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Disposicions

DEPARTAMENT
DE TREBALL

RESOLUCIÓ
TRE/2425/2010, de 16 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
de l’Acord de la Comissió negociadora sobre modiicacions en el text articulat del 
Conveni col·lectiu de treball del personal docent i investigador de les universitats 
públiques catalanes, per al període de 10.10.2006 a 31.12.2009 (codi de conveni 
núm. 7902500).

Vist el text de l’Acord de la Comissió negociadora sobre modificacions en el 
text articulat del Conveni col·lectiu de treball del personal docent i investigador 
de les universitats públiques catalanes, per al període de 10.10.2006 a 31.12.2009, 
subscrit 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 de Girona, la Universitat de Lleida i 
la Universitat Rovira i Virgili, i per la part social pels representants de CCOO i 
d’UGT, el 19 d’abril de 2010, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del 
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de 
maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l’article 170.1.e) i j) 
de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, i altres normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió negociadora sobre modi-
ficacions en el text articulat del Conveni col·lectiu de treball del personal docent i 
investigador de les universitats públiques catalanes, per al període de 10.10.2006 a 
31.12.2009 (codi de conveni núm. 7902500), al Registre de convenis de la Direcció 
General de Relacions Laborals.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió negociadora del Conveni.

Barcelona, 16 de juny de 2010

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

Transcripció del text original signat per les parts

ACORD
de la Comissió negociadora sobre modiicacions en el text articulat del Conveni 
col·lectiu de treball del personal docent i investigador de les universitats públi-
ques catalanes, per al període de 10.10.2006 a 31.12.2009 (codi de conveni núm. 
7902500).

Acta número 1, corresponent a la primera sessió de la Comissió negociadora del 
Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitat públiques 
catalanes, celebrada a Barcelona (Via Laietana, 26) el dia 19 d’abril de 2010.

Assistents:

La relació d’assistents presents a la reunió figura com a annex a aquesta Acta en 
document identificat com a “Document 1”.
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Desenvolupament de la sessió

Comença a les 11,00 hores la reunió de la Comissió negociadora del Conveni 
Col·lectiu del personal docent i investigador (PDI) de les Universitats públiques 
catalanes amb les representacions de la part social i de la part pública.

Pren la paraula, en representació de la part pública, la Sra. Pilar Sorribas per tal de 
donar lectura a l’Acta de constitució d’aquesta Comissió negociadora, al què s’annexa 
la relació de membres de la Comissió i la Certificació emesa per la Direcció General 
de Relacions Laborals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
relativa a la representació dels treballadors. En l’Acta esmentada es conté la desig-
nació de la Presidència de la Comissió negociadora, en la què actuen com a

President el Sr. Eliseu Oriol i com a Secretari el Sr. Jorge Pérez.

Ambdues parts aproven l’Acta de constitució amb els seus annexos, i la signen en 
prova de conformitat, figurant una còpia com a annex a aquesta Acta, identificada 
com a “Document 2”.

Des de la Presidència es recorda que la Comissió paritària del Conveni col·lectiu, 
a la seva 13a. sessió, celebrada a Barcelona el dia 19 de març de 2010, va acordar 
remetre a la Comissió negociadora una proposta de redactat de l’article 50 del 
Conveni col·lectiu, en matèria de jubilació.

Es procedeix, per part de la Presidència, a la lectura del contingut d’aquesta 
proposta de redactat, què és la següent:

“Article 50 jubilació
S’estableix que la jubilació serà obligatòria el dia immediatament anterior a la 

data d’inici del curs acadèmic en el què el treballador o treballadora tingui com-
plerts els 65 anys, sempre que tingui cobert el període de carència que estableix la 
legislació vigent.

En el marc del que estableix la disposició addicional 10a. de l’Estatut dels treba-
lladors i com a objectiu de política d’ocupació, les parts acorden el següent:

1. En el supòsit que, per raons organitzatives, la plaça ocupada per professorat 
permanent a temps complet que ha accedit a la jubilació obligatòria hagi de ser 
objecte d’amortització, les universitats es comprometen a crear una nova plaça 
permanent de personal docent i investigador a temps complet o una plaça de pro-
fessorat lector.

