Benvolgudescompanyesicompanys,

Uspresentemunpreacordde6èConveniColͼlectiuqueenspermetmantenirlanormabàsicaqueregulales
nostrescondicionslaborals,mantenintelnucliessencialdelConvenianteriorievitantquelesretallades
s’incorporindefinitivamentenl’articulatdelConveni.
Lasituacióqueteníemarafatresmesoseramoltdesfavorable:d’unabanda,l’últimaReformaLaboraldelPP,
quevaalterarlesregles bàsiquesdelanegociació colͼlectiva,abocavael5èConvenialadesaparicióel 8de
juliol perquè finalitzava el període d’ultraactivitat limitat per la Reforma. Això significaria que totes les
condicionslaboralsqueensgaranteixelConveniquedariensenseefecte(taulessalarials,antiguitat,permisos,
àmbit d’aplicació, etc.) i que es podria aplicar qualsevol altra cosa que respectés els mínims que preveu
l’EstatutdelsTreballadors.D’altrabanda,lescontínuesretalladesilesreduccionsdràstiquesdelspressupostos
delesuniversitatsconformavenunescenaridifícilperalanegociació.

Malgrat tot això, els sindicats vam proposar la creació d’un grup de treball, amb la participació de les
universitatsidelssindicatsrepresentatsalaMesadeNegociació(CCOO,UGTiCAU)perintentaraconseguirun
acordqueenspermetéssuperarlasituacióanterior.Elsnostresobjectiusenaquestanegociacióhanestat:
 Aconseguir que el PASͲL segueixi disposant d’un marc legal propi que reguli les seves condicions
laboralsievitarlapèrduadetotselsdretsambladesapariciódelConveniColͼlectiu.
 Mantenir, tant com sigui possible, tot allò que es va negociar anteriorment per evitar tornar a
començardesdezeroentoteslesnegociacionsposteriors.
 Evitar que les retallades temporals imposades pels governs de l’Estat i de la Generalitat quedin
incorporadesdefinitivamentenl’articulatdelnouConveniColͼlectiu.
Lanegociacióhaestatmoltcomplicada,tantperlespressionsinternescomperlesexternes,peròdesprésde
dosmesosdenegociacionsenelsidelgrupdetreball,avuiuspodempresentarunpreacordde6èConveni
ColͼlectiudelPASͲLqueaconsegueix:




Respectar,engranmesura,eltextdel5èConveni,jaqueincorporaelscanvistècnicsmínimsnecessaris
perasuperarelcontroldelegalitatdelsconveniscolͼlectius.
DesplaçaraunannexdelConveni,circumscritsaunataulad’afectacions,elscanvislegislatius,ambun
tractamentdiferenciat,perquèprovenend’unmarcexternalanegociació.
Introduir un mecanisme que permet la recuperació immediata del contingut íntegre dels articles
afectatsperlalegislacióexterna.

Amés,elpreacordtambéincorporauncanvienladistribuciódelesretribucions,apartirdel’1degenerde
2014,mitjançantel qual aconseguiremmésliquiditatmesamesievitaremelsperjudicisaddicionalsqueha
comportatelfetdetenir15paguesenlesretalladessalarialsde2012i2013.
Seguintelnostrecompromísamblaparticipaciódelstreballadorsitreballadores,aquestpreacordsesotmetrà
aunprocésdeconsultesambelPASͲLdetoteslesuniversitatscatalanesabansdeserratificat.


Cordialment,
SeccióSindicalCCOOͲUBSeccióSindicalUGTͲUB
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6è CONVENI colͼlectiu del personal d’administració i serveis laboral de la Universitat de Barcelona, la
UniversitatAutònomadeBarcelona,laUniversitatPolitècnicadeCatalunya,laUniversitatPompeuFabra,la
UniversitatdeGirona,laUniversitatdeLleidailaUniversitatRoviraiVirgili.

PREÀMBUL

El cinquè Conveni colͼlectiu del personal d’administració i serveis laboral de les universitats públiques de
Catalunyafinalitzàlasevavigènciael31dedesembrede2009,noobstantaixò,elcontexteconòmicilegalen
elquedesd’aleshoress’haimmergitelsectorpúblicengeneral,ilesuniversitatspúbliquesenparticular,amb
constantscanvislegislatiusquehanafectatdirectamentelmarclaboralaixícomunaconjunturapressupostària
de notables restriccions,no ha permès  disposar d’un marc estable per abordar la negociació en profunditat
d’un6èconvenicolͼlectiudelesuniversitats,plantejattantdesdelaperspectivademilloradelfuncionament
del’organitzacióuniversitàriacomdelescondicionslaboralsdelsseustreballadors.

Noobstantaixò,atèsqueperaplicaciódeladisposiciótransitòriaquartadelaLlei3/2012,de6dejuliol,de
mesuresurgentsperalareformadelmercatlaboral,elproper8dejuliolde2013elconvenicolͼlectiuperdiala
seva vigència,  situació valorada per ambdues parts d’extraordinàriament perjudicial tant per les universitats
compelsseustreballadorsiperlessevestreballadores,s’haacordatabordarlaformalitzaciódelnouconveni
colͼlectiu en base la revisió tècnica i jurídica de l’anterior, amb l’esperit compartit de respectar al màxim els
acordsvigentsenel5èConveni,iindicantlesafectacionslegislativesenelseuarticulatqueperimperatiulegal
seran d’aplicació mentre no es modifiquin,visualitzant de forma separada quins canvis han estat incorporats
desd’unmarcexternalanegociació.Enconseqüèncialespartsfanconstarqueelnouconveninorepresenta
capincrementpressupostarienrelacióalcontingutdelconvenianterior.

Així,eneltextarticulats’indiquenelsarticleslavigènciadelsqualshagiestatmodificadapernormativabàsica
estataloautonòmicaiqueesrelacionenenunataulad’afectacionsques’adjuntaalpresentconvenicomAnnex
I.

Lavigènciaques’acordaenaquest6èconveni,finsadesembrede2015,s’hafixatamblaperspectivadeque
les condicions legals i pressupostàries a la seva finalització permetin abordar una negociació global de les
condicionsdetreballdelPASͲLdelesUniversitats.

CAPÍTOL1
Àmbitivigència

Article1
Àmbitfuncional
LesnormescontingudesenaquestconveniafectenlesuniversitatspúbliquesdeCatalunyaielssónaplicables.
Enelcasqueesconstitueixininstitucionsoorganismesqueassumeixinfuncionsactualmentencomanadesala
Universitat,elpersonalelllocdetreballdelqualestiguiafectatperaquestamesurapodràoptarentreacceptar
elseuaccésaaquestsnousorganismesobéromandrealaUniversitat,sensequeaquestúltimcascomportiun
canvi de lloc de treball. En cas d’acceptar l’accés a aquests nous organismes, les universitats, mitjançant els
òrgansdegovernielscomitèsd’empresa,vetllaranpelmantenimentdelescondicionsdetreballdelpersonal
afectat.

Article2
Àmbitterritorial
Aquestconveniseràd’aplicacióatotelpersonald’administracióiserveislaboraldelesuniversitatspúbliques
catalanesambseualacomunitatautònomadeCatalunya.

Article3
Àmbitpersonal
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L’àmbit del conveni comprèn totes les persones que tenen la qualitat de personal d’administració i serveis
contractats en règim laboral per compte de les universitats indicades anteriorment, així com el personal de
suportalarecercacontractatenrègimlaboralambcàrrecaprojectesd’investigacióitransferènciatecnològica
oasubvencionspúbliques.

Article4
Vigència,duradaicondicionsretributivesgenerals
Aquest conveni entrarà en vigor amb l’1 de gener de 2010. Tindrà una durada de 6 anys, per la qual cosa
conclouràel31dedesembrede2015.

4.1Condicionsretributivesgenerals
Durantlavigènciadelpresentconveni,lesretribucionsapartirdel’1degenerde2010s’incrementencadaany,
d’acorda:
a) 1 L’incrementgeneraldelesretribucionsdelpersonaldelesuniversitatspúbliquescatalanesseràelquees
determinienlaLleidepressupostosdel’Estat,deformaproporcionalalessevesretribucionsuncopentrien
vigor la Llei. En cas que l’increment real de l’IPC estatal de l’any anterior resulti ser superior a l’increment
generaldel’apartatanterior,s’incrementaràambeldiferencialentrel’increment general del’IPCestatalque
s’hagiproduït.Ladistribuciód’aquestsincrementss’aplicaràautomàticamentenlanòminadelmesdemarç,de
formaproporcionalalesretribucions.
b) L’increment percentual retributiu del PASͲL de les universitats públiques catalanes serà el mateix que
l’incrementdelpersonalalserveidel’AdministraciódelaGeneralitatdeCatalunya,is’aplicaràautomàticament
alanòmina,enelconcepteques’acordiideformaproporcionalalessevesretribucions.

Article5
Pròrrogaidenúncia
Aquest conveni es considerarà prorrogat per períodes d’un any si cap de les parts no el denuncia amb tres
mesosd’antelació,pelcapbaix,aladatadelseuvencimentoaladequalsevoldelessevespròrrogues.
Noobstantaixò,restaràvigentmentrenoesformalitziunnouConvenicolͼlectiu.Ladenúncia,quepodràser
efectuadaperqualsevoldelesuniversitatsosindicatssignatarisolegitimitatspernegociarelconvenid’acord
amb els articles 86 i 87 de l’Estatut dels treballadors, es farà per escrit i es comunicarà a la resta de
representacionsial’autoritatlaboral.

Article6
Prelaciódenormes
Lesnormescontingudesenaquestconveniregularanlesrelacionsentrelesuniversitatsquehiestancompreses
ielsseustreballadors,ambcaràctergeneral.Ambcaràctersupletori,ientotelquenos’haprevist,s’aplicarà
l’Estatutdelstreballadorsilarestadedisposicionsdecaràctergeneral.

