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Acord col·lectiu signat sobre el Pla de Jubilació Parcial 

 
 

D’una part, el Sr. Miquel Rey i Castilla amb D.N.I.38828475-J actuant en la 
seva condició de president en nom i representació de de la Fundació 

Tecnocampus Mataró-Maresme sita al carrer Avinguda Ernest LLuch nº 32, 
08302 de Mataró i  

 

D’altre part, els Sr. Vicenç Delos Cot, amb D.N.I 38767667-V en la seva 
condició de President del Comitè d’Empresa  de dita empresa i amb el mateix 

domicili a efectes de notificació,  
 

Ambdues parts es reconeixen capacitat bastant per assolir aquest ACORD 
fent constar que la representació legal dels treballadors ostenta la majoria 

suficient al òrgan de representació unitari dels treballadors per donar caràcter de 
validesa general a aquest pacte. 

 

I a aquests efectes 
 

DECLAREN: 
 

Previ:-  Que ambdues parts han vingut constatant una inquietud pel 
manteniment de l’ocupació estable i el manteniment de les plantilles, el seu 

rejoveniment, així com el desig dels treballadors/es de poder accedir a la 
situació de jubilació parcial i els treballadors/es amb contracte de treball 

temporal de poder mantenir el seu lloc de treball mitjançant el contracte de 

relleu. 
 

Tenint en compte que les parts consideren que la fórmula de la jubilació 
parcial constitueix un mecanisme adequat per satisfer les expectatives dels 

treballadors/es que compleixen determinades edats i les dels treballadors/es 
amb contracte a temps determinat, ja que permetrà la seva continuïtat en el seu 

lloc de treball, les parts han decidit negociar i consensuar un mecanisme per 
regular la possibilitat d’accedir a tal situació. 

 

Un altre objectiu a assolir amb aquest Pla és promoure i facilitar el mestratge 
professional entre generacions, així com l’intercanvi del coneixement i 

experiències. 
 

L'article 8 i la Disposició final 5a del R. D. Llei 5/2013, de 15 de març, 
estableixen l'excepcionalitat de mantenir les condicions anteriors a l'entrada en 

vigor del R. D. Llei d'acords col·lectius d'empresa subscrits fins l'1 d'abril de 2013 
facilitant així assolir un acord que permeti obtenir l’objectiu indicat en el punt 

anterior. 

 
Amb aquesta finalitat, les parts ha arribat, al següent ACORD DE PLA DE 

JUBILACIÓ PARCIAL. 
 

I.- A l'empara d’allò establert a l'apartat 2 c) de la Disposició Final 12ª de la 
Llei 27/2011 d'1 d'agost sobre actualització, adequació i modernització del 
sistema de Seguretat Social  en la redacció donada per l'article 8 del Reial 
Decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la 
vida laboral dels treballadors de més gran edat i promoure l’envelliment actiu, la 

Signat en data 26 de març de 2013 pels representants legals de la Fundació 
Tecnocampus i els representants del Comitè d’Empresa 
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empresa i els treballadors i treballadores, de mutu acord, podran acollir-se a 

aquest pla de jubilació parcial. 

 
II.- Aquest Pla de Jubilació Parcial serà d’aplicació a tots els treballadors i 

treballadores d’aquesta empresa que compleixin 61 anys abans de l’1 de gener 
de 2019, sempre que compleixin amb els requisits establerts a l’apartat IV 

d’aquest pacte. 
 

III.-L’àmbit temporal d’aquest acord s’estendrà des del dia 26 de març de 
2013 fins el 31 de desembre de 2018, sense perjudici del que es recull a 

l’apartat VII d’aquest Pla. 

 
IV.- Requisits del treballador o treballadora que accedeixen a la jubilació 

parcial: Podran sol·licitar l’accés a la situació de jubilació parcial els treballadors i 
treballadores de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, a més complir els 

requisits a dia d’avui per la legislació vigent per accedir a la jubilació parcial, 
reuneixin els següents requisits:   

 Tenir complerts 61 anys 

 Comptar amb una antiguitat al centre igual o superior a 6 anys, 

ininterromputs i immediatament anteriors a la data de sol·licitud 
 Reduir la jornada de treball entre un mínim d’un 25% i un màxim d’un 75%, 

o d’un 85% per als supòsits en què el treballador o treballadora rellevista 

segui contractat a jornada completa i per temps indefinit. Aquesta reducció 
de jornada comportarà la corresponent reducció salarial en igual 

percentatge. 

