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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. 

 

 