Article7
Absorcióicompensació
Les condicions econòmiques que estableix aquest conveni substituiran totes les existents en el moment que
entrienvigor,siguiquinasiguilasevanaturalesaoelseuorigen.Siperdisposiciólegaloreglamentàriafutura
s’establissin condicions econòmiques millors, només s’aplicarien si, un cop considerades globalment en el
còmputanual,fossinsuperiorsalesprevistesenaquestconveni.

Article8
Vinculacióalatotalitat
Les condicions pactades formen un tot orgànic i indivisible i en durͲse a la pràctica seran considerades
globalment.

Article9
Condiciómésbeneficiosa
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Esrespectaran,mantenintͲseestrictamentadpersonam,lescondicionsparticularsque,ambcaràcterglobali
enelcòmputanual,sobrepassinelconjuntdemilloresd’aquestconveniiesderivind’unanormapreexistento
convingudaindividualmentocolͼlectivament.
CAPÍTOL2
LaComissióparitària

Article10
LaComissióparitària
10.1.LaComissióparitàriaesconstitueixperalainterpretacióilavigilànciadelcomplimentd’aquestconveni,
senseperjudicidelescompetènciesatribuïdesalesentitatsadministrativesijudicialscorresponents.
10.2. La Comissió paritària estarà formada per 9 vocals en representació de les universitats i 9 vocals en
representació de les centrals sindicals, determinantͲse el número de representants de cadascuna
proporcionalment als resultats de les eleccions sindicals. La proporcionalitat de la representació sindical es
veuràmodificadaenfunciódelessuccessivesconvocatòriesd’eleccionsenelsperíodeslegalmentestablerts.
10.3.AquestaComissióesreuniràapeticiódequalsevoldelesparts,mitjançantunaconvocatòriaprèviaamb
ordredeldiaqueesdonaràaconèixeral’altrapart,pelcapbaix,ambcincdieshàbilsd’antelació.LaComissió
paritària podrà utilitzar els serveis d’assessors que siguin lliurement designats per cada una de les parts. Els
assessorspodranassistiralesreunionsambveuperòsensevot.
10.4. La Comissió paritària podrà acordar en la seva sessió constitutiva el nomenament d’una presidència
aliena a totes dues parts. Serà proposada per qualsevol de les parts i acceptada pel consens de tots els
membres. En absència de la persona que exerceixi la presidència se’n nomenarà una d’entre els membres
presents.
10.5.LaComissióparitàriaelaboraràenlaprimerasessióelreglamentdefuncionamentd’aquestaComissió.

Article11
FuncionsdelaComissióparitària
LaComissióparitàriatindràlesfuncionssegüents:
a) Interpretació, vigilància, estudi i aplicació del conveni, especialment en matèria de seguretat, salut,
higiene,mediambient,assistènciasocialiseguimentdel’aplicaciódelestaulessalarials.
b) Participació en la determinació dels programes de formació que s’hagin de desenvolupar amb caràcter
general,d’acordambelqueestableixaquestconveni.
c) Emissiód’informessobrelesqüestionsquelisiguinproposadesperlesduespartssobrelainterpretaciódel
ques’hapactat,aixícomqualsevolaltraquetotesduespartsacordin.
d) Anàlisi,alsefectesdelasevaaplicació,delesafectacionsquequalsevolnormativaqueentreenvigoramb
posterioritat a la data de signatura del conveni pugui tenir en l’aplicació del mateix en els termes que
aquestaprevegi.
e) Qualsevolaltrafuncióqueaquestconvenidetermini.


Article12
RepresentacióiabastdelaComissióParitària

12.1. Els drets i les obligacions dels representants legals dels treballadors i dels seus assessors presents a la
Comissióparitàriasónelssegüents:
a) Participarcomamembresactiusdel’esmentadaComissió,perestudiariproposarlescondicionsdetreball
alesdiferentsuniversitatsillocsdetreball.
b) Proposartotesaquellesideesquesiguinbeneficiosesperal’organitzacióilaracionalització,deconformitat
amblalegislacióvigent.
c) TraslladaralaComissióesmentadaelssuggerimentsqueelscomuniquinelstreballadors.
d) Gaudirdelesindemnitzacionsperdesplaçamentimanutenciónecessarispercompensarlesdespesesque
els ocasioni la seva assistència a les reunions de laComissió paritària. Aquests pagaments no es faran
efectiusalsassessors.
12.2.Entotsaquellstemesderivatsdelainterpretaciód’aquestconvenienelsqualsnos’arribiaacordenelsi
de la Comissió paritària, ambdues parts acorden sotmetre’s al procediment que per a solució de conflictes
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s’estableix a la normativa sobre funcionament en matèria de mediació i arbitratge del Tribunal Laboral de
Catalunya.
12.3.LesinterpretacionsquelaComissióparitàriafacidelcontingutdelconvenisónvinculantsperambdues
parts en els mateixos termes que el present Conveni colͼlectiu. Els seus dictàmens i interpretacions
s’incorporarancomaannexdelpresentconveni.


CAPÍTOL3
Organitzaciódeltreball

Article13
Organitzaciódeltreball
L’organitzaciódeltreballésfacultatdelesgerènciesdecadaunadelesuniversitatspúbliques,que,pelquefaa
lescondicionsdetreball,handerespectarelquepreveul’article41del’Estatutdelstreballadors.

CAPÍTOL4
Proveïmentdevacants,trasllat,promocióinouingrés

Article14
Proveïmentdevacants
Elproveïmentdevacantsesfaràd’acordambl’ordresegüent:
a) Trasllatireincorporaciód’excedències
b) Promocióinterna
c) Nouingrés

Article15
Torndetrasllatidereincorporaciód’excedències
Elpersonallaboralfixenactiudecadauniversitattindràdretaparticiparenelsconcursosdetrasllatvoluntari
decaràcterinterndelsmateixosgrups,categoriaiespecialitat.
Els treballadors que es trobin en situació d’excedència voluntària tindran dret també a participar en els
concursosdetrasllatvoluntaridecaràcterinterndelsmateixosgrups,categoriaiespecialitat.
Així mateix, el personal laboral podrà participar en concursos de trasllat convocats per qualsevol de les
universitatspúbliquescatalanes.
Elstreballadorspodranparticipartambéenelsconcursosdetrasllatconvocatsperlesuniversitatspúbliquesde
larestadel’Estatquanhihagireciprocitatenl’admissióalsconcursos.Primeresresoldràelconcursdetrasllat
i,encasdequedarvacant,esresoldràelconcursdereincorporaciód’excedències.

Article16
Promocióinterna
Lesplacesvacantsespodrancobrirmitjançantpromocióinternaoascens.

Article17 2
Nouingrés
L’accésdepersonalnoupercobrirlesvacantslaboralsquehaginrestatsensecobrireneltorndetrasllatoenel
de promoció interna es farà d’acord amb els continguts que estableix aquest conveni. Les universitats
garantiranunpercentatgedereservadeplacesperalsdiscapacitatsd’acordalquedisposilanormativavigent.

Article18
Terminiperaltorndetrasllatipromocióinterna
El torn de trasllat i el de promoció interna tindran lloc com a mínim trimestralment, per ocupar les vacants
existents,abansdeltorndenouingrés.Noobstantaixò,amblafinalitatqueelsllocsdetreballsiguinatesos
sense solució de continuïtat, les gerències podran establir les convocatòries i el desenvolupament dels
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concursosdetrasllatiascenssimultàniament,semprequeespuguipreveureambexactitudladataenquèhi
hauràvacants.
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Article19
Concursos
19.1.Elsistemadeproveïmentdevacantsseràeldeconcurs.Laconvocatòriad’aquestconcurscontindràels
requisitsestablertsenelcatàlegdellocsdetreballperacadaplaçavacant,itambéelsbaremsielscriterisamb
elsqualscaljutjarenelconcursilesprovesque,sipertoca,caldràqueelsaspirantsfacin.
19.2.Lesproves,d’acordambelscontingutsdelaconvocatòria,seranfixadespeltribunalianirandirigidesa
demostrarlacapacitatiidoneïtatdelsaspirantsenrelacióamblaplaçaobjectedeconvocatòria.
19.3.Elbaremdemèritss’establiràd’acordambelsconceptessegüents:
1.Torndetrasllat
a) Torndetrasllatdinsdelsmateixosgrup,categoriaiespecialitat:
Hi poden participar els treballadors de la universitat fixos i en actiu i els que es trobin en situació
d’excedència voluntària, sempre que tinguin els requisits per al reingrés o altres situacions que donin
dretaparticiparͲhi.Lavaloraciódelscandidatsesfaràpelsistemademèrits.
Valoraciódelsmèrits:finsa5punts.
a) Antiguitat a l’empresa: fins a 3 punts (60%). L’antiguitat es valorarà a raó de 0,2 punts per any
completdeserveisalauniversitat.
b) Performacióadientalllocdetreball:1punt.
c) Perfillsenedatescolarialtrescircumstànciesfamiliars,sempreiquaneltrasllataportiunamillora
enlaconciliaciófamiliardeltreballador:1punt.
Puntuació mínima: es considera que posseeixen la puntuació mínima els aspirants que compleixin les
condicionsexigidesperparticiparenelconcurs.
Elcandidatseleccionatseràelqueassoleixilapuntuaciómésalta.Enelcasquehihagiunempat,tindrà
prioritatelcandidatambmésantiguitatalauniversitat.
Encasquenomésexisteixiuncandidatperalaplaçaconvocada,eltrasllatseràautomàtic.
b) Trasllatdinsdelmateixgrupicategoria,peròdediferentespecialitat:
El sistema de valoració de candidats i la puntuació mínima seran els mateixos que es preveuen en
l’apartat2.Torndepromocióinterna.
2.Torndepromocióinterna
Altorndepromocióinternas’hipodenpresentarelstreballadorsfixosienactiudelauniversitat,elsquees
trobin en situació d’excedència voluntària i en altres situacions, sempre que tinguin els requisits per al
reingrés,ielstreballadorsdelarestadelesuniversitatspúbliquescatalanes.
Lavaloraciódelscandidatsesfaràpelsistemadeprovaimèrits.
1. Provaientrevista:finsa6punts.
Els candidats faran una prova de coneixements o d’adequació a les funcions del lloc de treball. Així
mateix,se’lsfaràunaentrevistapersonalque,comamàxim,valdràdospunts.Elscandidatshaurande
superarlesduesproves.Enelcasdel’entrevistaestindràqueobtenircomamínim0,5punts.
2. Valoraciódelsmèrits:finsa4punts.
2.1Grups1,2i3
a)Antiguitat:finsa0,5punts.
b)Experiència:finsa0,5punts.
c)Titulació:finsa2punts.
Grup 1. Fins a 2 punts: doctorat, grau, màster universitari, cursos de postgrau o llicenciatura de
l’especialitatindicadacomamèritenlesbasesdelaconvocatòria.
Grup 2. Fins a 2 punts: doctorat, grau, màster universitari, cursos de postgrau, llicenciatura, diploma
d’especialitatindicadacomamèritenlesbasesdelaconvocatòria.
Grup3.Finsa2punts:ciclesformatiusdegraumitjai/osuperior,FP2del’especialitatindicadacoma
mèritalesbasesdelaconvocatòria.
Finsa1,5punts:FP2d’unaaltraespecialitatounatitulacióequivalent.Finsa1punt:altrestitulacions.
d)Cursosdeformació.Perfeccionament:finsa1punt.
2.2Grup4
a) Antiguitat:finsa0,5punts.
b)Experiència:finsa1punt.
c) Titulació:finsa1,5punts.
Grup4.Finsa1,5punts:FP1del’especialitatindicadacomamèritalesbasesdelaconvocatòria.
Preacorddel6èConveniColͼlectiuPASͲL
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Finsa1punt:FP1d’unaaltraespecialitatounatitulacióequivalent.
Finsa0,5punts:altrestitulacions.
d)Cursosdeformació.Perfeccionament:finsa1punt.
Esvaloraranaraóde0,2puntselscursosdeformacióiperfeccionamentquetinguinrelaciódirecta
amb el lloc de treball que cal proveir, en funció del grau de dificultat dels cursos, determinat pel
sistema de selecció, la durada, l’existència de proves qualificadores i altres factors similars.La
puntuaciómínimal’establiràeltribunal.

