
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE TREBALL PER AL PROCÉS DE NEGOCIACIÓ D’UN POSSIBLE 
ACORD MARC 

 

1. La Conselleria d’Educació i Formació Professional ha de presentar un document 
de propostes sobre els aspectes a negociar per a un possible acord marc. S’ha 
d’entendre com a document obert a aportacions dels sindicats i com a conjunt de 
propostes de millora de les condicions sociolaborals del personal docent. 

2. Es convocarà una Mesa Sectorial per a debatre el document i recollir, si escau, 
observacions que puguin presentar les organitzacions sindicals. En el cas que 
s’arribi a un acord s’han de formar tres Meses Tècniques que han de treballar 
simultàniament per a establir la concreció de les mesures, els canvis normatius i/o 
d’actes administratius que siguin necessaris per a implementar les mesures 
acordades i la seva entrada en vigor. 

3. Les conclusions de les Meses Tècniques s’han d’elevar a la Mesa Sectorial 
d’Educació per tal que ratifiqui, si escau, els acords que proposen les Meses 
Tècniques o, en el cas de desacord, completar la negociació en els punts de 
discrepància. 

4. S’han de constituir les Meses Tècniques següents: 

 a) Mesa Tècnica de retribucions i carrera professional, per determinar el 
model de carrera, les quantitats i la calendarització. Ha de tractar, per tant, de la 
concreció de les mesures contingudes al document de propostes amb els 
números 1, 2 , 3, 13 i 15. 

 b) Mesa Tècnica de millora de condicions laborals per concretar els punts 
en relació a horari, jornada, places docents, ràtios etc. Ha de tractar de la 
concreció de les mesures contingudes en el document de propostes amb els 
números 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20. 

 c) Mesa Tècniques de polítiques educatives més imminents per concretar 
els plans i propostes de millora de les polítiques educatives contingudes al 
document amb els números 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 


