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PAcrE D'EMPRESA DEL

CENTRE DE RECERCA ECOLÓGICA 1APLICACIONS FORESTALS

Art. 1. Ámbit d'aplicació.

Aquest Pacte d'empresa regula les relacions jurídico-laborals i és d' aplicació a tot el personal laboral

del Centre de Recerca Ecologica i Aplicacions Forestals (d'ara endavant, CREAF), excepte el

personal que desenvolupi carrecs de comandament organics i/ o funcionals, que podra tenir

tractaments específics pel que fa als aspectes concrets derivats del seu carrec.

El personal d'altres institucions adscrit al CREAF, quedara regulat d'acord amb l'article 14 del

Decret 300/1987 de 4 d'agost, de constitució del Centre de Recerca Ecologica i Aplicacions Forestals

(DOGC 904 de 21 d'octubre de 1987).

Art. 2. Iniciació, prorroga, revisió i rescissió.

El present Pacte tindra vigencia des de 1'1 de marc; de 2009 fins al 28 de febrer de 2015 i s'entendra

prorrogat tacitament per períodes anuals, si no es produeix express a denúncia, total o parcial, per
alguna de les parts signants amb antelació de dos mesos a la finalització del seu període de vigencia

o de qualsevulla de les seves prorrogues. La negociació podra ser total o parcial en funció de les

propostes plantejades per les parts.

S'exceptuen els acords amb contingut economic regulats a l'article 43 d'aquest Pacte, que estaran

vigents únicament durant el període de temps que en aquell article s'especifica.

Denunciat el Pacte, en el temps assenyalat al paragraf primer d' aquest article, les parts signants

hauran d'iniciar converses en el termini no superior a un mes abans de la data del venciment de

l'acord o de la seva prorroga. Durant el procés de negociació el Pacte actual seguira vigent.

Art. 3. Prelació de normes. Normes supletories.

Les condicions laborals d' aquest Pacte tenen el valor normatiu que atorga la Llei als pactes

col'lectius de treball. Tot allo que no quedi expressat en aquest Pacte s'ajustara, com a dret supletori,

al que disposin les legislacions general i laboral vigents.

En el cas que durant la vigencia del Pacte es signi un pacte sectorial (per exemple, de centres públics

de recerca) la Comissió Paritaria mirara d' adaptar el pacte actual al nou pacte de manera que en cap

cas els treballadors surtin perjudicats. Així mateix, si durant la vigencia del present Pacte es

produlssin canvis en la legislació sobre materies que afectin les normes contingudes en el mateix, la
Comissió Paritaria es reunira amb la finalitat d'adequar el Pacte a la nova situació.
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Art. 4. Absorció i compensació.

~~Les millores que estableix aquest Pacte, valorades en comput global anual, compensen les de
~ qualsevol tipus que gaudeixin actualment els treballadors als quals afecta.

~

~ Igualment tenen caracter compensable i absorbible, valorades en comput anual, respecte les millores
economiques que es puguin establir en el futur per disposicions legals, les quals només tindran

eficacia i seran d' aplicació si, considerades en conjunt i comput anual, superen les d' aquest pacte.

Cap treballador adscrit al present pacte i per efecte de la seva aplicació, pot percebre una retribució

menor en conjunt a aquella que gaudia fins a la seva aplicació.

Art. 5. Seguiment del Pacte.

Es constituira una Comissió Paritaria en el terrnini d'un mes de signar el present Pacte, que tractara

de les novetats referents a la seva aplicació, així com deIs dubtes que pugui originar la seva
interpretació o modificació.

L' esmentada Comissió Paritaria estara formada per dos representats del personal, designats pels
representants legals deIs treballadors , i per altres dos representants de la Direcció del CREAF. Per

sistema rotatori entre ambdues representacions, i per un període de nou mesos, s'escollira un
president, la missió del qual sera efectuar les convocatories i moderar les reunions.

El Comité d'Empresa rebra anualment la relació de personal laboral del Centre, on consti la

categoria professional, la seva antiguitat i els sexennis adquirits a partir de l'aplicació del nou model
professional.

EIs acords presos en la Comissió tindran plena validesa i eficacia en l'ambit d' aquest Pacte, i es faran

públics.

Art. 6. Organització del treball.

L'organització del treball, de conformitat amb el previst en aquest Pacte i en la legislació vigent, és

~ facultat i responsabilitat exclusiva de la Dirección del Centre.
~ 1. La di,ecció del CREAF, quan existeixin causes pwvades eeonómiques, téeniques, mganitzatives~ o de producció, podra acordar modificacions substancials de les condicions de treball. Tindran

la consideració de modificacions substancials de les condicions de treball, entre altres, les que

afectin les segiients matéries:

a) Jornada de treball.
b) Horari.
c) Régim de treball a torns.
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d) Sistema de remuneració.

e) Sistema de treball i rendiment.

f) Funcions, quan excedeixin deIs límits que per a la mobilitat funcional preveu l'article 39 de
l'Estatut deIs Treballadors.

S'entendra que es presenten les causes a que es refereix aquest article quan l'adopció de les

mesures proposades contribueixi a millorar la situació de l'empresa a través d'una més

adequada organització deIs seus recursos, afavoreixi la seva posició competitiva en el mercat o
respongui a les exigencies de la demanda.

Les modificacions substancials de les condicions de treball podran ser de caracter individual o

col·lectiu. Es considera de caracter individual la modificació d'aquelles condicions de treball de
que gaudeixin els treballadors a titol individual.

Es considera de caracter col'lectiu la modificació d'aquelles condicions reconegudes als

treballadors en virtut del present Pacte o gaudides per aquests en virtut d'una decisió unilateral

de l'empresari d'efectes col-lectius. La modificació de les condicions establertes en el present
Pacte només podra produir-se per acord entre l'empresa i els representants deIs treballadors i

respecte de les materies a que es refereixen els paragrafs b), c), d) i e) de l'apartat anterior.

Malgrat el disposat en el paragraf anterior, no es consideraran en cap cas de caracter col-lectiu

als efectes del disposat en l'apartat 4 d'aquest article, les modificacions funcionals i d'horari de

treball que afectin, en un període de noranta dies, a un nombre de treballadors inferior a:

a) Deu treballadors, en el cas que el CREAF tingui menys de cent treballadors.

b) El deu per cent del nombre de treballadors de l'empresa en el cas que el CREAF tingui entre
cent i tres-cents treballadors.

c) Trenta treballadors, en el cas que el CREAF tingui tres-cents o més treballadors.

La decisió de la modificació substancial de condicions de treball de caracter individual haura de

ser notificada per l'empresari al treballador afectat i als seus representants legals amb una
antelació mínima de trenta dies a partir de la data de la seva efectivitat.

En els suposits previstos en els paragrafs a), b) i c) de l'apartat 1 d'aquest article, i sense
perjudici del disposat a l'article 50, apartat 1 a), de l'Estatut deIs Treballadors, si el treballador
resulté s perjudicat per la modificació substancial tindra dret a rescindir el seu contracte i

percebre una indemnització de vint dies de salari per any de servei prorratejant-se per mesos els
períodes inferiors a un any i amb un maxim de nou mesos.

Sense perjudici de l' executivitat de la modificació en el termini d'efectivitat anteriorment citat,

el treballador que no havent optat per la rescissió del seu contracte es mostri disconforme amb

la decisió empresarial podra impugnar-la davant de la jurisdicció competent.
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La sentencia declarara la modificació justificada o injustificada i, en aquest últim cas,

reconeixera el dret del treballador a ser reposat en les seves anteriors condicions. Quan per tal
d'eludir les previsions contingudes en l'apartat segtient d'aquest article, l'empresa realitzi

modificacions substancials de les condicions de treball en períodes successius de noranta dies

en nombre inferior als llindars a que es refereix l'últim paragraf de l'apartat 2, sense que es
presentin causes noves que justifiquin tal actuació, les esmentades noves modificacions es
consideraran efectuades en frau de llei i seran declarades nul-Ies i sense efecte.