Els qui tinguessin la condició de mutualistes abans de l'1 de gener de 1967 
podran causar el dret a la jubilació parcial en els termes establerts en el punt 

anterior, excepte en l'edat, que serà de 60 anys. 
 

V.- Sol·licitud i gestions d’accés a la jubilació parcial. L’accés a la jubilació 
parcial serà de mutu acord entre les parts (empresa i treballador/a). Igualment, 

per raons organitzatives, tècniques o de producció, la Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme podrà diferir l’accés a la situació de jubilació parcial fins a la 

finalització del curs acadèmic on tingui lloc la sol·licitud. 

El treballador o treballadora interessat haurà de notificar per escrit al 
Departament de Recursos Humans la seva intenció d’accedir a la jubilació parcial 

amb una antelació mínima de tres mesos a la data en què compleixi l’edat que 
consta a l’apartat anterior. 

L’accés a la jubilació parcial suposarà per al treballador la subscripció d’un 
contracte a temps parcial, en virtut de la jornada que mútuament acordin les 

parts. 
Simultàniament a la subscripció del meritat contracte a temps parcial,  

l’empresa haurà de celebrar un contracte de treball en la seva modalitat de 

relleu per, com a mínim, la jornada deixada vacant pel treballador jubilat parcial, 
amb un treballador/a en situació de desocupació o bé amb un treballador/a que 

ja vingui prestant serveis a l’empresa mitjançant un contracte de durada 
determinada.  

 
VI.- Jubilació total. Els treballadors i les treballadores acollits a aquest pla de 

jubilació parcial s’obliguen a jubilar-se totalment al complir l’edat ordinària. 
 

VII.- Canvis normatius. El present Acord ha estat concebut i negociat sobre la 

base de l'actual regulació legislativa sobre la matèria, especialment la Llei 
27/2011, d’1 d’agost, el Reial decret 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten 

mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic i Real Decret-Llei 
5/2013, de 15 de març, de manera que l’Acord resta supeditat al manteniment 
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de l’actual regulació legal de la jubilació anticipada, jubilació parcial i contracte 

de relleu així com el sistema retributiu i règim de cotització en vigor. 

De produir-se variacions durant el període de vigència del present acord, ja 
siguin de caràcter convencional, com normatiu-legal (en la regulació de la 

jubilació parcial o anticipada) o reglamentari (especialment en matèria de 
cotització a la seguretat social del personal afectat per aquest acord), o de 

caràcter judicial (en el supòsit que recaiguin resolucions judicials contràries a 
allò que s’ha acordat), que bé suposin modificacions en les obligacions per a 

l’empresa o bé poguessin afectar els interessos dels treballadors inclosos en 
l’àmbit personal d’aquest pacte, l’Acord restarà automàticament sense efecte a 

requeriment de qualsevol de les parts signants del Acord, sense que això afecti 

el personal que ja s’hagués jubilat parcialment amb anterioritat. 
 

VIII.- Els convenis col·lectius d'aplicació a la Fundació son el Conveni 
Col·lectiu de treball de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró, amb codi 

0815382, publicat al DOGC en data 09/07/2009, el Conveni Col·lectiu de treball 
de l’Escola Universitària del Maresme, amb codi 0814882, publicat en el DOGC el 

13/06/2008, ambdós en període de ultraactivitat i el Recull de Normes 
d’Organització i Funcionament Laboral de la Fundació TecnoCampus de gener de 

2009.  
 
IX.- El codi de compte afectat per aquest Acord Col·lectiu d'empresa és el: 

0111. 08. 1321831.38 
 

X.- En compliment del disposat al R.D.- Llei 5/2013, es farà comunicació a la 
corresponent Delegació Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social 

abans del proper 15 d'abril. 
 

XI.- La relació nominal de treballadors/es, llevat d’error o omissió,  afectats 

amb dret a acollir-se a la jubilació parcial recollida en aquest pacte són els 
consten a l’Annex. 