Lesconvocatòriesdeconcursosentorndetrasllat,reingrésd’excedènciesientorndepromocióinternaes
podranferenconvocatòriaúnica.Enaquellstornsenquènohihagicandidats,espassaràdirectamental
següent.

Esconvocaràelsaspirantsaltorndenouingrésquanalsanteriorshagiquedatvacantlaplaça 3

3. Nouingrés
Laselecciópercobrirlesvacantsambpersonalnouesfaràmitjançantelsistemadeproves.
1.Provadeconeixementsobé,quansiguinecessari,provapervalorarlescaracterístiquesd’adequacióales
funcionsdelllocientrevista.
Aquestesprovesesvaloraranglobalmentde0a10punts.
Lapuntuaciómínimal’establiràeltribunal.
S’hauràdesuperarlaprovaperquèelscandidatspuguinpassaral’entrevistasegüent.
L’entrevistatractaràsobreaquellsaspectesdel’experiènciacurricularqueelcandidataporti.
Elcandidatseleccionatseràelqueassoleixielnombremésaltdepuntseneltotaldelesprovesfetes.

Article20
Eltribunal
LesprovesqueesfacinielbaremdemèritsseranvaloratsperuntribunalnomenatpelRector,elsmembresdel
qual,actuaransempreatítolindividual.Elsmembresdetribunalestaranenpossessiód’unatitulacióambun
nivellacadèmicigualosuperioral’exigitperalllocdetreballopertànyeraungrupigualosuperioraaquest,
llevatdecasosdegudamentjustificats.Eltribunaltindràlacomposiciósegüent:
 Unpresidentounapresidenta
 Elolaresponsabledel’àreadepersonalopersonaenquidelegui
 UnvocaldesignatperlagerènciadelauniversitatidosmésdesignatspelComitèd’empresa.
 Unmembredel’àreadepersonaldelauniversitat,queactuaràcomasecretari,ambveuperòsensevot.

Article21
Permutes
Per tal de poder exercir el dret de mobilitat el personal laboral, les universitats faciliten l’intercanvi dels
treballadors,previacorddetoteslesparts.
Lespermutesespodenproduiral’àmbitinterndecadascunadelesuniversitatsoentreellesiamblarestade
l’Estat on existeixi la reciprocitat. Les universitats signants d’aquest conveni es comprometen a portar una
políticaactivapertaldesignarelmàximpossibled’acordsdereciprocitat.SónrequisitsperpoderacollirͲsea
aquest procediment, tant amb el cas de permuta entre les universitats com de permuta en la mateixa
universitat:
1. Serpersonalfixd’unauniversitatpúblicacatalanaambunaantiguitatmínimad’unany.
2. Queelsllocsapermutarsiguindelmateixgrupicategoria.
3. Comptarambinformesfavorablesdelscapsorgànicscorresponentsivistiplaudelesgerències.
Ambl’objectiudefacilitaraquestprocedimentlesuniversitatsactivaranmecanismesinteruniversitarisperquè
elstreballadorspuguininscriure’siconsultarlesofertesexposades.

Article22
Contractaciótemporal

3

Veuredisposiciótransitòriasisena
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La contractació eventual o temporal només es podrà fer en els casos de substitució, sobrecàrrega de feina,
urgència manifesta o per a la prestació de serveis que siguin temporals per la seva mateixa naturalesa i que
estiguinlligatsallocsdetreballforadelcatàleg.Caldràferconsignarenelcontractelacircumstànciatemporal
quemotivalacontractació.Laselecciód’aquestpersonalesrealitzaràrespectantelsprincipisd’igualtat,mèriti
capacitat, on cadascuna de les universitats determinarà amb els seus respectius comitès d’empresa el
procediment i la constitució dels tribunals. La modalitat contractual adequada per a la contractació del
personalambcàrrecaprojectesd’investigacióseràeld’obraoserveisdeterminat.

Article23
Elscomandaments
Laprovisiódellocsdecomandamentesfaràmitjançantconvocatòriapública,perconcurso,excepcionalment,
perlliuredesignació,d’acordamblarelaciódellocsdetreball.

Article24
Formalitzaciódelcontracte
Totselscontractesdetreballesformalitzaranperescrit.

Article25
Períodedeprova
Elpersonalnouhauràdesuperarelperíodedeprova,d’acordambelquedisposal’Estatutdelstreballadors.

Article26
Treballsdecategoriasuperioroinferior

26.1 El treballador que desenvolupi funcions corresponents a un lloc de treball de categoria superior tindrà
dretaladiferènciaretributivaentrelacategoriaassignadailafuncióqueefectivamentduguiaterme.
Elcomitèd’empresailagerènciavetllaranperquèencapcasnosesuperinelsperíodesde6mesosdurant1
anyode8mesosdurant2anys.Enaquellscasosenquehihagireservadelllocdetreballdeltitular,ladurada
màxima serà la de la reserva, o en el seu cas la de la reincorporació. En tots aquests casos s’informarà
puntualmentalcomitèd’empresa.

26.2 Si un cop superats aquests terminis subsisteixen les causes que han motivat els treballs de categoria
superior,lesuniversitatshaurandepreveurelacreaciód’aquestaplaçadurantl’exercicipressupostarisegüent,
caldràtreureͲlaaconcurs,deconformitatambelsprocedimentsdeproveïmentestablerts.Al’efectedel’article
39del’Estatutdelstreballadors,aquestsprocedimentsdeprovisióseranelsúnicsquepermetranmodificarla
categoriaprofessionaldelstreballadors.

26.3 Si per necessitats peremptòries o imprevisibles de l’activitat productiva fos necessari destinar un
treballador a tasques corresponents a una categoria inferior a la que té, únicament podrà ferͲse amb un
informeprevidelcomitèd’empresa,duranteltempsimprescindibleiambunaduradamàximadetresmesos,i
selimantindranlaretribucióialtresdretsdelasevacategoriaprofessional.

Article27
Capacitatprovada
Podranconcursaraplacesdegrupimmediatamentsuperiorlespersonesquecompleixinalgundelsrequisits
següents:
a)Posseirlatitulacióexigidaperalsgrupsimmediatamentinferiorsaldelaplaçaobjectedelconcurs.
b)Haverocupatdurantcincanysllocsdetreballdelmateixàmbitfuncionaldelgrupimmediatamentinferioral
de la plaça objecte de concurs o haver ocupat durant tres anys llocs de treball del mateix àmbit del grup
immediatamentinferioriacreditarcenthoresdeformació.Aquestaformacióquedaràacreditadaenelcasque
launiversitatnol’ofereixienelmarcdelseupladeformació.
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CAPÍTOL5
Classificacióicarreraprofessional

Article28
Classificacióprofessional
La classificació professional té com a objecte la determinació, l’ordenació i la definició de les diferents
categoriesprofessionalsqueapareixenalarelaciódellocsdetreball.L’esmentatcatàlegestableixelsrequisits
quenecessàriamentcaldràacreditarperpoderaccediracadascundelsllocsdetreball,mitjançantelsistema
de cobertura de vacants establert en aquest conveni. La descripció dels grups i les categories que inclou es
trobenal’annex2.

Article29
Carreraprofessional
ElPASͲLtindràdretagaudird’oportunitatsdepromocióprofessional,mitjançantelprogrésprofessionalentre
llocsdetreball,d’acordambelsprincipisd’igualtat,mèriticapacitatidinsdelesnecessitatsorganitzativesila
RTL de cada universitat. Cada universitat farà un pla plurianual, que negociarà amb el comitè d’empresa, en
basealessevesnecessitatsdedesenvolupamentorganitzatiu,lacorrectacatalogaciódelsllocsdetreballala
RTLielfomentdelacoberturadeplacespelsmecanismesdepromocióprevistosaaquestconveni.Aquestpla
plurianualcontindrà,comamínim,unpladepromoció.