La decisió de modificació substancial de condicions de treball de caracter col'lectiu haura d'anar

precedida d'un període de consultes amb els representants legals deIs treballadors de durada no

inferior a quinze dies. L' esmentat període de consultes haura de versar sobre les causes

motivadores de la decisió empresarial i la possibilitat d'evitar o reduir els seus efectes, així com

sobre les mesures necessaries per atenuar les seves conseqtiencies per als treballadors afectats.

Durant el període de consultes, les parts hauran de negociar de bona fe, amb vistes a la
consecució d'un acord.

L' esmentat acord requerira la conformitat de la majoria deIs membres del comite d'empresa.

Després de l'acabament del període de consultes l'empresari notificara als treballadors la seva
decisió sobre la modificació, que tindra efectes una vegada transcorregut el termini a que es

refereix l'apartat 3 d'aquest article.

Contra les decisions a que es refereix el present apartat es podra reclamar en conflicte col-Iectiu,

sense perjudici de l'acció individual prevista en l'apartat 3 d'aquest article. La interposició del
conflicte paralitzara la tramitació de les accions individuals iniciades fins a la seva resolució.

L'acord amb els representants legals deIs treballadors en el període de consultes s'entendra

sense perjudici del dret deIs treballadors afectats a exercitar l'opció prevista en el paragraf segon
de l'apartat 3 d'aquest article.

\
\

\5. En materia de trasllats s'estara al disposat en les normes específiques establertes a l'article 40 de
l'Estatut deIs Treballadors.

~ ArI.7. Collaboradó mútua.

El CREAF protegira el seu personal en l'exercici de les seves funcions i li atorgara la deguda
consideració social.

El personal afectat pel present Pacte realitzara les funcions que li hagin estat assignades pel CREAF,
en base als principis de lleialtat, eficacia i discreció. Es consideraran confidencial s els treballs i la
documentació relacionats amb l'Empresa.
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Art. 8. Regim d'incompatibilitats.

Són de plena aplicació al personal compres dins l'ambit d' aquest Pacte les normes contingudes en la
legislació sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració Pública, de manera

particular la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de la

l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Llei 53/1984, de 26 de desembre, el Decret

98/1985, d'11 d'abril, i també les normes de desenvolupament dictades sobre la materia.

En conseqliencia, tot treballador esta obligat, previament a la seva incorporació a l'empresa, a
dedarar qualsevol activitat, pública o privada, que desenvolupi o que vulgui desenvolupar, restant

. sotmesa la dedaració de compatibilitat a la decisió de l'autoritat competent.

El treballador que estigui al CREAF i que vulgui desenvolupar qualsevulla activitat, pública o

privada, haura de sol-licitar l'oportuna compatibilitat a l' empresa, segons el que disposa l'
esmentada legislació.

Tot treballador que hagi de cessar en el treball per causa d'incompatibilitat sobrevinguda com a
conseqliencia de l'aplicació de la legislació vigent té dret que se li concedeixi l'excedencia voluntaria

en els termes i condicions que estableix la Llei.

En cas de cessament o baixa laboral de qualsevol treballador del CREAF, aquest no dura a terme
actes o activitats de competencia deslleial i s'estara al que disposa l' artide 20 de 1'Estatut deIs
Treballadors.

Art. 9. Classificació del personal.

La dassificació del personal es portara a terme d'acord amb el que es preveu en aquest Pacte. Les

denominacions i les dassificacions del personal consignat als seglients artides són merament

enunciatives i no suposen l'obligació de tenir coberts tots els nivells i les categories ressenyades si les

necessitats i el volum del Centre no ho requereixen, a judici de la Direcció del Centre.

L'Empresa es reserva la possibilitat d'ampliar les categories professionals dins de les facultats

d'organització del treball que té, tenint en compte la proporcionalitat de 1'esquema de dassificació
personal recollit a l'Artide 11 del present Pacte pel que fa a sous i merits.

Art. 10. Grups professionals.

Tot el personal que integra la plantilla del CREAF estara distribult en els seglients grups
professionals:

Grup 1:Personal investigador: Compren les categories seglients:
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c.

a. Il. Cap d'investigació
b. 12.Investigador senior

13.Investigador
d. 14.Post doctoral
e. 15.Predoctoral

~.
~ Grup 11:Personal Tecnic i administratiu: Compren les categories segiients:

A. Personal tecnic:

a.

b.c.d.
... e.f.~

g.

.~~.) h.

~-- \
\ \\. 11. Categories professionals. Descripció i tasques a realitzar.\

Tl. Responsable tecnic
T2. Titulat senior

T3. Titulat universitari consolidat

T4. Titulat universitari

T5. Tecnic de suport a la recerca consolidat

T6. Tecnic de suport a la recerca
T7. Tecnic de camp o laboratori

T8. Ajudant de camp o laboratori

~ i. T9. Auxiliar de camp o laboratori~B. Personal administratiu:

.~""~~ a. Gerent
';:../'- b. Cap d' administració<:.~._ c. Tecnic de suport

d. Administratiu Oficial de Primera

e. Administratiu Oficial de Segona
f. Auxiliar administratiu

Línia

investigadora
Descripció del nivell Tasques a realitzar

- Coordinació d' una area de

11. Cap
d'investigació

Investigador de vaIua reconeguda que
assumeix el control d' una area i coordina

els diferents grups que la componen.
Amb amplia experiencia en la recerca,

formació d'investigadors, coordinació de

projectes i tasques de responsabilitat en la
gestió d'activitats d' I+D+T.

recerca

- Formació d'investigadors i
tecnics

- Coordinació de projectes,
contractes i pactes

- Elaboració de productes i
publicacions
- Gestió científica d' alta

responsabilitat
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Línia Tecnica
Descripció del nivellTasques a realitzar

-

Participacióenprojectes,
Llicenciat, enginyer o arquitecte que ha contractes i pactes, en ocasionsassumit responsabilitatstecniquesTI. rellevants al centre. Realitza la seva feina

formulant-Ios i coordinant parts

Responsable
de manera especialment autónoma, de

deIs mateixos.

tecnic
- Elaboració de productes

vegades
finsitotamblamaxima-

Elaboraciód'informesi
responsabilitat. publicacions tecniques-

Participacióenprojectes,

Llicenciat, enginyer o arquitecte que ha

contractes i pactes
T2. Titulat

assumitresponsabilitatstecniques- Elaboració de productes
senior

rellevants al centre. Realitza la seva feina-Participacióenl'elaboració

de manera fon;a autónoma.

d' informesipublicacions

tecniquesT3. Titulat

Llicenciat,enginyeroarquitecteque- Les que li encomani el cap de

universitari

exerceixfuncionsespecialitzadesoprojecte i/ o qui aquest delegui

consolidat
d' assessorament per les quals esta facuItatendeterminatsaspectes

f\
\

12.Investigador
senior

13.Investigador

14.Post
doctoral

IS.Pre doctoral

Investigador que normalment coordina

un equip de persones per a la realització
d'una recerca determinada. Té fon;a

experiencia en la recerca, formació

d' investigadors, coordinació de projectes i

tasques de gestió d'activitats d'I+D+T

Investigador que ha assumit

responsabilitats rellevants al centre i
realitza la seva feina de manera

autónoma, de vegades fins i tot amb la

maxima responsabilitat. S'inicia en les

tasques de coordinació de projectes

científics i en la formació d' investigadors

Investigador que s'inicia en tasques de
recerca

Llicenciat, enginyer o arquitecte que

s'inicia en la recerca, per fer la seva tesi
doctoral

- Coordinació d' una línia de

recerca

- Formació d'investigadors i
tecnics

Coordinació de projectes,

contractes i pactes

- Elaboració de productes

publicacions
- Gestió científica

- Coordinació i/ o participació

en projectes, contractes i pactes

- Formació d'investigadors
tecnics

- Elaboració de productes

publicacions

- Tasques de recerca en projectes

científics i pactes

- Tasques de recerca
- Elaboració de la tesi doctoral

7



T4. Titulat
universitari

TS. Tecnic de

supart a la
recerca
cansalidat

T6. Tecnic de

supart a la
recerca

~ T7. Tecnic de

camp a

-= labaratan

~ T8. Ajudant de
camp a
labaratan

T9. Auxiliar de

camp a
labaratan

en virtut de la titulació que posseeix i que

realitza tasques de responsabilitat dins

del grup de treball. Es valorara la seva
experiencia (almenys 2 anys).

