
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/1100/2022, d’11 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la
Mesa negociadora del Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya,
relatiu a les taules salarials 2022 (codi de conveni núm. 79100215012020).

Vist el text del l'Acord de la Mesa negociadora del Conveni col·lectiu autonòmic d'ensenyament i formació no
reglada de Catalunya, subscrit en dates 27 de gener de 2022 i 17 de febrer de 2022, relatiu a les taules
salarials 2022, i d'acord amb l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de
maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat; el Decret
35/2022, d'1 de març, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball i l'article 6 de la Llei 26/2010,
de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Resolc:

--1 Disposar la inscripció del l'acord esmentat al Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la
Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, amb notificació a la Mesa
negociadora.

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels
tràmits pertinents.

Barcelona, 11 d'abril de 2022

Òscar Riu Garcia

Director General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Traducció del text original signat per les parts

Acta de la 2a reunió de la Mesa negociadora de la revisió salarial per a l'any 2022 del Conveni col·lectiu
autonòmic d'ensenyament i formació no reglada de Catalunya

Assistents:

Per part patronal:

CATFORMACIÓ:

Josep Ignasi Benet

Ferran Niñerola
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Alberto Tobal

Per part sindical:

CCOO:

Heiko Puechel

UGT:

Cristina Martín

USOC:

Leandra Belzunces

A les 10:00 hores del dia 27 de gener de 2022, es reuneixen de forma virtual a la seu de CATformació, els
representants de la patronal i dels sindicats abans relacionats, amb la finalitat de negociar les taules salarials
per a l'any 2022, amb l'ordre del dia següent:

1.- Lectura de l'acta anterior.

2.- Negociació de les taules salarials per a l'any 2022.

1.- Lectura de l'acta anterior

Es procedeix a la lectura de l'acta de constitució de Mesa i 1a reunió de negociació de la revisió salarial per a
l'any 2022 que s'aprova per totes les organitzacions.

2.- Negociació de les taules salarials per a l'any 2022

La representació sindical planteja un increment salarial en 2 fases:

- Un 2% de gener a juny.

- Un 2% de juliol a desembre.

CATformació manifesta que no pot assumir aquesta proposta sindical argumentant que la situació del sector té
una càrrega econòmica molt important i planteja un increment sobre el salari base del 2% arrodonint els
decimals a l'alça.

S'acorda un recés després del qual la part sindical planteja la proposta següent:

- Un 2% de gener a agost.

- Un 1% de setembre a desembre.

CATformació, amb l'ànim de poder tancar aquesta revisió salarial de forma ràpida que beneficiï les dues parts
proposa l'increment del 2,5% sobre el salari base arrodonint els decimals a l'alça amb efectes del gener 2022.

Després d'un nou recés, la part sindical accepta la proposta patronal i se citen per a la signatura el 17/02/2022
a les 10:00 als locals de CATformació si és possible o telemàticament en cas contrari.

Així mateix, s'acorda que, aquest dia, finalitzada la signatura de la revisió salarial, es constituirà la Comissió
paritària per resoldre totes les consultes que estiguin pendents des de l'última reunió del 07/10/2021.

Sense més temes que tractar, finalitza la reunió a les 12.30 h.

Acta de la signatura de la Mesa negociadora de la revisió salarial per a l'any 2022 del Conveni col·lectiu
autonòmic d'ensenyament i de formació no reglada de Catalunya.
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Assistents:

Per part patronal:

CATFORMACIÓ:

Josep Ignasi Benet

Ferran Niñerola

Alberto Tobal

Per part sindical:

CCOO:

Heiko Puechel

UGT:

Cristina Martín

USOC:

Leandra Belzunces

Pere Forga

A les 10:00 hores del dia 17 de febrer de 2022, es reuneixen a la seu de CATformació, els representants de la
patronal i dels sindicats abans relacionats, amb la finalitat de negociar les taules salarials per a l'any 2022,
amb l'ordre del dia següent:

1.- Lectura de l'Acta anterior.

2.- Signatura de les taules salarials per a l'any 2022.

3.- Designació del responsable de Gestió.

1.- Lectura de l'Acta anterior

Es procedeix a la lectura de l'acta de la 2a reunió de negociació de la revisió salarial per a l'any 2022 que
s'aprova per totes les organitzacions.

2.- Signatura de les taules salarials per a l'any 2022

Es presenta la confecció de les noves taules salarials per a l'any 2022 i després de la revisió i comprovació de
les mateixes es procedeix a la signatura de les mateixes per part de totes les organitzacions negociadores.

3.- Designació del responsable de Gestió

S'acorda nomenar responsable de Gestió, amb el mandat de realitzar totes les gestions per al registre de les
taules salarials del 2022 del Conveni col·lectiu autonòmic d'ensenyament i formació no reglada de Catalunya i
la seva posterior publicació al DOGC a Alfonso Tobal Zapatel, amb DNI 43.445XXX.

Sense més temes que tractar finalitza la reunió a les 10.30 h.

Taules salarials 2022

Aquestes taules han estat confeccionades per 14 pagues.

El trienni només estableix el valor mensual, que es farà efectiu a les 14 pagues.
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Categoria Salari mes Salari anual Trienni

Docent

Professor 1.386 19.404 32

Tècnic

Expert 1.845 25.830 -

Orientador professional 1.270 17.780 -

Consultor 1.386 19.404 -

Informàtic 1.386 19.404 -

Bibliotecari 1.270 17.780 -

Intèrpret/traductor 1.270 17.780 -

Administratiu

Nivell 1. Cap d'Administració 1.415 19.810 31

Nivell 2. Responsable de Secció 1.311 18.354 28

Nivell 3. Oficial Administratiu 1.137 15.918 26

Nivell 4. Auxiliar Administratiu 1.028 14.392 26

Serveis generals

Nivell 1. Cap de Serveis generals 1.314 18.396 26

Nivell 2. Oficial de Serveis 1.139 15.946 26

Nivel 3. Auxiliar de Serveis 1.093 15.302 26

Plus de transport (article 49)
(11 mensualitats)

Import mensual Import anual

Grups 1, 2, 3 y 4 60 660

Monitor - Informador 6 66

Categories funcionals temporals Import mensual Import anual
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Director 300 4.200

Subdirector 250 3.500

Cap d'Estudis 240 3.360

Cap de Departament 150 2.100

Responsable de Prevenció Riscos Laborals 100 1.400

Responsable de Qualitat 100 1.400

(22.110.042)
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