com a mfnim de 6 mesos. 

•  S'avanra en 4 mesos a l'any 89 i 4 mesos al 90 l'equiparació económica deis interins, 
respecte als terminis acordats amb el MEC. 



•  Pel que fa a l'accés es garanteix en el marc de la Llei de Cosos Docents de la 
Generalitat, la regulació de proves específiques i la valoració de l'experiéncia docent i 
els anys de servei. 

I, alhora, que es garanteixi, en successives convocatóries, que el nombre de Ilocs de 
treball que es convoquin corresponguin ais nombre de professors afectats. 

- Altres Col-lectius: 

Una Comissió mixte estudiará la regulació de la situació de col-lectius com: 

•  Professors procedents d'unitats suprimides. 

•  Professors amparats per la Llei del CEPEC. 

•  Mestres de taller. 

•  Personal vari i sense classificar. 

 

Colònies i sortides 
Reconeixament del pagament de dietes de les sortides i colónies. Es destina una partida 

de 40 milions per l'any 89 per a pagar les dietes, aquesta quantitat es podrá incrementar 
aquest mateix any si el mes de juny hi ha remanents deis pressupostos d'Ensenyament. 
Per a cursos successius s'incrementará gradualment aquesta quantitat. 

 

Responsabilitat civil 
Publicació de la circular del Departament coin a ressolució al DOGC regulant l'agilització 

deis mecanismes administratius, l'assisténcia jurídica i els accidents tant a dins com a fora 
del centre. 

 

Formació del professorat 
Es convocaran per a 1'ensenyament públic un total de 600 places l'any 89 de cursos de 

formació per a especialistes d'educació física, música i pretecnologia, s'incrementara en un 
30 % cada un deis anys 90 i 91 les places de formació. 

Existiran plans zonals de formació i cursos per adecuar la formació deis Mestres de Taller 
als canvis tecnológics. 

Les despeses deis plans de formació i els recursos humans necessaris seran a cárrec de 
I'Administració. La formació es realitzara en l'horari de permanencia al centre. 

Es convocaran 100 licencies per a estudis per al curs 89/90 deis quals seran retribuides 
un nombre no inferior a 40. 

 

Planificació escolar i plantilles 
S'estableix un pla de qualificació de plantilles que s'extendra fins al curs 91/92 i que 

incloura: ¡'aula de 3 anys, el especialistes d'educació física, música i pretecnologia, 
professorat de suport, personal administraciu als centres d'EGB. 

La plantilla de substituts s'incrementará de ¡'actual 3,5 a un 5 %. 



 

Jornada de treball i calendari escolar 
S'estudiara entre el Departament i els Sindicats la reducció horaria lectiva per motius de 

malatia o edat, I'horari lectiu del professorat i de l'alumnat, la jornada continuada i 
l'adecuació del calendari escolar, en aquests temes participara la resta de sectors de la 
comunitat escolar. 

 

Concurs de trasllat d'EGB 
En el mart de la Mesa Sectorial es proposaran els criteris generals que hauria de 

contemplar el futur concurs de trasllat, entre els quals hauran de figurar la configuració de 
les plantilles deis centres, l'accés, l'adscripció i el canvi en les diverses especialistats, la 
regulació de l'accés a places de difícil provisió i de caracter singular. 

 

Altres temes 
Assisténcia sanitaria als alumnus, asseguranga per robatori als centres, comissió de 

seguiment deis acords, la vigencia deis quals s'extén fins al 31 de desembre de 1990. 

Queda com temes a discutir el tipus de centre i de ratios. 

A l'Acta de la sessió final s'incloura juntament a I'opinió sindical sobre el finangament de 
l'homologació a Catalunya, un punt que reconeixi que cal discutir les condicions de treball 
deis professorat que ocupa carrecs unipersonals, així com el criteri sindical de no 
incrementar els complements específics d'aquests cárrecs mentre duri el debat. 

Nota: Els quadres salarials es calculen en pessetes de 1989. 