Llicenciat, enginyer o arquitecte que

exerceix funcions especialitzades o

d' assessorament per les quals esta facultat

en virtut de la titulació que posseeix.

Titulat universitari de grau mitja o

assimilable que exerceix funcions

especialitzades o d' assessorament per a

les quals s'ha format, en virtut de la seva
titulació o en el decurs de la seva estada
en el centre. Es valorara la seva

experiencia (almenys 2 anys).

Titulat universitari de grau mitja o

assimilable que exerceix funcions
especialitzades o d' assessorament per a

les quals s'ha format, en virtut de la seva

titulació o per a les quals es formara en el
mateix centre.

Personal especialitzat en funcions de

suport al grup o servei al qual pertany

que té experiencia en les feines que
realitza. S'inclou en aquest grup el

personal de camp i laboratorio Es tracta

habitualment de personal amb una
formació aplicada (FP2 o FPl).

Personal especialitzat en funcions de

suport al grup o servei al qual pertany en
tasques de camp i laboratorio Es tracta

habitualment de personal amb una
formació aplicada (FP2 o FPl).

Personal sense titulació que col 'labora en

tasques de camp o laboratori.

(investigador o responsable

tecnic) que participi en el mateix
projecte

- Les que li encomani el cap de

projecte i/ o qui aquest delegui
en determinats aspectes
(investigador o responsable

tecnic) que participi en el mateix
projecte

- Les que li encomani el cap de

projecte i/ o qui aquest delegui

en de termina ts aspectes
(investigador o responsable

tecnic) que participi en el mateix
projecte

- Les que li encomani el cap de

projecte i/ o qui aquest delegui
en determinats aspectes

(investigador o responsable

tecnic) que participi en el mateix

projecte

- Les que li encomani el cap de

projecte i/ o qui aquest delegui
en determinats aspectes

(investigador o responsable
tecnic) que participi en el mateix

projecte

- Les que li encomani el seu

responsable superior que
participi en el mateix projecte

- Les que li encomani el seu

responsable superior que
participi en el mateix projecte
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Línia

Administrativa

Gerent

Cap
diadministració

Tecnic de suport

Administratiu

Oficial de
Primera

Administratiu

Oficial de

Segona

Auxiliar

administratiu

Descripció del nivell

Persona responsable deIs diferents

aspectes de l'administració del centre.

Persona que coordina l' administració del
centre.

Persona que col -labora estretament amb

la direcció i els caps de grup en tasques

d' especial rellevancia pel centre.

Persona que porta a terme tasques

administratives o de comptabilitat i que

assumeix responsabilitat en aquestes

tasques de manera autonoma, depenent
del cap d' administració.

Persona que porta a terme funcions

administratives o comptables, tramitació

de correspondencia o documents,

depenent del cap d' administració.

Persona que desenvolupa la seva tasca

seguint les directrius d' un superior

Tasques a realitzar

Gestionar i coordinar les

activitats del centre.

Coordinar l'administració del

centre.

Col -laborar amb la direcció,

recolzar els caps de grup,
participar en la gestió de

projectes i en altres tasques
rellevants del centre.

Col ·laborar directament amb el

cap d' administració en les

tasques administratives.

Col ·laborar amb el cap

d' administració i/ o personal

administratiu en les tasques
administratives.

Col -laborar amb el personal

administratiu en les tasques
administra tives.

Art. 12. Requisits principals i complementaris per accedir als concursos deIs diferents nivells de

la línia investigadora (entre parentesi, nombre de requisits que s'han d'acomplir de cada tipus).

~" Categories

11. Cap
d' investigació

Requisits principals per a l' accés
al nivell

(4 de 6)

1) Coordinació d'un equip de 2-3
persones

2) 40 artides SCI

3) Coordinació de 4 projectes o sub

projectes científics competitius (MCYT,

INIA, EU, etc) o 8 pactes o projectes no
necessariament competitius d'especial

rellevancia estrategica i/ o economica pel
centre

4) Direcció de 5 tesis doctorals (com a

Requisits complementaris per a
l' accés al nivell

(5 de 8)

1) Participació en 2 tasques de

responsabilitat en la

transferencia científica (per ex.

president de societats

científiques, participació en

comites internacionals de gestió
científica, editor de revistes

internacionals).

2) 5 tasques de responsabilitat

en organització científica

(congressos, jornades, etc.) o
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12. Investigador
senior

mínim 3 presentades)
5) 4 tasques de coordinació d' activitats de
transferencia

6) Col 'laboració destacada en 2 postgraus
o altres cursos universitaris

(3 de 5)

1) 20 articles SCI

2) 10 publicacions tecniques (llibres,
informes, etc.)

3) Coordinació de 2 projectes o sub

projectes científics competitius (MCYT,

INIA, EU, etc) o 4 pactes o projectes no

necessariament competitius d' especial
rellevancia estrategica i/ o economica pel
centre

4) Direcció de 3 tesis doctorals (com a

mínim 1 presentada)
5) Participació directa en l'elaboració de 4

productes o serveis (programari, serie
cartografica, SIG, documents tecnics,

laboratori ...)

transferencia

3) Coordinació de 6 projectes

d'altres convocatories (no

MCYT, INIA, EU, etc) o pactes.

4) Participació en 8 projectes
científics competitius
5) 20 articles no necessariament

SCI addicionals, capítols de
llibre, informes tecnics

complerts o col 'leccions.

6) 8 articles SCI o patents

7) 10 publicacions de divulgació
o aparicions en mitjans massius

de comunicació (premsa, radio o
TV) relacionades amb la seva
tasca científica

8) 3 tasques de responsabilitat

en les activitats de gestió
representació del centre

(5 de 8)

1) Participació en 4 projectes

científics competitius (MCYT,
INIA, EU, etc)

2) 2 tasques de coordinació
d' activitats de transferencia

científica (coordinació de xarxes
de recerca, carrecs de

responsabilitat en societats

científiques, coordinació de

grups de recerca, participació en
comites editorials de revistes

internacionals, edició de llibres,

organització de congressos o de
grans activitats de

transferencia).

3) Coordinació de 4 projectes o

pactes d' altres convocatories (no
MCYT, INIA, EU, etc)
4) 20 articles no necessariament

SCI addicionals o capítols de
llibre

5) 5 articles SCI o patents
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13. Investigador

(2 de 4)

1) 10 articles SCI

2) 5 publicacions tecniques (llibres,

informes, etc.).

3) Participació directa en dos projectes

científics competitius o no competitius o

dos pactes de rellevancia

4) Participació directa en l'elaboració de 3

productes o serveis (programari, serie

cartografica, SIG, laboratori .oo)

6) 5 publicacions de divulgació o

aparicions en miljans massius

de comunicació (premsa, radio o
TV) relacionades amb la seva

tasca científica o tasques de

participació en el funcionament

diari del centre (responsables de
cotxes, laboratoris, etc.).