 
I per que consti i en senyal de conformitat es signa aquest ACORD a  Mataró,  

a 26 de març de 2013 
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Acord col·lectiu signat sobre prestacions econòmiques en 
situacions d’incapacitat temporal 
 

 
 

D’una part, el Sr. Miquel Rey i Castilla amb D.N.I.38828475-J actuant en la seva 
condició de president en nom i representació de de la Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme sita al carrer Avinguda Ernest LLuch nº 32, 08302 de Mataró i  

 
D’altre part, els Sr. Vicenç Delos Cot, amb D.N.I 38767667-V en la seva condició 

de President del Comitè d’Empresa  de dita empresa i amb el mateix domicili a 
efectes de notificació,  

 
Ambdues parts es reconeixen capacitat bastant per assolir aquest ACORD fent 

constar que la representació legal dels treballadors ostenta la majoria suficient al 
òrgan de representació unitari dels treballadors per donar caràcter de validesa 
general a aquest pacte. 

 
I a aquests efectes 
 
 

DECLAREN 
 

Previ:-  L'article 9 del R. D.  20/2012, de 14 de juliol, estableix el marc a aplicar 
sobre el règim de prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del 
personal al servei de les Administracions públiques, organismes i entitats dependents 
i òrgans constitucionals. En aquest sentit,  s’estableixen en l’ apartat segon aquelles 
situacions, condicions i límits sota les que es podrà complementar les prestacions 
que percep el personal. 

 
En l’article 16 del citat R.D. s’estableix que queden sense efectes els acords, 

pactes i convenis pel personal del sector públic definits en l’article 22 de la llei 
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat, dins els quals s’hi 
compta la Fundació TecnoCampus.  

 
Per tal d’establir el règim en què es complementaran les prestacions per 

incapacitat temporal del personal de la Fundació TecnoCampus i seguint allò 
establert en l’article 9.2 del R.D. 20/2012 de 14 de juliol, les parts ha arribat, als 
següents  

 
ACORDS 

 
 
PRIMER.-   La prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del 

personal de la Fundació TecnoCampus es complementarà de la següent manera: 
 
Contingències comunes: 
 Fins el 3r. dia: 50% de les retribucions que s’hagin percebut en el mes 

anterior al de causar-se la incapacitat. 
 Del 4t. al 20è dia, ambdós inclosos: 75% de les retribucions que s’hagin 

percebut en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.. 
 Del 21è dia en endavant: 100 % de la retribució bàsica i de les retribucions 

complementàries. 
 
Contingències professionals: Complementada des del dia 0 fins assolir el 100% 

de la retribució bruta durant el període de baixa, corresponent a la suma del salari 
base, antiguitat, complement de destinació, complement específic i altres 
complements. 

Signat en data 30 de setembre de 2013 pels representants legals de la 
Fundació Tecnocampus i els representants del Comitè d’Empresa 
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Quan el comunicat de baixa indiqui que es tracta d’una recaiguda, es tindran en 

compte els dies transcorreguts del període d’incapacitat temporal inicial per tal 
d’abonar el complement de la prestació d’acord amb la taula anterior. 

 
SEGON.-   La Fundació TecnoCampus abonarà el 100% del complement d’IT 

derivada de malaltia comuna o accident no laboral en els casos següents, considerats 
de caràcter excepcional i sempre que estiguin degudament justificats: 

 
 Hospitalització, que s’haurà de justificar mitjançant justificant del centre 

hospitalari que acrediti l’ingrés. 

 Intervenció quirúrgica (hospitalària o ambulatòria), que s’haurà de justificar 
mitjançant justificant del centre hospitalari que acrediti la intervenció quirúrgica. 

 Malaltia greu, que s’haurà de justificar mitjançant informe expedit per un 
facultatiu metge de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, prenent com a 
referència l’annex de malalties greus contingut al Real Decret 1148/2011, de 29 de 
juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, al sistema de la Seguretat Social, de la 
prestació econòmica per tenir cura de menors afectats per càncer o altra malaltia 
greu,  publicat al BOE núm. 182, de 30 de juliol de 2011, i les possibles 
actualitzacions que es puguin produir. 