2. Prendre les mesures necessàries per a la regularització i estabilització del PDI 
i, a tal efecte, les universitats es comprometen a:

a) regularitzar el col·lectiu de professorat associat a temps parcial, d’acord amb 
allò establert a la disposició transitòria segona d’aquest conveni,

b) convocar els concursos que permetin l’estabilització del professorat lector que 
sigui acreditat d’acord amb la legislació vigent, i en el marc dels programes que 
s’hauran de negociar a cada universitat.

3. Estudiar i proposar en el termini màxim d’un any des de la signatura del 
conveni l’aplicació de plans que estimulin la jubilació anticipada en funció de la 
seva realitat organitzativa i estructura de cada universitat, amb la participació del 
comitè d’empresa respectiu.

4. En produir-se la jubilació obligatòria d’un treballador o treballadora a temps 
complet que tingui acreditada una antiguitat de quinze anys amb dedicació ex-
clusiva a la mateixa universitat, tindrà dret a percebre l’import de dues pagues 
extraordinàries.

5. Abans del dia 31 de desembre de cada any, s’informarà al comitè d’empresa 
de les mesures establertes en els punts 1 i 2 d’aquest article.”

La part pública expressa el seu acord ple amb aquesta modificació del Conveni 
col·lectiu, i la part social fa el mateix, si bé planteja la qüestió de l’entrada en vigor 
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d’aquesta modificació. S’acorda per ambdues parts que la modificació del Conveni 
col·lectiu que s’aprova per aquesta Comissió negociadora entrarà en vigor en la data de 
celebració de la pròpia Comissió negociadora, es a dir, el dia 19 d’abril de 2010.

Així doncs, reunida la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del personal 
docent i investigador (PDI) de les Universitats públiques catalanes, s’acorda la seva 
modificació amb la introducció d’un nou article 50 amb la següent redacció:

“Article 50 jubilació
S’estableix que la jubilació serà obligatòria el dia immediatament anterior a la 

data d’inici del curs acadèmic en el què el treballador o treballadora tingui com-
plerts els 65 anys, sempre que tingui cobert el període de carència que estableix la 
legislació vigent.

En el marc del que estableix la disposició addicional 10a. de l’Estatut dels treba-
lladors i com a objectiu de política d’ocupació, les parts acorden el següent:

1. En el supòsit que, per raons organitzatives, la plaça ocupada per professorat 
permanent a temps complet que ha accedit a la jubilació obligatòria hagi de ser 
objecte d’amortització, les universitats es comprometen a crear una nova plaça 
permanent de personal docent i investigador a temps complet o una plaça de pro-
fessorat lector.

2. Prendre les mesures necessàries per a la regularització i estabilització del PDI 
i, a tal efecte, les universitats es comprometen a:

a) regularitzar el col·lectiu de professorat associat a temps parcial, d’acord amb 
allò establert a la disposició transitòria segona d’aquest conveni,

b) convocar els concursos que permetin l’estabilització del professorat lector que 
sigui acreditat d’acord amb la legislació vigent, i en el marc dels programes que 
s’hauran de negociar a cada universitat.

3. Estudiar i proposar en el termini màxim d’un any des de la signatura del 
conveni l’aplicació de plans que estimulin la jubilació anticipada en funció de la 
seva realitat organitzativa i estructura de cada universitat, amb la participació del 
comitè d’empresa respectiu.

4. En produir-se la jubilació obligatòria d’un treballador o treballadora a temps 
complet que tingui acreditada una antiguitat de quinze anys amb dedicació ex-
clusiva a la mateixa universitat, tindrà dret a percebre l’import de dues pagues 
extraordinàries.

5. Abans del dia 31 de desembre de cada any, s’informarà al comitè d’empresa 
de les mesures establertes en els punts 1 i 2 d’aquest article.”

D’aquesta manera, i sense més temes per tractar, es tanca la sessió.

El president

El secretari

(10.190.080)

*
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