6) Participació directa en

l'elaboració de 4 productes o

serveis (programari, serie

cartografica, SIG, documents

tecnics, laboratori)

7) Participació activa en almenys

10 congressos

8) Direcció de 2 treballs de
master

(7 de 12)

1) Coordinació d'l projecte o

sub-projecte científic competitiu

(MCYT, INIA, EU, etc).

2) Coordinació d'l projecte

d' altres convocatories (no

MCYT, INIA, EU, etc) o pactes

3) Direcció d'una tesi doctoral

(presentada o en fase de

presentació ).

4) Estada de llarga durada en
altres centres de recerca de

prestigio
5) 8 articles no necessariament

SCI addicionals, capítols de

llibre o patents.

6) Participació directa en

l'elaboració de 3 productes o

serveis addicionals (programari,
serie cartografica, SIG,

laboratori oo.)

7) 2 articles SCI o patents

8) 2 publicacions de divulgació o

aparicions en miljans massius
de comunicació (premsa, radio o
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~ '-D/Art. 13. Personal investigador."..".~ 5'estableix l'existencia de la segiient carrera professional pel personal investigador:

~ a) Oferta de places
~ En funció de la seva disponibilitat economica i les necessitats estrategiques que es plantegin, el
l.

\ Patronat, el Consell de Direcció i l'Equip de Direcció determinara anualment si pot oferir un nombre
\determinat de places deIs diferents nivells professionals de personal investigador.

'" I L'oferta de places, terminis, procés de selecció, lliurament de la sol 'licitud i membres de la comissió~ avaluadora quedaran descrits en la convocatoria pública. El procés de selecció es dura a terme en el

període de 30 dies a comptar des del dia de la publicació.

TV) relacionades amb la seva

tasca o tasques de participació
en el funcionament diari del

centre (responsables de cotxes,

laboratoris, etc).

9) Participació activa en almenys
4 congressos
10) Haver rebut 4 cursos de

formació entre els impartits pel
CREAF o equivalents

11) Impartició de 4 cursos
relacionats amb la seva tasca

12) Docencia significativa en
almenys 2 masters (o dues
edicions) o cursos universitaris.

15.Pre doctoral

1) Doctorat

1) Titulació superior: Llicenciat, enginyer

o arquitecte

Termini per presentar les sol'licituds: 15 dies a comptar des de la data de publicació de l'oferta.

Termini de resolució: 30 dies a comptar des de la publicació de l'oferta de places.

Aquestes places seran cobertes per les persones que determini la comissió avaluadora escollida per
l'Equip de Direcció a tal efecte, en la qual hi haura 3 membres, el director o la persona a qui delegui
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la representació idos investigadors (un d'ells relacionat amb l'ambit de la plac;aa cobrir). En tots els
casos hi haura un representant deIs treballadors com a observador i sense dret a voto

~ \ b) Reqllisits per canviar de nivell

~ La sol -licitud de canvi de nivell professional es lliurará a la Direcció del centre, allloc i de la manera~ descrita per cada convocatoria. El candidat haura de complir una serie de requisits per poder
. presentar-se al procés de selecció. Aquests requisits seran avaluats per la comissió avaluadora i

seran de dos tipus: principals i complementaris. A l'Artic1e 11 es detallen els requisits principals i

complementaris deIs diferents nivells professionals. En el procés de selecció, un cop assolit el

nombre mínim de requisits principals i complementaris, la valoració deIs merits per part de la

comissió avaluadora es fara considerant el CV globalment d'acord amb el perfil de la plac;a oferta i

tenint en compte que els mateixos requisits que s'hagin utilitzat com a principals no es podem
presentar també com a complementaris.

e) Comissió avallladora

La comissió avaluadora valorara els merits deIs aspirants per accedir a un determinat nivell en

funció del seu impacte en la comunitat investigadora. En casos d' excepcional qualitat d' algun

d' aquests merits, l'acompliment del nivell s'aconseguira considerant a la baixa els nombres que
apareixen a les taules.

~

~ Aquesta comissió donara a la Direcció del centre una relació provisional ordenada de candidats en~ funció deIs seus merits i explicara per escrit les raons argumentades de la decisió presa.

Aquesta llista provisional determinara les persones que canvien de nivell en funció de les places

ofertades pel centre. Un cop acabat el termini de recurs i resolució passara a ser ferma. En cas que

f\ cap candidat tingui els merits requerits, la plac;ao places quedaran desertes.~ \ Tots eIs candidats rebran una comunicació per eseri' (per burofax o miljá que acrediti la recepeió de

\ la comunicació) on s'argumentara la decisió presa.
\

"{ 'EIs candidats que no estiguin d' acord amb la decisió de la comissió avaluadora podran presentar un

recurs on expliquin els seus motius de desacord. Aquest recurs sera estudiat per la comissió

d' al 'legacions, escollida expressament per I'Equip de Direcció, formada per tres membres del centre

no implicats en l'area o plac;a a cobrir i un representant deIs treballadors com a observador i sense
dret a voto

Termini per presentar el recurs: 15 dies a comptar des de la data de la comunicació escrita a cada
interessat. El recurs es lliurara a la Direcció del centre.
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Terrnini de resolució del recurs: 15 dies a comptar des de la recepció del recurs per cada interessat.

La resolució es comunicara per escrit a l'interessat (per burofax o mitja que acrediti la recepció de la

comunicació), i caldra la seva signatura i data de recepció.

Art. 14. Treballs de superior categoria

En el cas que a un treballador se li assigni una feina corresponent a una categoria superior, en

percebra els havers d'aquesta, i si ho fa durant sis mesos en un any, o durant vuit mesos no seguits
en el període de vint-i-quatre mesos, podra sol'licitar la classificació en la nova categoria que

realitza, sempre i quan estigui en possessió de la titulació adequada alIloc de treball, sens petjudici

de poder reclamar la diferencia salarial corresponent.

Art. 15. Treballs d'inferior categoria

En casos especials, per necessitats específiques i pel temps imprescindible, l'empresa podra destinar

un trebaIlador o un grup de treballadors a realitzar treballs de categories professionals inferiors a la
la seva, amb la comunicació previa als delegats de personal.

Els treballadors destinats a realitzar treballs de categoria inferior seran sempre els de la categoria

immediatament superior disponibles.

El treballador, durant aquest període, continuara cobrant les remuneracions totals de la seva

categoria professional i se li mantindran els altres drets derivats de la mateixa, comunicant-ho als
delegats de personal.

Art. 16. Calendari laboral.

La Direcció del Centre, d'acord amb els representants deIs treballadors, fixara, a primers de gener, el
calendari laboral de l'any en curs, en el qual es concretaran les festes i períodes de vacances.

,a direcció penjara al tauler d' anuncis del CREAF el calendari laboral pel coneixement de tots els
treballadors.

Art. 17. Jornada de treball.

La jornada laboral queda establerta en 1.462 hores anuals per tot el personal del CREAF (35 hores
setmanals en comput anual, excepte durant els mesos de juliol i agost, en que es reduira a 30 hores
setmanals).

Anualment, i aprofitant l'elaboració del calendari laboral, la Direcció del Centre i els representants

deIs treballadors acordaran, per a tot el personal, la regularització del comput anual d'hores laborals

calculada a partir del torn de vacances del mes d'agost, i tenint en compte el descans retribuil de
Nadal i de Setmana Santa establerts a l'Article 18 del present Pacte. Aquesta regularització pot donar

lloc a dies i/ o hores de permís retribu'it, sent la Direcció del Centre i els representants deIs
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~ treballadors qui acordaran el moment en que es gaudiran aquests dies i/ o hores. Cada treballador

podra canviar aquests dies preestablerts sempre i quan hi hagi un acord amb el seu cap responsable.