 Malaltia infecciosa  que es pugui transmetre a la col·lectivitat per via 
respiratòria, com per exemple: varicel·la, escarlatina, rubeòla, meningitis, etc., i li 
doni la baixa mèdica el treballador no patirà cap descompte en les seves retribucions. 
Aquesta excepcionalitat també operarà quan les autoritats sanitàries facin avisos 
excepcionals que obliguin al treballador/a a romandre al seu domicili, com per 
exemple va succeir amb la grip A. Per acollir-se a aquests supòsits caldrà 
obligatòriament que el treballador/a ho acrediti conjuntament amb el document de 
baixa, mitjançant un justificant mèdic que digui que pateix una malaltia 
infecciosa que es pot transmetre per via respiratòria i no ha d'especificar quina atès 
que és informació personal confidencial.  

 Embaràs, que s’haurà de justificar mitjançant informe expedit per un 
facultatiu metge de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social. 

 Víctimes de violència de gènere, que s’haurà de justificar mitjançant informe 
dels serveis socials, policials o de salut que acreditin aquesta situació. 

 
 
TERCER.-  Aquest Acord tindrà vigència des de l’1 de setembre de 2013 i 

mentre sigui d’aplicació allò establert en el R.D 20/2012. En cas de que aquesta 
normativa sigui derogada, el present Acord perdrà la seva vigència i serà d’aplicació 
allò que determini el conveni laboral que sigui aplicable a la Fundació TecnoCampus 
en aquell moment. 

 
 
I per que consti i en senyal de conformitat es signa aquest ACORD a Mataró,  a 

30 de setembre de 2013. 
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Acord col·lectiu signat sobre el 
desplegament del I Conveni 
Col·lectiu 
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Acord col·lectiu sobre el desplegament del I Conveni 
Col·lectiu de la Fundació Tecnocampus 

 

REUNITS 
 

D’una part, el Sr. Miquel Rey i Castilla, President de la Fundació TecnoCampus 
Mataró-Maresme, (en endavant TecnoCampus), amb CIF G62034111, actuant en 

nom i representació d’aquesta en virtut del seu nomenament de data 14 de setembre 
de 2011 i l’apoderament de data 25 de novembre de 2013 davant el notari de 
Barcelona, Sr.  Jesús Benavides Lima, amb el núm. 3.387 del seu protocol.  

I de l’altra part, el senyor Xavier Font Aragonès, que intervé en la seva qualitat 
de president del Comitè de Treballadors de la Fundació TecnoCampus, (en endavant 
el Comitè d’Empresa), designat en data 9 d’abril de 2014, amb NIF 46666156-F.  

 
En nom de les institucions que representen, reconeixent-se amb la capacitat legal 

necessària i suficient per formalitzar el present acord i de les seves lliures i 
espontànies voluntats, en aquest acte, 

 
 
 

MANIFESTEN 
 

1. Que en data 19 de desembre de 2013 els representants legals de la 
Fundació Tecnocampus i els representants del Comitè d’Empresa van signar el I 
Conveni col·lectiu de la Fundació Tecnocampus 2014-2017. 

2. Que aquest conveni laboral estableix en els seus diferents articles qüestions 
que exigeixen ser desenvolupades durant l’aplicació del mateix, com són l’article 14, 
pel que fa al complement de desenvolupament professional, o l’article 25 sobre l’E-
treball. 

3. Que en data 18 de març de 2015 la Comissió Paritària va aprovar retribuir 
amb un complement fix als professors dels col·lectius de PDI Permanent i PDI 
Associat que imparteixin assignatures de grau en anglès (que no són les pròpies de 
llengua estrangera).  

4. Que dos anys després de l’entrada en vigor de l’actual conveni laboral, les 

parts manifesten que l’aplicació d’aquest ha estat satisfactòria, alhora que la 
institució ha progressat satisfactòriament, augmentant els seus ingressos durant 
aquest període i arribant per primer cop a l’equilibri econòmic.    

5. Que, atès a l’establert a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2016, es preveu que en aquest exercici es realitzin millores salarials, les quals 
s’estan avaluant per a la seva aplicació a Tecnocampus, i que es procedeixi a la 
recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012. 

