
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/272/2017, de 20 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de
la Comissió negociadora sobre la modificació del 1r Conveni col·lectiu del personal docent i investigador
de les universitats públiques catalanes (codi de conveni núm. 79002500012006).

Vist el text de l'Acord de la Comissió negociadora sobre la modificació del 1er Conveni col.lectiu del personal
docent i investigador de les Universitats Públiques Catalanes subscrit, en data 27 d'octubre de 2016, per la part
empresarial pels representants de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la
Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat
de Girona i la Universitat de Lleida, i per la part social pels representants de CCOO, UGT, CGT i CSIF-F, i
d'acord amb el que disposen 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 i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de
reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 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 conveni esmentat en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Comissió Negociadora.

 

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

 

Barcelona, 20 de febrer de 2017

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

 

Traducció literal del text signat per les parts

 

Reunida la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats
públiques catalanes el dia 27 d'octubre de 2016

 

Acorda, la modificació del 1r Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques
catalanes amb la incorporació d'un nou article 14bis, la modificació de la Disposició transitòria primera i de
l'article 35 i la incorporació d'una nova disposició transitòria quarta, segons el redactat que s'indica a
continuació:
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Article 14 bis

Promoció interna

1. Les universitats poden convocar concursos de promoció interna per al seu professorat agregat permanent. Si
el marc legal ho permet, es podrà plantejar la promoció per al cas d'altres figures de PDI-L.

2. La selecció es farà mitjançant concurs entre el PDI-L de la universitat convocant que compleixi els requisits
exigits per a la categoria objecte del concurs i tingui una antiguitat d'un mínim de dos anys de servei a la
mateixa universitat.

3. Els mèrits i els criteris d'avaluació seran establerts per cada universitat prèvia negociació amb els
representants de PDI-L.

 

Disposició transitòria primera

Acord sobre el professorat col·laborador

1. No es modifica el redactat del conveni.

2. No es modifica el redactat del conveni.

3. El professorat col·laborador permanent que compleixi els requisits de la normativa podrà participar en
concursos de promoció interna a agregat.

 

Article 35

Complement funcional per càrrec acadèmic o per responsabilitat de gestió

1. No es modifica el redactat del conveni.

2. No es modifica el redactat del conveni.

3. L'import anual i els criteris de retribució d'aquest complement seran els mateixos que els establerts per al
personal docent i investigador funcionari.

 

Disposició transitòria quarta

Complement funcional per càrrec acadèmic o per responsabilitat de gestió

La modificació acordada a l'article 35 punt 3, a la Comissió negociadora de 27 d'octubre de 2016, s'aplicarà
amb efectes d'1 de gener de 2016.

 

Barcelona 27 d'octubre de 2016

 

(17.051.108)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7317 - 27.2.20172/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-17051108-2017