~ Art. 18. Vacances i períodes de descanso

~ Tot treballador amb més d'un any complert de servei té dret a un mes de vacances anuals
\ retribuIdes. Aquestes vacances es gaudiran durant el mes d' agost, tot i que, excepcionalment, es

podran gaudir en un altre moment, sempre que aquest canvi no alteri el funcionament del Centre, i

estant d'acord amb el cap responsable. Pel seu comput es tindra en compte el nombre d'hores
establertes a la jornada de treball del Centre.

Si el temps de servei és menor d'un any, les vacances seran les proporcional s al temps treballat.

El període de vacances s'haura d' acomplir abans del dia 15 de gener de l' any segtient al vigent.

El treballador que no pugui gaudir de les vacances en el període establert per trobar-se en situació

de baixa laboral no perdra el dret a gaudir del nombre de dies de vacances coincidents amb la baixa

laboral i podra gaudir-les quan obtingui l'alta medica, dins de l'any natural.

En el suposit de produir-se col 'lisió d'interessos entre el personal que vegi modificat el seu torn de

vacances com a conseqtiencia de la incapacitat laboral i aquells al tres del seu mateix servei o centre
I

A.ueja les tenien programades, tindran preferencia aquests últims sobre els altres.

El personal gaudira d'un descans retribu"it en el període de Nadal (del 24 de desembre a16 de gener,

.ambdós inclosos), i deIs 4 dies laborables de Setmana Santa. Aquests períodes de descans no seran
acumulables en cas que no es gaudeixin en els períodes de temps indicats. Aquests períodes de
descans seran proporcional s al temps treballat.

Art. 19. Horaris de treball.

L'horari de treball setmanal ordinari, per al personal a jornada completa, sera de 9:00 a 13:00 i de
14:00 a 17:00 de dilluns a divendres. Excepcionalment l'horari es pot veure modificat sempre d'acord
amb el cap de projecte.

Tot el personal podra gaudir, diariament entremig del seu treball, d'un descans retribuIt de trenta
minuts.

Durant els mesos de juliol i agost, el personal amb jornada completa, fara jornada intensiva de 8:00 a
14:00. El personal amb qualsevol tipus de jornada reduIda, mantindra el seu horario
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~ El CenITe pennet als seus ITeballadors el teleITebal1. Per a poder fer-ne ús cal que la naturalesa del~\:eu treball ho permeti i que el responsable del treballador hi estigui d'acord amb la forma, control i

~ durada .• Art. 22. Reducció no remunerada de la jornada laboral.

~ElS treballadors que per raó de guarda legal tenen cura directa d' un infant de menys de vuit anys, o

I d' una persona disminuIda psíquica, física o sensorial que no fa cap activitat retribuIda, i també els

que tenen a carrec directe seu un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una

incapacitat o disminució reconeguda de més del 65%, que en depen i en requereix una dedicació
especial, o per raons d' edat o malaltia que no pugui valer-se pel seu compte, tenen dret a una

reducció no remunerada de la jornada laboral en el segiients termes:

Art. 20. Treballs extraordinaris.

El personal contractat pel CREAF podra realitzar tasques extres fora de l'horari laboral. Aquestes

tasques seran ofertes, si és el cas, pels caps de projecte i financ;ades pels propis projectes.

Aquestes tasques extres es podran compensar miljanc;ant jornades de descans o bé s'abonaran
segons les tarifes establertes pel Centre, a elecció del treballador. El valor de l'hora extra sera el valor

de l'hora normal segons el tipus de feina a desenvolupar multiplicat per 1,25.

No es tindran en compte, pel comput del número maxim d'hores extraordinélries legalment
autoritzades, l'excés de les treballades per a prevenir o reparar sinistres o altres danys extraordinaris

i urgents. La seva realització sera obligatoria pel treballador, sens perjudici de la seva compensació
com a hores extraordinélries.

Art. 21. Teletreball

Tipus de

Concreció de la reducció

Reducció en jornada
Percentatge de

reducció

(respecte d'una jornada
d' estiu

reducció de la

complerta de 7 hores)

retribució

1 hora

1 hora50 minuts8%

1/3 de
2 hores 20 minuts

2 hores20%
jornada

1/2 de
3 hores 20 minuts

3 hores40%
jornada

Els empleats als quals els falti menys de cinc anys per l'edat de jubilació forc;osa, podran obtenir,
previa sol-licitud, la reducció de la jornada laboral fins a la meitat, amb la reducció proporcional de
les retribucions, sempre que les necessitats del servei ho permetin.
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~ Art. 23. Permisos retribu"s

