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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 
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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. 

 