6. Que en el marc de les reunions mantingudes en les diferents Comissions 
Paritàries arrel de la posada en marxa de nou Protocol de Desenvolupament 
Professional del PDI i el PAS de la institució, s’ha plantejat la possibilitat d’augmentar 
el complement de desenvolupament regulat en el I Conveni Col·lectiu de la Fundació 
Tecnocampus. 

7. Que és voluntat tant de l’empresa com del Comitè d’Empresa seguir 
avançant en el desplegament del I Conveni Col·lectiu de la Fundació Tecnocampus. 

 
Atès tot l’anterior, les parts   
 

Signat en data 17/11/2015 pels representants legals de la Fundació 
Tecnocampus i els representants del Comitè d’Empresa 
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ACORDEN 
 

Primer.   E-treball.  
 
En relació al desplegament de l’article 25 del I Conveni Col·lectiu de la Fundació 

Tecnocampus, l’Empresa i el Comitè acorden constituir un grup de treball que en els 
propers 6 mesos haurà de desenvolupar un marc normatiu d’E-treball que en tot cas 
inclourà una anàlisi dels llocs de treball en els que organitzativament serà possible 
aplicar aquesta nova forma de treballar, una proposta dels sistemes d’informació a 
utilitzar pel treballador, un marc normatiu amb les condicions en que es 
desenvoluparà l’E-treball i un calendari per a la implantació d’un pla pilot d’E-treball a 
la Fundació Tecnocampus. Com a conseqüència del pla pilot i partint dels seus 

resultats, es procedirà a incorporar aquesta millora organitzativa. 
 
 

Segon.-   Excedència voluntària  
 
Pel que fa a l’article 30, apartat b) del Conveni s’acorda que la persona que 

s’aculli a una excedència voluntària regulada en aquest article, tindrà dret a la 
reserva de plaça, sempre que la seva reincorporació, prèvia sol·licitud, es produeixi 
abans de finalitzar el primer any d’excedència. Tal modificació de millora s’aplicarà 
únicament a personal que tingui reconegut  5 o més anys d’antiguitat. 

 
 

Tercer.-   Multilingüisme.  

 
Pel que fa al debat sobre l’acreditació del requisit del català en els processos de 

selecció, l’Empresa es compromet a aprovar una normativa sobre el multilingüisme 
(català, castellà i anglès) a la Fundació Tecnocampus en els propers sis mesos, on es 
reguli, entre d’altres, l’ús del català a la institució i es compleixi amb allò establert en 
el Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic 
del professorat de les universitats dels sistema universitari català. Com a pas previ a 
l’aprovació d’aquesta norma s’enviarà un esborrany al Comitè d’Empresa per al seu 
coneixement i per tal que pugui exposar les seves observacions abans de ser 
definitivament aprovat. 

 
 

Quart.-   Desenvolupament professional.  
 

En relació a l’article 14 l’empresa ha de dissenyar el Protocol de 
Desenvolupament Professional del PDI i el PAS. Aquest document ha estat avaluat 
per la Comissió de Qualitat, el Consell Acadèmic i el Comitè de Direcció, alhora que 
dins el procés de participació ha estat lliurat al Comitè d’Empresa, qui ha exposat les 
seves observacions i comentaris. A partir d’aquí el Comitè de Direcció ha procedit a 
aprovar aquest protocol, establint que el primer període d’aplicació (01/01/2014-
31/12/2016) sigui a més d’executiu també un procés d’avaluació del seu 
funcionament que permeti establir millores en el futur. A partir d’aquest punt i atesa 
la novetat del tema i la bona disposició de les parts per tal que aquest protocol sigui 
un estímul, s’acorda com a millora per al primer període d’ aplicació que:  

a) Els treballadors i treballadores que assoleixin els objectius marcats en el 
Protocol de Desenvolupament Professional en més d’un 70% de promig durant tres 
anys de valorització tinguin dret a un complement de desenvolupament del 4% del 
salari base. 

b) Els treballadors i treballadores que assoleixin els objectius marcats en el 
Protocol de Desenvolupament Professional entre un 50 i un 70% de promig durant 
tres anys de valorització tinguin dret a un complement de desenvolupament del 2% 
del salari base. 
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Cinquè.-   Aparcament.  
 