~ \ Es concediran permisos retribuIts i no recuperables per les segtients causes degudament justificades:

~~~ a) 15 dies naturals en cas de matrimoni o constitució, en els termes que estableix la legislació
vigent, d' una pareIla de fet.

b) 2 dies, a més deIs 13 legalment establerts, de permís per naixement, adopció o acolliment
permanent o preadoptiu d' un fill o fiIla.

c) 3 dies de permís per la mort,accident,malaltia greu,hospitalització o intervenció quirúrgica

d'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan, per algun d'aquests
motius, el trebaIlador hagi de despla<;ar-semés de 200 km., el termini sera de 5 dies.

d) Excepcionalment, en els casos d'extrema gravetat en familiars de primer grau d'afinitat, de

consanguinitat o sotmesos a tutela, el personal podra gaudir d'una Ilicencia especial no

retribuIda mentre duri aquesta situació, que sera apreciada per la Comissió Paritaria, sempre
que hagi exhaurit els dies de permís i el període vacacional.

e) 1 dia per trasIlat del domicili habitual, 2 dies si la distancia entre els domicilis és de més de
25 km.

f) 1 dia per casament d'un familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat.

g) El temps indispensable pel compliment d'un deure inexcusable de caracter públic i personal,

incloent l'exercici del sufragi actiu.

Quan el compliment d' aquest deure es tradueixi en la impossibilitat de la prestació de trebaIl

en més del 20% de les hores laborables, en un període de 3 mesos, el CREAF podra passar al
trebaIlador a la situació d'excedencia en els termes establerts a l'article 46.1 de I'Estatut deIs
TrebaIladors.

Si el trebaIlador, pel compliment del deure o desenvolupament del carrec, percep una

indemnització, es descomptara el seu import del salari que estigués rebent de l'empresa.

h) Per realitzar funcions sindicals o de representació deIs trebaIladors, en els termes establerts

legalment i en aquest Pacte.

i) El temps indispensable per a la realització d' examens prenatals i tecniques de preparació al

part amb previ avís i justificació de la necessitat de la seva realització dins la jornada de
trebaIl.
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j) Les treballadores del CREAF, per lactancia del seu fill més petit de 12 mesos, tindran dret a

dues hores diaries d'absencia en el treball, que podran dividir en dues fraccions. La dona,

voluntariament, podra substituir aquest dret per una reducció de la seva jornada en dues

hores (una, corresponent a la reconeguda per la Legislació vigent; més una altra, reconeguda

pel CREAF) amb la mateixa finalitat. El permís podra ser sol -licitat indistintament per la
mare o pel pare, quan tots dos treballin. Per a obtenir el permís caldra presentar fotocopia

delllibre de família i certificat de l'empresa del conjuge explicitant que aquest no gaudeix ja
d'aquest permís. Quan la lactancia sigui per més d'un fill, el temps s'incrementara en una
hora per cada fill a partir del segon inclos.

k) El personal que cursi estudis en centres oficials podra disposar de permís retribult de tota la

jornada laboral en la data de realització deIs examens de final de curs i parcials. En tots els

casos és obligatori presentar el justificant d'assistencia a les esmentades proves. Per poder
gaudir d'aquest permís haura de ser sol·licitat amb un mínim de 72 hores d'antelació.

Permís per visita medica. Es concedeix permís el temps indispensable amb motiu d' una

visita médica del treballador, conjuge, parella de fet estable (acreditada segons la Llei), fills

menors de 18 anys o familiars incapacitats fins al segon grau de consanguinitat. El permís

s'haura d'autoritzar previament pel responsable d'area i per la persona que designi la
Direcció del CREAF (comunicant-ho al Departament de Personal). En tots els casos, és
obligatori presentar justificant de l'assistencia.

m) En cas de part, setze setmanes ininterrompudes ampliables, en el cas de parts múltiples, en

dues setmanes més per cada fill a partir del segon inclos. El període de suspensió es
distribuira a elecció de la treballadora sempre que disposi de sis setmanes immediatament

posteriors al part; en el cas de defunció de la mare, el pare podra fer ús de la totalitat o, en el
seu cas, de la part que resti del període de suspensió.

No obstant aixo, i sens perjudici de les sis setmanes de descans obligatori després del part, en

cas que el pare i la mare treballin, quan s'inicil el període de descans per maternitat, aquesta

podra optar per que el pare gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda del període
de descans posterior al part, bé de forma simultania o bé successiva amb el de la mare, llevat

que al moment de gaudir-ne la incorporació al treball de la mare comporti un risc per a la
seva salut.

En els casos de naixement de fills prematurs i en aquells en els quals per qualsevol altra
causa el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, el permís per
maternitat podra computar-se a instancies de la mare, o en el seu defecte, de l'altre

progenitor, a partir de la data de l'alta hospitalaria. 5'exclouen de l' esmentat comput les
primeres sis setmanes posteriors al part de suspensió obligatoria del contracte de la mareo

n) En els casos de naixement de fills prematurs o que, per qualsevol motiu, aquests hagin de
romandre hospitalitzats després del part, el treballador té dret a absentar-se del lloc de
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trebalI fins a un maxim d'una hora diaria. Així mateix, tindra dret a reduir la jornada laboral
fins a un maxim de dues hores, amb la disminució proporcional del salario

Per adopció i acolliment, tant preadoptiu com permanent, de menors de fins a vuit anys, el

permís tindra una durada de setze setmanes ininterrompudes, ampliable en el suposit

d' adopció o acolliment múltiple en dues setmanes més per cada filI a partir del segon inclos,

a comptar, a elecció del trebalIador, a partir de la decisió administrativa o judicial

d'acolliment o a partir de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció. La durada

del permís és, així mateix, de setze setmanes en els suposits d'adopció o d'acolliment de

menors més grans de vuit anys, si es tracta d'infants discapacitats o minusvalids, o en els

casos que, per lIurs circumstancies i experiencies personals o perque provenen de

l'estranger, tenen especials dificultats d'inserció social i familiar, acreditades degudament
pels serveis socials competents.

En el cas que la mare i el pare treballin s'ha de distribuir a opció deIs interessats, que en

poden gaudir de manera simultania o successiva, sempre en períodes ininterromputs. En els

casos en que gaudeixin simultaniament de períodes de descans, la suma deIs períodes no pot

excedir les setze setmanes o les que corresponguin en el cas d' adopció o acolliment múltiple.

En els suposits d'adopció internacional, si cal el desplac;ament previ deIs pares al país

d' origen de l' infant adoptat, el permís establert per a cada cas en aquest apartat es pot

iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l' adopció.

p) 5'hauran de tenir en compte les necessitats especials deIs trebalIadors que tenen filIs amb
discapacitat psíquica, física o sensorial. 5e'ls garantira, com a mínim, una flexibilitat horaria

que els permeti conciliar els horaris deIs centres d'educació especial, o altres centres on el filI

o filIa discapacitat rebi atenció amb els horaris deIs propis lIocs de trebalI, tenint en compte

la situació del domicili familiar. A aquests efectes, el trebalIador gaudira de dues hores de
flexibilitat horaria diaria.

q) Es pot atorgar també als trebalIadors amb filIs discapacitats un permís retribuIt per assistir a

reunions de coordinació ordinaria amb finalitats psicopedagogiques al centre d' educació

especial o d' atenció precoc;on rebi tractament el filI o la filIa, o bé per acompanyar-lo si ha de
rebre suport addicional en l'ambit sanitario

r) El Centre podra concedir permisos per a la realització de cursos, inclosos o no a l'acord

nacional per a la formació continua, projectes d'investigació, tesis doctorals, congressos,
reunions científiques, etc. Per tal que aquest permís sigui retribuIt haura de constar

expressament en la seva concessió aquest caracter. En aquest cas, les despeses de matrícula,

desplac;aments i estada podran córrer a carrec del Centre. En el cas que el trebalIador gaudís
de beques o ajuts, tant públiques com privades, el Centre abonara tan soIs la diferencia entre
l' import d'aquesta i el sou del trebalIador.
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Tots els permisos s'hauran de gaudir immediatament després de produir-se el fet que els provoca o
en el mateix moment segons correspongui.

La concessió de les reduccions de jornada esmentada en els apartats anteriors, és incompatible amb
el desenvolupament de qualsevol altra activitat económica, remunerada o no remunerada, durant

l'horari que sigui objecte de la reducció.

Art. 24. Permisos no retribu"its

1. D'acord amb les necessitats del Centre, als merits de l'interessat, antiguitat i al període

transcorregut sense haver fet ús del present permís, ni del contemplat a l'article 23.r, podran

concedir-se permisos no retribu"its, amb reserva de lloc de treball, per realitzar cursos de
perfeccionament.