Article30
DesenvolupamentprofessionaldelgrupIV
Transformaciódelgrup4
Cadauniversitatanalitzarà,d’acordambelcomitèd’empresa,enfunciódelessevesnecessitatsorganitzativesi
del’evoluciódelesfuncions,sihihallocsdetreballdelgrup4susceptiblesdesertransformatsalgrup3.Les
universitatsenlesqualshihagipersonaldelgrup4quefacifuncionsi/otasquesenlesqueesrequereixuna
formacióprofessionalespecífica,reclassificaranelsllocsalgrup3.

Dinsdelpladeformaciódelesuniversitatshihauràunaaccióespecíficaperalaformaciódelgrup4queelshi
faciliti l’obtenció de les capacitats necessàries per exercir funcions tècniques en el àmbits d’informàtica,
audiovisuals,manteniment,laboratorisialtres.


CAPÍTOL6
Formacióiperfeccionament

Article31
Formacióiperfeccionament
31.1Esfacilitaràalpersonalafectatperaquestconvenilarealitzaciód’estudisperal’obtenciódelaformació
necessàriaiperalperfeccionamentprofessionaliintegraldelapersona.
31.2Perassoliraquestaformacióprofessionaliintegraldelapersona,cadauniversitatdestinarà,comamínim,
el2%delamassasalarialdelpersonallaboralalcorresponentpladeformació.
31.3Elpladeformaciótindràtresnivellsdiferents:
a)Formacióbàsicaicontinuada.Éslaformaciódestinadaamillorarelnivelldeconeixementsespecíficsdellloc
detreballqueocupaeltreballador.Consistiràencursosdereciclatgeicapacitacióprofessional,organitzatsper
lamateixauniversitat.
Aquestscursosserangratuïtsiesdesenvoluparandinsdel’horaridetreball,semprequesiguipossible;sinoho
és,s’establiràlacompensacióhoràriacorresponent.Lesuniversitats,directamentoenrègimdeconcertamb
centres oficials, també organitzaran cursos de capacitació per a l’adaptació dels seus treballadors a les
modificacions tècniques dutes a terme en els llocs de treball, i també cursos d’adequació professional en
supòsitsdetransformacióomodificaciófuncionaldelsserveisdelesuniversitats.Quaneltreballadorhagide
desplaçarͲseforadelapoblaciódelseullocdetreballhabitualperassistiraaquestscursos,percebràladieta
corresponent,d’acordambelquedisposal’article57d’aquestconveni.

Preacorddel6èConveniColͼlectiuPASͲL
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b)Formacióperalapromoció.Éslaformaciódestinadaafacilitarlapromociódelstreballadorsdinsdecada
universitat. Aquesta formació es durà a terme mitjançant cursos gratuïts destinats a l’obtenció del títol
acadèmicoprofessionalodelsconeixementsnecessarisperallocsdetreball determinats,perpromoureels
treballadorsaaquestsllocsquansurtilaplaçavacant.
c)Formacióintegraldelapersona.Éslaformaciódestinadaamillorarelnivelldeconeixementsdelapersona,i
no cal que els cursos que se segueixin tinguin relació amb el lloc de treball ocupat per cadascun dels
treballadors. Aquests cursos no seran gratuïts ni es faran dins de l’horari de treball, sense perjudici que
l’assistència als cursos es pugui compatibilitzar amb l’horari de treball o es puguin recuperar les hores que
coincideixinambl’horaridelcurs,semprequehopermetinlesnecessitatsdelservei.
31.4Cadauniversitatelaboraràunpladeformacióanual.
El comitè d’empresa o les persones que deleguin participaran en l’elaboració i el desenvolupament d’aquest
pla. El pla de formació de cada universitat establirà un mínim d’hores de formació a disposició dels
treballadors.
Elcomitèd’empresaemetràuninformepreviirebràperiòdicamentinformaciófuncionalieconòmicadelseu
desenvolupament.
31.5Enmatèriadeformaciórelacionadaambriscoslaborals,seranconsultatselsdelegatsdeprevenciód’acord
amb l’article 36.1.c) de la Llei de prevenció de riscos laborals, i s’haurà de tenir l’assessorament dels tècnics
delsserveisdeprevenciódecadauniversitat.
31.6 Les universitats garantiran la formació en matèria preventiva dels delegats i delegades de prevenció.
Aquestaformacióserà,comamínim,equiparablealacontingudaalalegislacióvigentsobreelReglamentdels
serveisdeprevenció,peldesenvolupamentdelesfuncionsdeltècnicdeprevenciódenivellintermedi.


CAPÍTOL7
Condicionsiconceptesretributius.Normesgenerals

Article32
Règimretributiu
Lesretribucionsdelpersonallaboraldelesuniversitatspúbliquescatalanesestaranconstituïdesperunsalari
baseipelscomplementsques’especifiquenenaquestconveni.

Article33
Rebutdesalaris
Enelspagamentssalarials,launiversitatestàobligadaaposaradisposiciódelstreballadorsunfulljustificatiu
individualenelqualquedaranreflectideslacategoriail’antiguitatdeltreballador,d’acordamblesdisposicions
vigents.

Article34
Salaribase
El salari base anual, incloentͲhi les tres pagues extres, és el que per a cada categoria s’indica a l’annex 3. A
partir del mes de gener de 2014 l’import anual del salari base es distribuirà en 12 pagues ordinàries i dues
paguesextres.

Article35
Antiguitat
L’antiguitat s’abonarà per triennis, de conformitat amb els imports que s’indiquen a l’annex 3. En quan a la
fórmula d’abonament, s’entén que la totalitat dels triennis de cada treballador es percep segons la quantia
corresponental’últimgrupprofessionaldeltreballadoralquehagiaccediteltreballador.

Article36
Complementdellocdetreball
Elsimportssónelsqueconstenalatauladel’annex3,essentelcomplementvelmínimaplicable,excepteen
aquellesuniversitatsque,peracordsinterns,elcomplementmínimestablertsiguiunaltre.

Article37
Preacorddel6èConveniColͼlectiuPASͲL
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Plusdeperillositat,toxicitatiduresa
S’abonarà
segons
les
quantitats
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Article38
Plusdevigilàncianocturna
Elcomplementdevigilàncianocturnaésincompatibleambqualsevolaltre,incloentͲhieldenocturnitat.
Elsimportssónelsquefigurenalatauladel’annex3.
Noobstantaixò,seràcompatibleambelplusfestiuielcomplementdellocdetreball.

Article39
Plusfestiu
Sieltreballesduatermeendissabte,diumengeodiafestiu,estindràdretaunacompensacióeconòmica.Els
importssónelsquefigurenalatauladel’annex3.

Article40
Horesextraordinàries
L’importdeleshoresextraordinàries,laquantiadelesqualsapareixdetalladaalatauladel’annex3,romandrà
congelatdurantlavigènciadelconveni,ilesquantiesresultantsd’aquestacongelacióesdestinaran,enelside
cada universitat, a matèries relacionades amb la salut i la prevenció higiene laboral, en qualsevol dels seus
aspectes.

Article41
Paguesextraordinàries
Qualsevoltreballadortindràdretatrespaguesextraordinàries,cadaunadelesqualsseràdequantiaiguala
l’import mensual del salari base i del complement d’antiguitat. Es pagaran en finalitzar els mesos de juny,
setembre i desembre.A partir del mes de gener de 2014 s’estableixen dues pagues extraordinàries, de la
mateixaquantiaquel’importmensualdelsalaribaseidelcomplementd’antiguitatqueespagaranalfinalitzar
elsmesosdejunyidesembre.
Quan la prestació laboral no comprengui la totalitat de l’any, les pagues extraordinàries s’abonaran
proporcionalmentaltempstreballatdurantelsdotzemesosanteriors.Lafracciódemesescomputaràcoma
unitatcompleta.
A partir del mes de gener de 2014, quan la prestació laboral no comprengui la totalitat de l’any, les pagues
extraordinàriess’abonaranproporcionalmentaltempstreballatdurantelssismesosanteriors,computatsde1
dedesembrea31demaigperalapagadejunyide1dejunya30denovembreperalapagadedesembre.


CAPÍTOL8
Jornadaihoraris

Article42
Jornadaihoraris
42.1 4 Eltotalanuald’horesdetreballseràde1.462,queesdistribuiransetmanalment,talcoms’indicaalpunt
següent.
Aquestajornadapodràserdetrestipus:
a) Jornadacontinuadadedillunsadivendres,queambcaràctergenerals’estableixde8a15hores,de14a21
horesode15a22hores.
b) Jornada partida de dilluns a divendres, que amb caràcter general s’estableix de 9 a 17 hores amb una
interrupciód’unahora.
c) Enaquellsllocsdetreballenelsqualssiguinecessàrialaprestaciódeserveiselsdissabtes,s’establiràuna
jornada setmanal diferenciada, mantenint la distribució setmanal i sense depassar el còmput anual
d’hores.
Excepcionalment,lagerència,amblaconformitatprèviadelcomitèd’empresa,podràestablirhorarisespecials
pernecessitatsd’organitzaciódelservei.

4
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42.2 A les universitats en què s’introdueixin els mitjans de control adequats, es podrà establir la flexibilitat
horàriaenelcomplimentdelajornadadetreball,semprequeesgaranteixilacoberturadelsserveis,entenent
perjornadaflexibleunmargedetolerànciaal’horad’entrarqueesrecuperaràal’horadesortir.
42.3Encadauniversitatesnegociaràanualmentambelsrepresentantsdelstreballadorselcalendarilaboral,el
qual serà exposat als taulers d’anuncis dels centres de treball. El calendari laboral comprendrà la distribució
anualdelsdiesdetreball,festius,descansossetmanalsilajornadad’estiu.
42.4 S’estableix que els treballadors amb jornada completa gaudiran d’una pausa de 30 minuts que serà
comptadacomajornadaefectiva.