S’acorda oferir anualment un tiquet d’aparcament de 150 hores a cada 

treballador o treballadora a temps complet que no disposi de plaça d’aparcament. En 
cas que el treballador o treballadora no desitgi obtenir aquest benefici en 
l’aparcament, podrà sol·licitar bescanviar l’import equivalent de 24,20€, IVA exclòs 
en tiquets restaurant que caldrà consumir al Servei de Restauració de Tecnocampus. 

I perquè així consti i en prova de conformitat, les parts signen el present 
document per duplicat, a un sol efecte, en el lloc i data esmentats a l’encapçalament. 
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4.2.4  
 

Acord col·lectiu signat sobre el 
premi per anys de servei 
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Acord entre la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i el 
Comitè d’Empresa referent al premi per anys de servei 
establert al I Conveni Col·lectiu de la Fundació Tecnocampus 
 

 
 

REUNITS 
 

D’una part, el Sr. Jaume Teodoro Sadurní, Director General de la Fundació 

TecnoCampus Mataró-Maresme, (en endavant TecnoCampus), amb CIF G62034111, 
actuant en nom i representació d’aquesta en virtut dels poders atorgats en data 28 
de desembre de 2015 davant el notari de Barcelona, Sr.  Jesús Benavides Lima, amb 
el núm. 5.065 del seu protocol.  

 
I de l’altra part, el senyor Xavier Font Aragonès, que intervé en la seva qualitat 

de president del Comitè de Treballadors de la Fundació TecnoCampus, (en endavant 
el Comitè d’Empresa), designat en data 9 d’abril de 2014, amb NIF 46666156-F.  

 
En nom de les institucions que representen, reconeixent-se amb la capacitat legal 

necessària i suficient per formalitzar el present acord i de les seves lliures i 
espontànies voluntats, en aquest acte, 
 

 

MANIFESTEN 
 

1. Que en data 19 de desembre de 2013 els representants legals de la 
Fundació Tecnocampus i els representants del Comitè d’Empresa van signar el I 
Conveni col·lectiu de la Fundació Tecnocampus 2014-2017. 

 
2. Que aquest conveni laboral estableix en l’article 50 un premi per anys de 

servei al personal en actiu que compleixi una antiguitat de serveis efectius al 
Tecnocampus de 25 anys.  

 
3. Que en data 27 de gener de 2016 la Comissió Paritària va acordar 

complementar aquest article 50 per tal d’establir que els treballadors que ho 
sol·licitin puguin bescanviar el gaudi d’aquests dies de vacances per una retribució 
econòmica equivalent. 

 
4. Que és voluntat tant de l’empresa com del Comitè d’Empresa seguir 

avançant en el desplegament del I Conveni Col·lectiu de la Fundació Tecnocampus. 
 
I, per deixar constància d’aquests compromisos, 

 
 

ACORDEN 
 
 
Únic.  Premi per anys de servei. 
 

El personal en actiu que compleixi una antiguitat de serveis efectius al 
Tecnocampus de 25 anys tindrà dret a un mes addicional de vacances, fora del 

període lectiu en cas del PDI, i mitja paga extra.  
En cas que el treballador/a així ho sol·liciti, aquest mes addicional de vacances o 

els dies no gaudits d’aquest mes podran ser retribuïts econòmicament.  
A tots els efectes, es calcularà que un mes equival a 22 dies laborables. 
Aquest acord serà d’aplicació per a tots els treballadors/es de més de 25 anys 

d’antiguitat que, a la data de signatura d’aquest acord, encara tinguin pendents de 
gaudir aquests dies del premi. 

Signat en data 3 de febrer de 2016 pels representants legals de la Fundació 
Tecnocampus i els representants del Comitè d’Empresa 



 
 
 
 

15 

 

 
 
Disposició complementària: El contingut d’aquesta acord es pot modificar si al llarg 
de la seva aplicació es produeix algun canvi en l’àmbit normatiu o en el marc de la 
negociació col·lectiva.  
 
 
I perquè així consti i en prova de conformitat, les parts signen el present document 
per duplicat, a un sol efecte, en el lloc i data esmentats a l’encapçalament. 

 