Tot el personal podra sol·licitar fins a quinze dies de permís sense sou per any, que li haura de

ser concedit si es fa amb un preavís de quinze dies, sempre que hi estigui d'acord el seu cap de
projecte. En cas de desacord, la comissió paritaria decidira.

Art. 25. Excedencies

L'excedencia podra ser forc;osa,especial i voluntaria.

1. Excedencia for~osa. Donara dret a la conservació dellloc de treball i al cómput de l'antiguitat

durant la seva vigencia, i es concedira, previa comunicació escrita al Centre, en els segiients
supósits:

a) Per designació o elecció per acarree públic que impossibiliti l'assistencia a la feina. El

reingrés haura de ser sollicitat dins del mes segiient a la cessació en el carrec.

b) Per a l'exercici d'accions sindicals, d'ambit provincial o superior, sempre que la central

sindical a que pertanyi el treballador tingui representativitat legal suficient en l'ambit del

present Pacte. El reingrés haura de ser sol ·licitat dins del mes segiient a que cessi en el carrec.

c) Per malaltia, una vegada transcorreguts els 18 primers mesos d'incapacitat temporal, i per tot

el temps que el treballador romangui en aquesta situació encara que l'empresa hagi deixat de
cotitzar.

2. Excedencia especial. El període en que el treballador romangui en aquesta situació sera

computable a efectes d'antiguitat; tindra dret a assistir a cursos de formació professional i

durant el primer any donara dret a reserva de lloc de treball. Transcorregut aquest termini, la

reserva quedara referida a un lloc de treball del mateix grup professional o a categoria
equivalent. Es concedira, previa comunicació escrita al Centre, en els segiients supósits:
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a) Per atendre la cura del conjuge o d'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o

afinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia, degudament acreditades, no pugui valer

se per si mateix i no desenvolupi activitat retribuIda. La sol'licitud s'haun\ de presentar amb,

almenys, un mes d'antelació, llevat de situacions d'urgencia convenientment acreditades.

Aquesta excedencia es concedira per un temps maxim de tres anys. El reingrés s'haura de

produir dins del mes segtient a la desaparició de la causa que va motivar l'excedencia o de
l'acabament del termini concedit.

b) Per atendre la cura de cada fill, per naturalesa, adopció o per acolliment permanent o

preadoptiu, en els termes previstos en la legislació vigent. Quan el pare i la mare treballin en
el mateix Centre, només un d'ells podra gaudir d'aquesta excedencia. Els successius fills

donaran lloc a un nou període d'excedencia que, en el seu cas, posara fi a la que es vingués

gaudint. Aquesta excedencia es concedira per un temps maxim de tres anys. El reingrés
s'haura de produir dins del mes segtient a l'acabament del termini concedit.

c) Per un maxim d'un any per a tots els treballadors que desitgin dedicar-se al perfeccionament

en la seva activitat professional, degudament acreditat i avaluat per la comissió paritaria.

L'excedencia s'haura de sol 'licitar amb una antelació mínima de tres mesos. El reingrés haura
de ser sol 'licitat amb tres mesos d'antelació al seu acabament.

Excedencia voluntaria. El treballador amb una antiguitat en l'empresa d' almenys un any té

dret a que se li reconegui la possibilitat de situar-se en excedencia voluntaria. Llevat que una

altra cosa s'indiqui en els apartats segtients, l'excedencia voluntaria es concedira per un termini

mínim de 4 mesos i un maxim de cinc anys. L'excedent voluntari conserva un dret preferent al

reingrés en el Centre, en les vacants d'igual categoria que es produlssin, sempre que hagués

manifestat per escrit el seu desig de reingrés, tres mesos abans de l'acabament de l'excedencia.

Es concedira en els segtients suposits. Amb caracter general i per qualsevol causa, el treballador

amb una antiguitat d' almenys un any té dret que se li reconegui la possibilitat de situar-se en

excedencia voluntaria. Aquest dret només podra ser exercitat una altra vegada pel mateix

treballador si han transcorregut tres anys des del final de l'anterior excedencia. El treballador

haura de sol -licitar el reingrés tres mesos abans que finalitzi l'excedencia. Si la concessió de

l'excedencia voluntaria fos motivada per gaudi de beca, viatge d'estudis o participació en cursos

de perfeccionament propis de l'especialitat del treballador, se li computara l'antiguitat durant l'
esmentat període d'excedencia, i tindra el dret de reincorporar-se automaticament al lloc de

treball, en el termini maxim de set dies a partir de la finalització del període.

Tots els excedents que no sol'licitin la reincorporació dins deIs terminis assenyalats i els qui no

es reintegrin allloc de treball en els terminis establerts, causaran baixa definitiva en el Centre.

Art. 26. Incapacitat temporal

El treballador en situació de baixa per incapacitat temporal i de suspensió del contracte per
maternitat, continuara percebent el total de la seva retribució ordinaria, durant els tres primers
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mesos en que persisteixi l' esmentada situació, posant l'empresa la quantitat necessaria per a
completar, amb aquest fi, l'aportació de la Seguretat Social.

En cas de continuar la situació d'incapacitat s'abonara fins a 6 mesos ~és a aquells treballadors que
hagin consolidat un trienni d' antiguitat.

Art. 27. Formació.

L'assistencia a cursos de formació organitzats i finan<;atspel Centre es duran a terme preferentment
en horari laboral i computaran a efectes de la jornada laboral deIs treballadors.

En aquest sentit, el CREAF organitzara i finan<;aracada any dos cursos de formació d'interes general
oberts al personal adscrit al CREAF.

La tematica deIs cursos es decidira durant l'últim trimestre de cada any per a 1'any segiient a partir

'- de les necessitats majoritáries de grnp i individuals.

~ .

A partir de l'entrada en vigor del Pacte i fins a nou avís, en els cursos propis del centre (per exemple
, de MiraMon de tipus Estandard, Analisi, Avan<;ato Geolegs, etc.) es reservaran dues places per al

\ personal adscrit al CREAF, que podra cursar-los sense cost. La reserva es mantindra durant cinc dieslaborables, a comptar des de l'anunci del curs al CREAForum. Un cop passat aquest temps, les

~_'. places es consideraran a disposició de les persones externes que s'hi desitgin matricular. D'altra

~ banda, en cas de curs no pIe, el personal del CREAF també podra assistir-hi en les mateixes
". condicions de gratu"itat. El docent del curs sera qui mantindra la llista oberta per si hi ha aquesta

possibilitat i qui assignara les places per rigorós ordre de preinscripció.

G. El CREAF podria donar suport financer a cursos específics de formació per a necessitats molt
Jc7 \ concretes de grups del Centre. La decisió la prendra el Centre cas per casor\

. D~acordamb les necessitats estrategiques que es plantegin al Centre, la Direcció, conjuntament amb

el responsable de projecte, proporcionara mecanismes per facilitar al treballador dur a terme el
doctorat.

Art. 28. Contractació.

L' ingrés del personal compres en aquest Pacte tindra lloc per la lliure contractació entre el
treballador i la Direcció del Centre.

Els contractes de treball, amb independencia de la seva modalitat, hauran de formalitzar-se per

escrit, quedant-se un exemplar cada part contractant i els restants organismes competents, de

conformitat amb la legislació vigent.
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Art. 29. Contracte indefinit.

Totes les persones afectades pel present Pacte s'entendran contractades per temps indefinit sense

més excepcions que les indicades als articles segiients i aquelles establertes per la Llei. Les persones
incorporades al Centre sense pactar modalitat especial quant al termini del seu contracte, es

consideraran fixes, un cop hagi transcorregut el període de prova.

Tot el personal passara automaticament a la condició de fix si, transcorregut el termini determinat al

contracte, continuen desenvolupant les seves tasques sense haver existit nou contracte o prorroga de
l' anterior.

Art. 30. Contracte d'interinitat.

Es considerara contracte d'interinitat el celebrat per substituir una persona amb dret a reserva del

lloc de treball en virtut de norma, pacte col 'lectiu o acord individual, per a cobrir temporalment un

lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva, o per a

cobrir baixes per malaltia. Aquest tipus de contracte es regira per la legislació vigent.

.31. Contractes per a la realització d'una obra o servei determinat.

Tenen per objecte la realització d'una obra o la prestació d'un servei determinat, amb autonomia i

substantivitat propia dins l'activitat del CREAF.

Aquests contractes respondran a les necessitats donades per l'obtenció de subvencions d' entitats

públiques o privades així com de pactes determinats de prestació de serveis a tercers.

El contracte haura d' especificar amb precisió i claredat el caracter de la contractació i identificar

suficientment el treball o tasca que constitueixi el seu objecte.

El termini del contracte sera el del temps exigit per a la realització de l'obra o servei determinat. Si el
contracte fixés un termini, aquest haura de considerar-se orientatiu en funció de l'obra o servei

