
11 Ajuntament 
de Barcelona 

.Reunits . a Barcelona a 3 de desembre de 1993, en representació 

.de l'Ajuntament de Barcelona, el Sr. Ramon Barnusell Llaveras 
lamb qualitat de _ Coordinador ~e Serveis· de l'Area de Personal, 
' i la Sra. Montserrat Casas i Vilalta, Coordinadora de l'Area 
d'Educació, i en representació dels treballadors, la Sra. 

; Mont~errát Calvo per part de cc.oo., eis Srs. Conrad Carreras 
,i Elo~ Valdecantos per part d'UGT i les Sres. Ndria Pons i 
jconxita Arricivita per part de CSIF, _ i actuant coma 

!
secretaria la Sra. Montserrat Señal, després d'una !larga 

'discussió es signa l'ACORD d'HOMOLOGACIÓ· següent: 
' 

1 

l1r. Els present ac~rd afecta al personal docent municipal, 

lfuncionaris i _contractats laborals, (professors d'ensenyament 
secundari, professors tecnics de · formació professional, 
~estre~, tecnics mitjans ·d'educació i tecnics auxiliars 
d'educació) que presten -els seus serveis a les escales 
primarias, secundarias, especials, ad'l,ll ts, servei.s educatius · 
i serveis pe~agógics. 

~'estudiara cas percas la inclusió a l'ambit d'ap~icació 
d'aquests acords del personal de les categories indicadas que 
'presten els seus serveis en altres sectors de l'Area q'Educa
ció en base a les funcions que desenvolupen en els seus !loes 
de trebal1 . 

. 2n. La carrera professional dels Professors d'Ensenyamen~ 

.secundari es completara amb la creació del Cos de catedratic 
en el curs 1994-1995 amb les mateixes condicions de la Gene
'rali tat de ca'talunya. ,... 

~r. Es garantitza al personal de les categories docents 
~ndicades a l'apartat lr. que pr~sti els seus serveis a 
~lt~es ambits de l'Ajuntament l'ap1icació de !'esquema retri
butiu docent en el moment de la reincorporació a les tasques 
;docents a 1' Insti tut Municipal d' Educació, amb el reconeixe
ment de la antiguitat i els restants drets que poguin corres-
¡ • 
pondre'l de la seva anterior tasca docent. 
1 

1 
~t. Amb la finalitat d'equiparar les condicions de treball 
~els docents municipals amb les corresponents ~el personal 
a'homolega condició de la Generalitat, l'Institut Municipal 
p'Educació pactara, conjuntament amb la representació sin
~ical, les reformes a ~ntroduir en materia de calendari i 
~ecanismes de control horari, continuant e ·n vigor les dife
~ents modalitats de dedicació ampliada, normal o reduida . que 
1actualment es venen realitzant, i ente.nent-se que' la ,jornada 
'normal de 1 'Aj untament equi val a la normal de la Generali tat 

1 



.. . . 

Se. Es procedira a efectuar les adaptacions retributivas 
necessaries a fi d'aconseguir en la nómina del corrent mes de 
desembre la definitiva homologació retributiva i ·la l~quida
ció total de les retribucions per a qualsevol concepte que es 
deu als afectats, inclos el nou concepte salarial de sexenis 
o estadis, fins el 31 de desembre _de 1993, de manera que a 
partir del próxim exercici s'aconsegueixi a carrec de 
l'Institut Municipal d'Educació, sense atrasos pendents, la 
plena equiparació a tots els efectes amb l'estructura i 
quanties retributivas fixades al personal docent homóleg de 
la Generalitat de Catalunya. 

- Als efectes previstos en el paragraf anterior, l'Ajuntament 
abonara a la nomina d'aquests mes de desembre, a més de les 
quantitats procedents habituals, la quantia completa sense· 
cap descompte de la prima d'assistencia i puntualitat co
rresponent a l'exercici de 1993, aixi com l'import que, per 
concepte del complement especific de docencia en funció dels 
nous estadis, han acreditat els funcionaris docents de la 
Generalitat de Catalunya en els meses d'octubre a desembre de 
1993. 

6e. Amb efectes de primer de gener de · 1994, la prima d'as
sistencia i puntualitat passa a convertir-se en un complement 
personal transitori en la quantia mensual resultant de divi
dir entre 12 la prima acreditada el 1993 contemplada en la . 
seva totalitat, absorbint-se de l'import aixi establert les 
quantitats corresponents als estadis .acreditats i e~s qu~ 
s'aconsegueixin en el futur per a cada un dels interessats 
fins a la seva .completa extinció . La resta de l'estructura 
retributiva sera modifi'cada en e l sen ti t d' incorporar els 
mateixos conceptes, graus, nivells, quanties i pagues que les 
corresponents al personal homoleg· de la Genralitat, 
aplicant-se al total de les retribucions iguals increments al 
que aquesta fixi i amb els mateixos calendaris i efectes. 




