
ACORD

2. Els professors titulars que exerceixin la funció de tutor, percebran el complement
corresponent d'acord amb les taules salarials. L'abonament d'aquest complement resta
condicionat a què el departament d'Educació l'aboni.

Complement de tutoria XI Conveni Concertada Catalunya

Aprovar la modificació de
l'article 63 del Conveni.

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓ TSF/741/2021, de 25 de febrer

  Els professors titulars als quals se'ls encomana algun dels càrrecs funcionals
descrits a l'article 8 percebran, mentre exerceixin aquesta tasca, les gratificacions
temporals assenyalades a l'efecte a les taules salarials.

1.
Redactat anterior

Redactat actual

Els professors titulars als quals se'ls encomana algun dels càrrecs funcionals descrits a l'article
8 percebran, mentre exerceixin aquesta tasca, les retribucions temporals assenyalades a
l'efecte a les taules salarials. Únicament es podrà percebre un complement funcional de
càrrec encara que se n'exerceixi més d'un. En cas d'exercici de més d'un càrrec funcional es
percebrà l'import del de major quantia.

2.1  Els professors titulars de nivells concertats que exerceixin la funció de tutor, percebran el
complement corresponent d'acord amb les taules salarials. L'abonament d'aquest complement
resta condicionat a què el Departament d'Educació ho mantingui als docents de pagament
delegat.

Complement per funció

  Complement per funció1.

2.  Complement de tutoria

2.2 En els nivells concertats del segon cicle d'Educació infantil i d'Educació Primària i mentre ho
reconegui i aboni el Departament d'Educació, s'abonarà a tot el personal docent d'aquestes
etapes, un complement de tutoria. Aquest complement és un concepte retributiu no
consolidable. En el cas de canvi de dedicació a altra etapa concertada el complement de
tutoria serà abonat de conformitat amb el que determina l'acord de Govern Gov/122/2017, de
29 d'agost (DOGC 7445 de 31.08.2017) per a la nova etapa on es presten serveis.

2.3 A la resta de nivells concertats el complement de tutoria es regirà pels mateixos criteris
que els previstos a l'acord de Govern Gov/122/2017, de 29 d'agost (DOGC 7445 de 31.08.2017).

2.4 El complement de tutoria establert en aquest conveni absorbeix i
compensa qualsevol altre complement, amb independència del nom, que
s'estigués abonant per la realització d'aquestes mateixes funcions en
aplicació de les previsions de l'article 22.2 del Conveni i que es vingués
percebent amb anterioritat a la data efectiva d'aplicació de l'acord de
Govern Gov/122/2017, de 29 d'agost. Es respectaran les condicions que
sobre aquesta funció es puguin acordar en pacte individual.

2.5. Supòsit en què un docent imparteixi docència en etapes diferents.

  a) Dedicació distribuïda entre educació infantil 2n cicle i/o primària i
ensenyament secundari: si percep el complement de tutoria al nivell de
l'ESO o de les etapes postobligatòries no el percebrà per a la dedicació que
realitzi al 2n cicle d'educació infantil i/o educació primària. Si no percep el
complement a l'ESO o postobligatòria, percebrà el complement de tutoria
proporcional a la dedicació que realitzi a les etapes d'educació infantil
segon cicle i/o educació primària.
  b) Dedicació distribuïda a l'educació secundària: si presta serveis a l'ESO i
als ensenyaments postobligatoris, i és tutor a l'ESO, únicament percebrà el
complement corresponent a aquesta etapa encara que també fos tutor en
altre ensenyament postobligatori.
  c) Els criteris d'abonament en aquest supòsit estaran en consonància amb
els que apliqui pagament delegat.