Article43
Horesextraordinàriesestructurals
Esconsideraqueleshoresextraordinàriesenl’àmbitd’aquestconveni,atèselcaràcterdeserveipúblicquees
presta,esfanpercircumstànciesdecaràcterestructuralderivadesdelamateixanaturalesadel’activitatdela
qualestracta,demaneraquetenenelcaràcterd’estructurald’acordambelqueestableixlanormativavigent.
Esnotificaràelnombred’horesmensualmental’organismedeTreballcorresponent,alaSeguretatSocialial
comitèd’empresa.

Article44
Horesextraordinàriesurgents
Tindranlaconsideraciód’horesextraordinàriesurgentslestreballadesdemésperprevenirorepararsinistreso
altresdanysextraordinarisiurgents.Aquesteshoresnoestindranencompteal’efectedeladuradamàximade
lajornadaordinàrialaboralnienelcòmputdelnombremàximdeleshoresextraordinàriesautoritzades.


CAPÍTOL9
Vacancesipermisosollicències

Article45
Vacances
45.1 5  El període de vacances tindrà una durada de 31 dies naturals per a tot el personal, o la proporció
corresponent en el cas de no acreditar un mínim de 12 mesos d’antiguitat. Se’n gaudirà entre els mesos de
julioliagost.Laparticiódelperíodedevacancesimplicaràqueaquestess’hagindeferendosperíodes,unde
15 dies i l’altre de 16. Si per necessitats del servei calgués ferͲles fora dels mesos de juliol i agost, els
treballadors afectats tindrien dret a gaudir de 40 dies naturals consecutius. Per poder gaudir del període de
vacancesforadelsmesosabansindicats,esrequeriràunasolͼlicituddelapersonainteressada,ambelvistiplau
del responsable orgànic, adreçada al cap de l’àrea de personal, i l’autorització estarà condicionada a les
necessitatsdelservei.
Elpersonalafectatperaquestconveni,elcònjugedelqualprestiserveisenalgunadelesuniversitatspúbliques
catalanes,tindràdretagaudirdelesvacancesenlesmateixesdates,semprequelesnecessitatsdelserveide
cadascunadelesuniversitatshopermetin.
45.25Aixímateix,elpersonallaboraldelesuniversitatsgaudiràde12dieslaboralsdedescanscorresponents
prioritàriamentalsperíodesdeNadaliSetmanaSanta.Encasquenocompleixiunanydeserveiefectiuenel
períodecomprèsentrel’1degeneriel31dedesembredel’anyencursesfaràlaproporciócorresponenten
funciódeltempsenactiu.
Uncopestablertelcalendari,lesgerènciesielscomitèsacordarananualmentladistribuciód’aquestsdiesal
llarg de l’any, procurant aconseguir la coincidència d’aquests dies de descans del personal d’administració i
serveisambelcalendariacadèmic.
45.3Latreballadoraquedurantelperíodedevacancesestiguidepermíspermaternitatgaudiràdelsdiesde
vacancesquelicorresponguiuncopfinalitzatl’esmentatpermís.Enelsupòsitqueestiguigaudintdelesseves
vacancesprèviamentalpartiaquestlisobrevingui,enfinalitzaraquestasituaciógaudiràdeldiesdevacances
delsqualsnodisposàenelseumoment.

5
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En el supòsit que el període de vacances autoritzat coincideixi en una situació d’incapacitat temporal,el
treballador podrà gaudir de les vacances quan finalitzi la incapacitat temporal dins dels terminis que la
normativaprevegi.
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Article46
Llicènciesipermisos

46.1ElPASlaboraldelaUniversitatsPúbliquescatalaneselshiseràd’aplicaciól’acorddedata25desetembre
de 2008 d’unificació de la normativa sobre permisos en matèria de conciliació de la vida personal,  laboral i
familiar  per al personal al servei de les Universitats Públiques catalanes,  establert a la Mesa General
d’Universitats,comelsdesenvolupamentsques’acordinenaquestàmbit.Aquestacordesdevépartintegrant
d’aquestconveni.

46.2Addicionalmentespodrangaudirdelspermisossegüents:
a) 6 Dosdiespercanvidedomicilihabitualiquatresiescanviadelocalitat.
b)Perparticiparenexàmensfinalsitambéenaltresprovesd’aptitudiavaluació,eldiadurantelqualtinguilloc.
c) Per a deures inexcusables de caràcter públic o personal emparats per una norma legal o decisió
administrativa, l’incompliment dels quals puguin fer incórrer en responsabilitat, el temps indispensable per
complirͲlos.
d)Lapersonavíctimadelaviolènciadegèneretindràdret,pertaldeferefectivalasevaproteccióoelseudret
al’assistènciasocialintegral,alareducciódelajornadadetreballambladisminucióproporcionaldelsalarioa
lareordenaciódeltempsdetreballatravésdel’adaptaciódel’horariil’aplicaciódel’horariflexibleod’altres
formesd’ordenaciódeltempsques’utilitzinalauniversitat.
e)Lesgerènciespodranautoritzarexcepcionalment,ambunajustificacióprèvia,permisosretribuïtsdefinsa
10diespercausesdeconciliació.
f)Elpersonalquehagicomplert,pelcapbaix,unanydeserveiefectiu,podràsolͼlicitarllicènciessensesouper
unperíodenoinferiora15diesnisuperiorasismesos.Lesesmentadesllicènciesliseranconcedidesdintredel
mes següent al de la solͼlicitud, sempre que les necessitats del servei ho permetin. La durada acumulada
d’aquestesllicènciesnopodràexcedirelsvuitmesoscadadosanys.


CAPÍTOL10
Suspensióiextinciódelcontracte

Article47
Suspensiódelcontracte
Les causes i els efectes de la suspensió del contracte de treball seran els que es recullen a l’article 45 de
l’Estatutdelstreballadors.

Article48
Excedències
48.1Eltreballadorque,pelcapbaix,tinguiunaantiguitatalauniversitatd’unanytédretquelireconeguinla
possibilitatd’unaexcedènciavoluntàriaperunperíodenoinferioraquatremesosnisuperioraquinzeanys.
48.2 La persona víctima de violència de gènere que es vegi obligada a abandonar el seu lloc de treball pot
demanarlasuspensiódelcontracte.
Enaquestcas,elperíodedesuspensiótindràunaduradainicialquenopodràexcedirdesismesos,llevatque
de les actuacions de tutela judicial resulti que l’efectivitat del dret de protecció de la víctima requereix la
continuïtatdelasuspensió.
En aquest cas, el jutge podrà prorrogar la suspensió per períodes de tres mesos, amb un màxim de divuit
mesos.
48.3Elstreballadorstindrandretaunperíoded’excedència,deduradanosuperiora3anyspertenircurade
cada fill menor de 3 anys, tant si ho és per naturalesa com per adopció, o en els supòsits d’acolliment, tant
permanent com preadoptiu, comptant des de la data de naixement, o si s’escau, de la resolució judicial o
administrativa.
Tambétindrandretaunperíoded’excedènciadeduradanosuperiora3anys,pertenircurad’unfamiliar,fins
alsegongraudeconsanguinitatoafinitat,perraonsd’edat,accidentomalaltiaquenoespuguivalerperell
6
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mateix i no desenvolupi activitat retribuïda. L’excedència que preveu aquest apartat constitueix un dret
individualdelstreballadors,homesidones.Noobstantaixò,sidosoméstreballadorsdelamateixaempresa
generessinaquestdretpelmateixsubjecte causantl’empresaripodràlimitarͲnel’exercici simultaniperraons
justificadesdefuncionamentdel’empresa.
Quanunnousubjectecausantdonésdretaunperíoded’excedència,l’inicid’aquestadonaràialques’estigués
gaudint. El període en què el treballador estigui en situació d’excedència conforme al que estableix aquest
apartatseràcomputable aefectesd’antiguitatiel treballadortindràdretal’assistènciaacursosdeformació
professional,alaparticipaciódelsqualshauràdeserconvocatperl’empresari,especialmentambmotiudela
sevareincorporació.Durantelprimeranytindràdretalareservadelseullocdetreball,iquaneltreballador
formipartd’unafamíliaquetinguireconegudaoficialmentlacondiciódefamílianombrosa,lareservadelseu
llocdetreballs’estendràfinsaunmàximde15mesosquansiguidecategoriageneral,ifinsaunmàximde18
mesossiestractadecategoriaespecial.Uncoptranscorregutaquesttermini,lareservaquedaràreferidaun
llocdetreballdelmateixgrupprofessionalocategoriaequivalent.


CAPÍTOL11
Acciósocial,indemnitzacionsibestretes

Article49 7
Ensenyamentuniversitari
Elstreballadorsenactiu,elsjubilatsielsqueestrobinensituaciód’incapacitatpermanentotemporaltindran
ells,elsfillsacàrrecseu,elsseusorfesielseucònjugeoparelladefet,dretaunajutequivalental’importde
la matrícula en estudis oficials impartits en les universitats públiques catalanes i als centres universitaris
dependentsdelMinisterid’EducacióodelaGeneralitat.Tambéestindràaquestajutalarestad’universitats
públiquessemprequehihagireciprocitat.

Article507
Plusmenjador
Elplusdemenjadors’aplicaràenlamateixaquantiaquealpersonaldelaGeneralitatdeCatalunya.Elscriterisi
elsritmess’acordaranenelsidecadauniversitatambelrespectiucomitèd’empresa.

