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RESOLUCIÓ
TRI/4401/2006, de 27 de novembre, per la qual
es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord
de modificació de l’article 91 del Conveni col·-
lectiu de treball del personal laboral del Servei
Català de la Salut (CatSalut), per als anys 2004-
2006 (codi de conveni 7901512).

Vist l’Acord de modificació de l’article 91 del
Conveni col·lectiu de treball del personal laboral
del Servei Català de la Salut (CatSalut), per als
anys 2004-2006, subscrit per la part empresarial,
pels representants de l’empresa, i per la part
social, pels representants dels treballadors, el dia
27 de juny de 2006, 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, so-
bre registre i dipòsit de convenis col·lectius de
treball; l’article 170.1.e) i j) de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, i altres normes d’aplicació.

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de mo-
dificació de l’article 91 del Conveni col·lectiu de
treball del personal laboral del Servei Català de
la Salut (CatSalut), per als anys 2004-2006 (codi
de conveni 7901512) 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, 27 de novembre de 2006

MAR SERNA CALVO

Directora general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text original signat per les
parts

Reunida la Comissió negociadora del 3r Con-
veni col·lectiu del personal laboral del CatSalut
als efectes de desenvolupar el contingut de la dis-
posició addicional desena Jubilació del text ar-
ticulat del Conveni, i atès el que s’estableix a la
disposició addicional desena de la Llei de l’Es-
tatut dels Treballadors, introduïda mitjançant
la Llei 14/2005, d’1 de juliol, sobre clàusules dels
convenis col·lectius referides al compliment de
l’edat ordinària de jubilació, les parts sotasignats

ACORDEN:

Modificar el contingut de l’article 91 del text
articulat del 3r Conveni col·lectiu del personal
laboral del CatSalut per als anys 2004-2006,
adoptant el redactat següent:

Article 91
Jubilació als 65 anys

Dins la política de solidaritat a la promoció
de l’ocupació en l’àmbit de la Generalitat de
Catalunya, i en concret al CatSalut, els treballa-
dors inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest con-
veni es jubilaran quan compleixin l’edat de 65
anys. El CatSalut, amb la voluntat de reduir al
màxim l’índex de temporalitat de la plantilla, es
compromet a convocar anualment places de

DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS
UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ
IUE/4394/2006, de 29 de desembre, per la qual
s’obren les convocatòries per a la concessió de
beques i ajuts en matèria de recerca per a l’any
2007.

Atès el que disposa el capítol 9 del Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, amb relació al règim
jurídic de les subvencions i transferències de la
Generalitat de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, i el Re-
ial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre;

Atesa la Resolució UNI/962/2005, d’1 de fe-
brer, per la qual s’aproven les bases generals que
han de regir la concessió de beques i ajuts con-
vocats per l’Agència de Gestió d’Ajuts Univer-
sitaris i de Recerca (AGAUR);

Atès que l’article 11 dels Estatuts de
l’AGAUR, aprovats pel Decret 168/2002, d’11
de juny, del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, disposa que correspon al Consell de
Direcció aprovar les convocatòries de beques
i subvencions, com també la seva resolució, i
que aquestes facultats han estat delegades a
la presidència de la Comissió Executiva d’A-
juts de Recerca (CEAR), amb data 5 de de-
sembre de 2002,

RESOLC:

Article 1
Convocar les beques i els ajuts en matèria de

recerca de l’AGAUR que consten en els anne-
xos d’aquesta resolució i que es detallen a con-
tinuació:

Convocatòria d’ajuts a projectes d’abast lo-
cal i comarcal (ACOM). Annex 1.

Convocatòria d’ajuts per a l’organització d’ac-
cions mobilitzadores (ARCS). Annex 2.

Convocatòria de beques per a joves membres
de comunitats catalanes a l’exterior (BCC).
Annex 3.

Convocatòria de beques per a estades de re-
cerca fora de Catalunya (BE). Annex 4.

Convocatòria per a la concessió d’ajuts per
al finançament de projectes de recerca que tin-
guin per finalitat l’estudi de temàtiques en
l’àmbit de les ciències socials i les humanitats
(PBR). Annex 5.

Convocatòria de beques de recerca per a
professors/es i investigadors/es visitants a Cata-
lunya 2007 (PIV). Annex 6.

Convocatòria de Premis CIRIT per fomen-
tar l’esperit científic del jovent 2007 (PJ). An-
nex 7.

Convocatòria d’ajuts per a tesis doctorals en
català (TDCAT). Annex 8.

Article 2
Publicar els imports dels ajuts per a les des-

peses de desplaçament que s’han d’aplicar
d’acord amb el que determinin les bases regu-
ladores de les convocatòries. Annex 9

plantilla ocupades temporalment, sempre i quan
no estiguin reservades a un treballador fix.

L’edat de jubilació establerta al paràgraf an-
terior es considera sens perjudici que tot treba-
llador pugui completar els períodes de carència
per a la jubilació, supòsit en el qual la jubilació
s’ha de produir en el moment que el treballador
completi els esmentats períodes de carència en
la cotització a la Seguretat Social.

No obstant, però, els treballadors que volun-
tàriament ho desitgin, podran perllongar la per-
manència en el servei actiu fins que compleixin,
com a màxim, els 70 anys d’edat, d’acord amb
el procediment que s’estableixi per la direcció
del CatSalut.
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