Article517
Incapacitattemporal
Les universitats complementaran les prestacions que el treballador percebi mentre romangui en situació
d’incapacitat temporal, fins al 100% de les retribucions mensuals, durant el termini màxim de divuit mesos,
comptatdesdelseuinici,quepotduraraquestasituació.
Quan, d’acord amb el supòsit previst a l’article 131.bis 2 de la Llei general de seguretat social, es retardi la
qualificació d’incapacitat permanent, la universitat, una vegada s’hagi superat el termini de divuit mesos
previst en l’apartat anterior, i sense que es pugui superar el termini màxim previst a la normativa vigent,
abonaràalstreballadorslesquantitatsqueesdetallenacontinuació:
1) Malaltiacomunaoaccidentnolaboral:tenendretacomplementelstreballadorsquehagincomplertcinc
anysd’antiguitatalauniversitat,d’acordambl’escalasegüent:
Percincanysdeserveis:20%
Persisanysdeserveis:40%
Persetanysdeserveis:50%
Pervuitanysdeserveis:60%
Pernouanysdeserveis:80%
Perdeuanysdeserveis:100%
Elcomplementesmentats’aplicaràsobreladiferènciaentrelaquantitatqueabonilaSeguretatSocialiel
salari real que tingui el treballador en la data de la declaració d’aquesta situació. Aquesta mesura no té
caràcterretroactiu.

7
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2) Accidentdetreballomalaltiaprofessional:elstreballadorsqueestrobinenaquestasituaciópercebranel
100% de la diferència entre la prestació que els aboni la Seguretat Social i el salari real que tinguin
assignatsenladatadeladeclaració.

Article52
Discapacitats
52.1 El personal amb discapacitat provada, per l’edat o altres circumstàncies, podrà ser destinat a un treball
adequatalessevescondicionssenseperjudicidelsalariilacategoriaquetingui.
52.2Lesuniversitatshaurandefacilitarl’accésalslocalsialsllocsdetreballalpersonaldiscapacitat.
52.3 En els casos de personal sotmès a processos de rehabilitació o amb inestabilitat psicològica, les
universitats,conjuntamentambelsrespectiuscomitèsd’empresa,estudiaranelsmecanismesielsmitjansper
intentarͲnelareinserció.

Article53
Jubilació
53.1 8  S’estableix que la jubilació serà obligatòria quan el treballador faci 65 anys, sempre que, en complir
aquestaedat,tinguicobertelperíodedecarènciaqueestableixlalegislacióvigent.
Les parts signants d’aquest conveni es comprometen a prendre les mesures necessàries per afavorir
l’estabilització del personal temporal, d’acord amb la Disposició addicional 10 del text refós de l’Estatut dels
treballadors.
53.29EnproduirͲselajubilació,eltreballadorquetinguésacreditadaalauniversitatunaantiguitatmínimade
deuanys,tindriadretapercebrel’importíntegredetresmensualitatsiunamensualitatméspercadacincanys
ofraccióqueexcedeixielsdeudereferència.
53.38Els treballadors podran jubilarͲse voluntàriament en fer 64 anys. D’acord amb el que disposa el Reial
decret 1.194/1985, de 17 de juliol, sobre anticipació de l’edat de jubilació com a mesura de foment de la
colͼlocació,elscontractesqueesfacinpersubstituirtreballadorsqueesjubilenpodranconcertarͲseal’empara
de qualsevol modalitat vigent, exceptuant la contractació a temps parcial i la modalitat que preveu l’article
15.1.d)del’Estatutdelstreballadors.
53.48 D’acord amb la legislació vigent, cada universitat podrà promoure acords  amb els respectius comitès
d’empresaperpromourelajubilacióparcialanticipadaambcontractederelleuperaquellstreballadorsquehi
estiguininteressats.Tenintenconsideracióencadacaslesespecificitatsrelativesalsperíodesdecotitzaciói
l’afectacióal’importdelapensió,podentͲseestabliracordscompensatorisalrespecte.
53.5 9 ElpersonalafectatperaquestconvenipodràjubilarͲseapartirdels60anys.EnferͲhoeltreballadorrebrà
unaindemnitzaciócompensatòria,perunsolcopiperl’esmentatfet,d’acordambl’escalasegüent:
Als60anys: 12.000€
Als61anys: 7.500€
Als62anys: 6.000€
Als63anys: 4.000€
Als64anys: 3.000€

Article548
Indemnitzacióperinvalidesaodefunció
54.1 El reconeixement d’una situació d’invalidesa en el grau de gran invalidesa o d’incapacitat permanent
absolutadonaràdretaltreballadorapercebrelaquantitatde16.000€ode8.000€,respectivament,perun
preufixiunasolavegada.
54.2 Si sobrevingués la mort d’un treballador en actiu, els beneficiaris d’aquest percebrien la quantitat de
10.000€,tambéperunimportfixiunasolavegada.AaquestsefecteslesGerènciespromouranladeclaració
debeneficiarisperpartdelstreballadorsafectatsperaquestconveni.Endefectededeclaraciódebeneficiaris
percebrà la indemnització el cònjuge supervivent no separat judicialment o de fet, o la parella del causant
segonsesdefineixalaLlei10/1998,de15dejuliol.

8
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54.3Aaquestefecte,lesuniversitatsconcertaranunapòlissadevida,accidentiinvalidesadetipuscolͼlectiu
pergarantirlesquantitatsestablertesperacadascunadelessituacionsprevistes.Aquestesquantitatsesfaran
efectivesalstreballadorsoalsseusbeneficiaris.

Article55 10
Fonssocial
1. Cada unade les universitatspúbliques catalanes estableixunfonssocialdotat perl’importdel0,5% dela
massa salarial, que en cap cas serà inferior a 12.000 €. En l’assignació de les partides d’aquest fons es
prioritzaran els ajuts a fons perduts per a treballadors que tinguin fills amb discapacitats psíquiques o
sensorialsacàrrecseu.Dinsd’aquestfonsnoescomptabilitzaranlesdespesesgeneradespelsajutsalsestudis,
recollidesal’article49.
2.Es concedirà bestretes de necessitat provada per al personal laboral, d’acord amb el comitè d’empresa. La
partidapressupostàriaseràdecomamínim18.000€anualsperuniversitat.


Article56 11
Premisperserveisprestats
S’acorda el gaudiment de dies addicionals de vacances, que tindrà caràcter de jornada efectiva de treball,
d’acordambelquadresegüent:
Entre15i19anys,ambdósinclosos,deserveis:1dialaboraladdicionalanual.
Entre20i24anys,ambdósinclosos,deserveis:2dieslaboralsaddicionalsanuals.
Entre25i29anys,ambdósinclosos,deserveis:3dieslaboralsaddicionalsanuals.
Entre30i34anys,ambdósinclosos,deserveis:4dieslaboralsaddicionalsanuals.
35omésanysdeserveis:5dieslaboralsaddicionalsanuals.Aquestpremi,alqualestindràdretuncops’hagi
completatelsanysdeserveisprestatsrelacionatsanteriorment,esfaràefectiuapartirdel’anynaturalsegüent
alcomplimentdelprimeranydelperíodedeserveisprestatsalauniversitat.

Article57
Viatges,dietesidesplaçaments
Pel que fa a dietes, viatges i desplaçaments, cal atenirͲse a les quantitats fixades a cada moment per la
normativavigentdelaGeneralitatdeCatalunyaenaquestamatèria.

Article58
Robadetreball
Cadauniversitatanalitzaràconjuntamentambelseucomitèd’empresalesnecessitatsderobadecadallocde
treballilasevaquantificació,iacordarà,durantlavigènciad’aquestconveni,lasevadistribució,basantͲseen
l’annex4.

CAPÍTOL12
Seguretatisalutlaboral

Article59
Prevencióderiscoslaboralsiseguretat
Les universitats es comprometen a complir estrictament les normes sobre seguretat laboral, especialment
l’Estatutdelstreballadors,laLleidePrevencióderiscoslaboralsielseudesenvolupamentreglamentarienel
quefareferènciaalaprevenciódelsriscosienl’eliminaciód’aquellselementsqueoriginenperilloriscdeperill
peraldesenvolupamentprofessionaldelstreballadorsitreballadores.
Així mateix, per mitjà d’aquest conveni, les organitzacions sindicals es comprometen a promoure entre els
treballadorsilestreballadoreselseguimentrigorósdelesnormesqueespuguinadoptarsobreaquestàmbit.
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Article60
Comitèdeseguretatisalut
Les universitats fomentaran l’operativitat d’aquests comitès, que, d’acord amb la legislació vigent, són els
òrgans competents en matèria de seguretat i salut laboral i de la seva prevenció. En concret, es fomentarà
l’acciópreventivaqueseràplanificadaenelsidecadauniversitatatravésdelsplansd’actuació,quehaurande
contenircomamínim:
Avaluacionsdelescondicionsdetreballiadopciódemesurespreventives.
Objectiusgeneralsiespecíficsd’acció.
Plansdeformació,especialmentperalesnovesincorporacionsdepersonal.
Campanyesdeconscienciació.
Establimentdemesuresquegaranteixinlaprotecciódelstreballadorsitreballadores.

Article61
Seguretatfísica
Lesuniversitats,atravésdelscomitèsdeseguretatisalutoaquellsòrganscreatsaaquestefecte,analitzaran
les possibles situacions d’emergència, lluita i extinció d’incendis i evacuació del personal, establint plans
d’autoprotecció per afrontar aquestes situacions. Els plans que s’estableixin a cada universitat seran de
seguimentobligatperpartdelpersonal.

Article62
Salutlaboral
Les universitats, dins de les seves possibilitats pressupostàries i dins de l’activitat ordinària dels serveis de
prevenció,activaranmesurespercontribuiralaprevencióieltractamentenl’àmbitdelasalutlaboral.Així:
S’establiran plans de revisions mèdiques periòdiques generals. Es dotaran serveis de primers auxilis àgils. Es
realitzaran controls mèdics ad hoc per al personal de determinades activitats professionals sotmeses a
actuacionsambrisclaboral.
Enaquestàmbit,lesuniversitatspodrancolͼlaborarambinstitucionsqueoperinenelsectordelaprevencióila
salut laboral i molt especialment amb les mútues d’accidents de treball i malalties professionals i amb la
SeguretatSocial.

Article63
Equipamentdetreballimitjansdeprotecció
Lesuniversitatshandeproporcionaralpersonallaboralelsequipsdeproteccióindividualadequatsperexercir
lessevesfuncions,ihandevetllarperquèse’nfaciunúsefectiusegonslaLleideprevencióderiscoslaborals.
Elpersonallaboralcontractatointeríhadegaudirdelmateixnivelldeproteccióenmatèriadeseguretatisalut
queelpersonalfix.
Elpersonallaboralnopodràdesenvoluparcaptascaquerequereixiunesmesuresdeterminadesdeseguretati
salutsinoselihaproporcionatlarobadefeinaadequadaielsequipsdeproteccióindividualsnecessarisper
desenvoluparͲla.D’acordambl’article29.4delaLleideprevencióderiscoslaborals,elstreballadors,teninten
comptelessevesobligacionsenmatèriadeprevencióderiscos,haurand’utilitzarcorrectamentaquestsequips
iinformarelseusuperiorjeràrquicdirecteielsdelegatsdeprevencióo,sicalgués,elserveideprevencióde
qualsevol situació que pugui comportar un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. L’incompliment
d’aquestes obligacions, tant per part de les universitats com dels treballadors, es considerarà incompliment
laboralsegonselquepreveul’article58.1del’Estatutdelstreballadors.
Elsdelegatsdeprevencióielstreballadorsengeneralhaurandeserconsultatssobrel’elecciódelsequipsde
proteccióindividualquehagind’utilitzar(capítol3delaLleideprevencióderiscoslaborals).


CAPÍTOL13
Dretsderepresentaciósindical

Article64
Cap treballador no podrà ser discriminat per raó de la seva afiliació sindical i tots podran exposar al centre
lliurementlessevesopinionssobreaquestparticular.
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Article65
Tots els treballadors podran ser electors i elegibles per tenir càrrecs sindicals, sempre que compleixin els
requisitsquepreveul’article69del’Estatutdelstreballadors.

Article66
Tots els treballadors podran disposar de vint hores laborables l’any com a permís retribuït per assistir a
reunionssindicalsod’entitatslegalmentconstituïdesirelacionadesamblasevaprofessióialesqualshagiestat
oficialment convocat. Per a l’ús d’aquest dret caldrà informarͲne la gerència amb quarantaͲvuit hores
d’anticipació.

Article67
Sense perjudici del que disposen els articles 77 a 81 de l’Estatut dels treballadors, es podrà constituir
l’assemblea dels treballadors de la universitat d’un centre o de diversos centres d’aquesta. Caldrà que sigui
convocadapelsdelegatsdelpersonal,pelcomitèd’empresaoperun20%delstreballadorsdelaplantilla.

Article68
Tindran dret a reunirͲse en un local de la universitat facilitat per la gerència, sense la presència d’aquesta;
caldràquelagerènciaenrebiunacomunicacióprèviaambunaantelacióde48hores.

Article69
Encasques’estiguinegociantunConvenicolͼlectiu,elstreballadorsespodranreunirdinsdel’horaridetreball
ambunlímitdesishoresenelperíoded’unmesinomésambvintͲiͲquatrehoresdepreavís.

Article70
Elsdelegatsdepersonal,elsmembresdelcomitèd’empresaielsdelegatsdeseccionssindicalspodranferús
del’acumulaciód’horessindicalsretribuïdesquepreveul’article68del’Estatutdelstreballadors.

Article71
Delegatssindicals
Es reconeix el dret de les centrals sindicals a ser representades per delegats a la universitat, d’acord amb
l’article10delaLleiorgànicadellibertatsindical.Caldràqueeldelegatsiguitreballadorensituaciód’actiude
launiversitat.Elssindicatsquealͼleguinaquestdretcalquel’acreditindemanerafefaentdavantlauniversitat,
la qual, tot seguit, reconeixerà a l’esmentat delegat la seva condició de representant sindical amb caràcter
general.

Article72
ElsdelegatssindicalstindranelsdretsqueelsreconeixlaLleiorgànica11/1985,dellibertatsindical,ielsque
s’expressenenaquestconveni:
Dret a la lliure difusió a la universitat de les seves publicacions, avisos o opinions que puguin interessar els
afiliats,elssindicatsrespectiusielstreballadorsengeneral.
Dretdereunióalslocalsdelauniversitatenlesmateixescondicionsques’assenyalen
peral’assembleadelstreballadors.
Dretaserinformatsdelsassumptesdelauniversitatenelstermesfixatsperalsdelegatsdepersonaliperal
comitè d’empresa a l’Estatut dels treballadors, amb l’obligació d’observar el secret professional recollit a
l’article65.2d’aquestEstatut.

Article73
Els delegats de les seccions sindicals tindran les mateixes garanties que, en cas d’expedient de sanció, la Llei
reconeixalsmembresdelcomitèd’empresaialsdelegatsdepersonalihitindrandretdurantunanydesprés
del’extinciódelseumandat,enelstermesquepreveul’article68del’Estatutdelstreballadors.

Article74
Atoteslesuniversitatsitambéalscentresambunaplantillasuperiora100treballadors,esfacilitaràunlocal
per a l’activitat sindical. Així mateix, es disposarà de taulers d’anuncis reservats per a la lliure comunicació
sindicalatotselscentresoncalguin.
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Article75
Lesuniversitatsdescomptarandelanòminamensualdelstreballadorsafiliatsalescentralssindicalsl’importde
la quota sindical que correspongui a requeriment d’aquells, amb la presentació prèvia de les ordres de
descompteindividualsidelnúmerodelcomptecorrentollibretadelacaixad’estalvisalaqualcalguitransferir
laquantitatcorresponent.Ladirecciódelcentrelliuraràunafotocòpiadelatransferènciaalsdelegatssindicals,
encasquen’hihagi.Launiversitat,enelmarcdelsseuspressupostos,hauràdepreveureelsuporteconòmic
delfuncionamentdelcomitèd’empresa.


CAPÍTOL14
Règimdisciplinari

Article76
Enmatèriaderègimdisciplinari,aquestconveniesremetexpressamentalqueesregulaalConvenicolͼlectiu
delpersonallaboraldel’AdministraciódelaGeneralitatdeCatalunya.
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DISPOSICIONSADDICIONALS

Primera
Els comitès d’empresa i les gerències es comprometen a impulsar el desenvolupament de totes les mesures
previstesalaLleid’igualtatialesaltresnormativesd’aplicacióambl’objectiudeeliminar qualsevoltipusde
discriminacióperraódegènere.Demaneraparticular,s’asseguraràlaparticipaciódelscomitèsd’empresaen
l’elaboraciódelsPlansd’igualtatdecadauniversitat.

Segona
Els comitès d’empresa i les gerències prendran les mesures oportunes per prevenir, evitar i sancionar les
conductesd’assetjamentsexual,talicommarcalalegislacióvigent.

Tercera
Lestaulessalarialscontingudesalpresentconvenihoseranalsúnicsiexclusiusefectesdelcàlculsalarialque
corresponguiaplicarperl’any2010isegüents.

Quarta
Encasdequealgundelsarticlesonormativalegislativaquetéincidènciaalataulad’afectacionsdel’Annex1
perdés vigència o quedés sense efecte per a les universitats públiques catalanes, es recuperarà el contingut
delsarticlesdelConveniColͼlectiutalcomestanredactats.

Cinquena
Toteslesreferènciesd’aquestconveniidelanormativad’aplicacióreferidesataulersd’anuncis,notificacionsi
publicitats’entendràquepodranferͲseefectivesambmitjanselectrònicsdelsquecadauniversitatdisposi.
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DISPOSICIONSTRANSITÒRIES

Primera
El mes següent de la publicació del conveni , es liquidarà de forma proporcional a les seves retribucions,un
0,3%d’incrementretributiu,atèsquenos’hafetefectiu,corresponentalsmesosdegeneramaigde2010ide
la paga extra del mes de juny de 2010, respecte de les taules retributives del 2009, en els termes recollits a
l’article26.1delaLlei25/2009dePressupostosdelaGeneralitatdeCatalunyaperal2010.

Segona.Milloraaddicional
Peraaquellesuniversitatsalesqualscorrespongui,esmantéelconcepteretributiudemilloraaddicional.

Tercera.Plusperillositat
LaComissióparitàriaanalitzaràlesfórmulesopropostesque,enelmarcdel’adequaciódelsllocsdetreballen
termesdeprevencióiprèviaeliminacióderisc,permetilasupressiói/otransformaciódelplusdeperillositat
sensequeencapcascomportiladisminuciódelesretribucionsdelstreballadorsafectats.

Quarta.Milloradelsconcursosdetrasllat.
La Comissió paritària estudiarà les possibilitats de millorar l’eficiència en els procediments dels concurs de
trasllatperproveirlesplacesquequedinvacantsenelmateixprocés.

CinquenaExcedènciavoluntàriaambreservadelloc
Elpersonallaboralfixoindefinittédretagaudird’unperíoded’excedènciavoluntàriaenelstermesprevistos
peralpersonalfuncionarienladisposiciótransitòriasisenadelaLlei5/2012demesuresfiscalsifinanceresi
mentreesmantinguivigent.
Sisena.AfectaciódelaOfertaPúblicad’Ocupació
Mentreestiguilimitadal’ofertapúblicad’ocupacióperlanormativavigent,eltorndetrasllatquedaràlimitatal
personal de la pròpia Universitat i el procediment de provisió de vacants finalitzarà en el torn de promoció
interna.

Setena.Vigènciadelsarticles53.2i53.5.
L’eventualafectaciódelsarticle53.2i53.5perladisposicióaddicionalsisenadelallei5/2012de20demarçde
demesuresfiscalsifinanceres,quedapendentalaresoluciódelsprocessosjudicialsrelatiusalreconeixement
dedretsindividualssobreaquestesqüestions.
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ANNEX2
Classificacióprofessional

Grup1:
Personal amb titulació universitària superior, Graduats Universitaris, Màsters Universitaris oficialso amb
capacitatsuficientmentprovadaenelconcursdecoberturadeplaçavacant,sihopermetelcatàlegdellocsde
treball.Laclassificacióprofessionaldelsllocsdelgrup1éslaques’incloualarelaciódellocsdetreballdecada
unadelesuniversitats.

Grup2:
Personal amb titulació universitària de grau mitjà, Graduats Universitaris, o amb capacitat suficientment
provada en el concurs de cobertura de la plaça vacant, si ho permet el catàleg de llocs de treball. La
classificacióprofessionaldelsllocsdelgrup2éslaques’incloualarelaciódellocsdetreballdecadaunadeles
universitats.

Grup3:
Personal tècnic amb formació professional de grau superior, cicles formatius de grau mitjà i grau superior,
batxilleratounatitulacióequivalentoambcapacitatprovadaenrelacióambelllocdetreball.Laclassificació
professional dels llocs del grup 3 és la que s’inclou a la relació de llocs de treball de cada una de les
universitats.

Grup4:
Personalespecialitzatambformacióprofessionaldegraumitjà,educaciósecundariaobligatòriaounatitulació
equivalentocapacitatprovadaenrelacióambelllocdetreball.Laclassificacióprofessionaldelsllocsdelgrup4
éslaques’incloualarelaciódellocsdetreballdecadaunadelesuniversitats.

La Comissió paritària  adaptarà aquesta taula, si s’escau, al desenvolupament reglamentari que es faci sobre
equivalènciadetitulacionsperadaptacióalnousistemad’ensenyament.
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ANNEX3
Taulesretributivesdel’any2010iposteriors
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ANNEX4
Indumentàriadetreballd’utilitzacióobligatòriapelpersonallaboraldelesuniversitatscatalanes

Conserges, ordenances: 1 vestit d’hivern cada dos anys, 1 vestit d’estiu cada dos anys, 2 camises d’hivern, 2
camisesd’estiu,1corbata,sabatesnegres(3parellscadadosanys),2batesdecolor,paraiguaibotesd’aigua
cada2anys,1abricogavardinacadadosanys.
Governantes:2camisesd’hivern,2camisesd’estiu,calçatadient(3parellscadadosanys),2batesblanques,2
pantalonsofaldilles.
Fotògraf,personaldefilmacióidepublicacions:2batesblanques.
Conductors:1vestitd’hiverncadadosanys;1vestitd’estiucadadosanys,2camisesd’hivern,2camisesd’estiu.
1corbata,sabatesnegres(3parellscadadosanys),1pantalóofaldilla,1abricogavardinacadadosanys.
Vigilants:1vestitd’hiverncadadosanys,1vestitd’estiucadadosanys,2camisesd’hivern,2camisesd’estiu,1
corbata, calçat adient (3 parells cada dos anys), 1 abric o gavardina cada dos anys, 1 vestit d’aigua cada dos
anys.
Netejadores:calçatadient(3parellscadadosanys),3batesdecolor.
Telefonistes: 1 vestit d’hivern cada dos anys, 1 vestit d’estiu cada dos anys, 2 camises d’hivern, 2 camises
d’estiu,1corbata,calçatadient(3parellscadadosanys),siaixíhopreveucadauniversitat.
Personaldetallersioficisid’impremta:2camisesd’hivern,2camisesd’estiu,calçatadient(3parellscadados
anys),2jaquetesambgomaelàsticao2batesi2pantalons.
Personal de manteniment: 2 camises d’hivern, 2 camises d’estiu, calçat adient (3 parells cada dos anys), 2
jaquetesambgomaelàsticao2bates,2pantalons,1vestitd’aiguai1anoraccada2anys.
Jardiners,personaldecampipastors:2camisesd’hivern,2camisesd’estiu,calçatadient(3parellscadados
anys),2granotesobates,2jaquetesambgomaelàstica,2pantalons,1botesd’aigua,1botesdepell,1vestit
d’aiguacadadosanysi1peçad’abriccadadosanys.
Personaldelaboratori,mecànics,etc.:2camisesd’hivern,2camisesd’estiu,calçatadient(3parellscadados
anys),2jaquetesambgomaelàsticaoduesbatesi2pantalons.
Personaldecuina:2camisesd’hivern,2camisesd’estiu,calçatadient(3parellscadadosanys),2vestitsblancs
decuinai2davantalsblancs.
Personalderestauracióicambrersocambreres:2camisesd’hivern,2camisesd’estiu,calçatadient(3parells
cadadosanys),2batesblanques,2pantalonsofaldillesi2davantalsblancs.
Personaltècnic(grups1i2),deprocessamentdedadesiauxiliarsdebiblioteques:
2bates.
Personald’esports:calçatadient(3parellscadadosanys),2xandalls,2samarretesi2pantalonsesportius.
Personaldellard’infants:2camisesd’hivern,2camisesd’estiu,calçatadient(3parellscadadosanys),2bates
blanquesi2pantalonsofaldilles.
Personalsanitari,ATS,auxiliardeclínicaiserveimèdic:calçatadient(3parellscadadosanys)i2batesblanques
cada2anys.
Personald’estabulariidegranges:2camisesd’hivern,2camisesd’estiu,calçatadient(4parellscadadosanys),
2batesdecolor,2pantalonsofaldilles,2jaquetesambgomaelàstica,2pantalons,1botesd’aiguai1vestit
d’aiguacadadosanys.
Models:calçatadient(3parellscadadosanys)iunbarnúscadaany.
Tovalloles:onnohihagitovallolesadisposiciódeltreballador,duestovallolesl’any.
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ANNEXI.TAULAD’AFECTACIONSDEL’ARTICULATDELPRESENTCONVENI
1.
2.
3.

Encasdequealgundelsarticlesonormativalegislativaquetéincidènciaalataulad’afectacionsperdésvigènciaoquedéssenseefecteperalesuniversitatspúbliquescatalanes,
esrecuperaràelcontingutdelsarticlesdelConveniColͼlectiutalcomestanredactats.
Elscanvisnormatiusquepuguinafectarelcontingutd’aquestConveniserananalitzatsperlaComissióParitària,enelstermesquelanormativapreveu,senseperjudiciqueen
totsaquellscasosquelanormativahoprevegilespartspodranlescondicionsdetreball.
Enelmomentdelasignaturad’aquestconveni,estanafectatsperdisposicionslegalsexternesalavoluntatdelesparts,elsarticlesdelconveniinclososataulasegüent:


Article

Afectaciólegal

Art.4.Vigènciaicondicions
retributives
Article17

Quedaensuspenslavigènciadel’article4.1a)peraplicaciódelalleidepressupostosdel’estat(article38)idelaGeneralitatdeCatalunya(article26)enels
queesdeterminal’incrementretributiu.
Quedaensuspenslavigènciadel’article17mentresiguivigentl’article23delalleidepressupostosgeneralsdel’estatperal’any2013

Article42:Jornadaihoraris

Quedamodificadal’aplicaciódel’article42.1mentresiguivigentlaDisposicióaddicionaldotzenadelallei5/2012demesuresfiscalsifinanceres.

Quedamodificadaladuradadelesvacancesestablertesal’article45.1,ielsdiesdedescansestablertsal’article45.2,mentresiguinvigentsl’article48k)i
50del’Estatutbàsicdel’empleatpúblicmodificatperl’article8.1delRDL20/2012.
Article46.Llicènciesi
Quedamodificadal’aplicaciódel’article46.2a)peraplicaciódel’article48b)del’Estatutbàsicdel’empleatpúblicmodificatperl’article8.1delRDL
Permisos
20/2012
Article49.Ensenyament
Quedaafectatl’article49mentresiguivigentl’article33delalleidepressupostosdelaGeneralitatperl’any2012,sensperjudicideldretindividuala
universitari
reclamaridel’execuciódelsdretsquejudicialmentespuguinreconèixer.
Article50.Plusmenjador
Quedaensuspenslavigènciadel’article50mentresiguivigentl’article33delalleidepressupostosdelaGeneralitatperl’any2012
Quedaensuspenslavigènciadel’article51.1mentresiguivigentl’aplicaciódelDecretLlei2/2012,de25desetembresobremilloresdelaprestació
Art51.Incapacitattemporal econòmicad’incapacitattemporaldelpersonalalserveidel’AdministraciódelaGeneralitat,delseusectorpúblicidelesuniversitatspúbliquescatalanesiel
Decretllei2/2013,de19demarç,demodificaciódelmateix.
 Quedaensuspenslavigènciadel’article53.1mentresiguivigentladisposicióaddicionaldesenadel’Estatutdelstreballadors.
 Apartirde1/1/13quedaensuspensl’article53.3peraplicaciódelaLlei27/2011,d’1d’agost,sobreactualització,adequacióimodernitzaciódelsistema
Article53:Jubilació
deSeguretatSocial.
 Apartirdel14/7/12quedaensuspensqualsevolprestaciócompensatòriaprevistaal’article53.4mentresiguivigentl’article1.2delRealDecret
Llei20/2012demesurespergarantirl’estabilitatpressupostàriaidefomentdelacompetitivitat.
Article54:Indemnitzacióper  Quedaensuspenslavigènciadel’article54mentresiguivigentl’article33delalleidepressupostosdelaGeneralitatperl’any2012,excepteenelscasos
invalidesaodefunció
enelsqueelfetcausantsiguiunaccident.
Article55Fonsd’AccióSocial Quedaensuspenslavigènciadel’article55mentresiguivigentl’article33delalleidepressupostosdelaGeneralitatperl’any2012
Article45.Vacances

Article56Premisserveis
prestats

Quedaensuspenslavigènciadel’article56mentresiguivigentl’article48del’EBEPmodificatperl’article8delRealDecretLlei20/2012demesuresper
garantirl’estabilitatpressupostàriaidefomentdelacompetitivitat.
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