objecte del contracte.

D'acord amb la legislació vigent, el treballador, en finalitzar el contracte, tindra dret a rebre una

indemnització de quantia equivalent a la part proporcional de la quantitat que resultaria d' abonar 8

dies de salari per cada any de servei.

Tanmateix, d'acord amb el que preveu la Disposició addicional setena de la Llei 12/2001, els

contractes per a la realització d'un projecte específic d'investigació es regira pel que disposa l'art.

15.1.a) de I'Estatut deIs Treballadors, amb les segiients particularitats:

Podran formalitzar-se amb personal investigador, científic o tecnic.
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Si al termini del contracte el treballador continués al Centre, no podra concertar-se un nou període
\

~ de prova, computant-se la duració de les practiques a efectes d' antiguitat a l'empresa.
- Les retribucions deIs treballadors amb contracte en practiques estaran entre el 75 i 90% segons les

\ \ característiques dellloc de treball, durant el primer any, i el 100% durant el segon, de la quantia que
. --figura a les taules salarials per a la categoria i funcions per les quals hagi estat contractat.

D'acord amb la legislació vigent, en finalitzar el contracte, el treballador tindra dret a rebre una

indemnització de quantia equivalent a la part proporcional de la quantitat que resultaria d' abonar 8
dies de salari per cada any de servei.0'

~ Art. 33. Contraete de Ireball en practiques.
~. Podra concertar-se amb aquelles persones que estiguin en possessió de titol universitari o de

~ fonnadó professional de grau ,'"iljá o superior, o de titols olidalmen, reconeguts com a equivalents,~ que habilitin per al exercici professional, dins els quatre anys segiients a la seva obtenció, o sis quan

~l ennlrade es concerti amb un Ireballador minusválid, d' acord al que disposa la Uei.
\ . Cap treballador podra ser contractat en practiques per l'empresa per temps superior a dos anys en

virtut de la mateixa titulació.

Art. 32. Contractes eventual s per circumstancies de la producció.

Es considera contracte eventual el que es concerta per atendre les exigencies circumstancials del
mercat, acumulació de tasques o excés de projectes, encara que es tracti de l' activitat normal del
Centre.

Al contracte es consignara amb precisió i claredat la causa o circumstancia que el justifiqui.

Aquests contractes podran tenir la duració maxima prevista en la legislació vigent.

Art. 34. Contracte a temps parcial.

El contracte de treball s'entendra celebrat a temps parcial quan s'hagi acordat la prestació de serveis
durant un número d'hores al dia, al mes o l'any, inferior a la jornada de treball d'un treballador a
temps complert comparable.

Es regira pel que disposa la legislació vigent i amb les seglients especificacions:

a) La jornada diaria podra efectuar-se de forma continuada o partida.

b) Els treballadors a temps parcial tindran els mateixos drets que els treballadors a temps
complet de manera proporcional al temps treballat.
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~ Art. 35. Jubilació parcial i contracte de relleu.
De conformitat amb el previst a la legislació vigent, s'entendra com a contracte a temps parcial el

~ \ celebrat pel treballador que concerti amb el Centre una reducció de la seva jornada de treball i del

~ ~ "'" seu salari, entre un mínim del 25% i un maxim del 85% quan reuneixi les condicions generals~ exigides per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social amb excepció de
l'edat, que haura de ser, com a maxim, a cinc anys inferior a l' exigida.

L'execució d' aquest contracte i la seva retribució seran compatibles amb la pensió que la Seguretat
Social reconegui al treballador fins a complir l'edat establerta amb caracter general al Sistema de la

Seguretat Social per causar dret a la pensió de jubilació, extingint-se la relació laboral al arribar a la
referida edat.

Per poder subscriure aquest contracte en el cas de treballadors que no hagin arribat encara a l'edat

de jubilació, haura de realitzar-se simultaniament un contracte de treball amb un treballador en
situació de desocupació o que tingués concertat amb I'Empresa un contracte de duració

determinada, amb la finalitat de substituir la jornada de treball deixada vacant pel treballador que es

jubila parcialment.

Aquest contracte de relleu també es podra celebrar per a substituir a treballadors que s'hagin jubilat

parcialment tot i que hagin complert l'edat de jubilació.

La duració del contracte podra ser indefinida o igual a la del temps que manqui al treballador

substitult per arribar a l'edat de jubilació.

Ellloc del treballador "rellevador" podra ser el mateix que el del treballador substitutt o un altre

similar, entenent com a tal el desenvolupament de tasques corresponents al mateix grup

professional o categoria equivalent.

Art. 36. Contracte pel foment de la contractació indefinida.

Amb l'objecte de facilitar la contractació estable de treballadors desocupats i de treballadors

subjectes a contractes temporals, podra concertar-se aquesta modalitat, a jornada complerta o a

temps parcial en el suposits i modalitats previstos en la legislació vigent en cada momento

Art. 37. Períodes de prova.

El personal de nou ingrés, a qui s'hagi de formalitzar un contracte laboral, haura de superar un

termini de prova, la durada del qual sera la segilent:

Tecnics titulats (categories TI a T6, i 11a 15): 4 mesos
Resta de personal: 2 mesos.
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L' incompliment per part del treballador de l'obligació de preavisar amb l' esmentada antelació

donara dret a I'Empresa a descomptar-li de la liquidació l' import del salari de dos dies, per cada dia

~e retard en el preavís.
~ Si l'Empresa rebés el preavís en temps i forma, vindra obligada a abonar al treballador la liquidació

~ ~rresponent al terminar la reladó laboral. L' incompliment d'aquesta obligació portará apareDat el
dret del treballador a ser indemnitzat amb l' import del salari de dos dies per cada dia de retard en

l'abonament de la liquidació, amb ellímit del número de dies del preavís.

~\

{

Art. 38. Extindó del contracte.

Les causes, forma i efectes de l'extinció del contracte són les establertes a la legislació vigent amb les
especificacions que s'indiquen als articles segtients.

Qui desitgi cessar voluntariament en el servei al CREAF, haura de preavisar a la Direcció per escrit
amb la segtient antelació:

Personal titulat: 1 mes

Resta del personal: 15 dies

En el marc de la Disposició Addicional10a de l'Estatut deIs Treballadors, en la redacció donada per
la Llei 14/2005, d'l juliol, i sempre que el treballador compleixi els requisits per gaudir de pensió de

jubilació d' acord amb la normativa de Seguretat Social o tingui dret a un altre tipus de prestació de

jubilació per qualsevol deIs sistemes o procediments de previsió social públics, l'edat de jubilació
forc;:osadel personal del CREAF s'estableix als 65 anys, llevat de pacte individual en contrari, podent

prorrogar-se de mutu acord fins als 70 anys, amb car¡kter singular i atenent tant a raons objectives
com subjectives que s'estableixin al contracte que a tal efecte es subscrigui.

En contraprestació a aquesta clausula, quan l'empresa requereixi a un treballador per jubilar-se als
65 anys d' edat, procedira a formalitzar la substitució d' aquell cobrint el seu lloc de treball amb un

altre treballador mitjanc;:antqualsevol de les modalitats de contractació vigents en cada momento

Art. 40. Estructura salarial.

L'estructura salarial del CREAF queda integrada pels segtients conceptes salarials:

a) Sou base

b) Pagues extraordinaries

c) Si s'escau, complement de productivitat (trams) i complement d'antiguitat (triennis),
complement de tasques de responsabilitat i complement personal.
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Pagues extraordinaries:

Els sous base del personal deIs diferents nivells professionals es detallen a la taula salarial de

l'annex 1del present Pacte.

~ El personal podra percebre bestretes a compte de la feina realitzada abans que arribi el dia
~ \ assenyalat pel pagament.

~ a) Sou base:
~

~

Es reconeix el dret a percebre tres pagues extraordinaries, que es faran efectives en el mes de

juny, octubre i desembre.

i.

~

La quantia de les pagues extraordinaries vindra determinada per l'import del salari, és a dir,

sou base, complement d'antiguitat, complement de productivitat i, si s'escau, del complement
personal.

En els casos de noves incorporacions, reingressos o cessaments, les pagues extraordinaries

s' abonaran en proporció al temps treballat.

Les pagues extraordinaries s'abonaran a prorrata durant les 12 mensualitats ordinaries a

aquells treballadors adscrits a projectes determinats que així ho requereixin i a la resta de

treballadors que ho sol 'licitin a la Direcció del Centre.

Complements:

Complement de productivitat

S'estableix un complement de productivitat basat en trams o sexennis. Aquest complement

sera de caracter consolidable. Cada tram de productivitat tindra un valor establert per nivell

professional d'acord amb 1'annex 1d'aquest Pacte. L'aplicació del tram de productivitat es

fara en base al nivell professional del treballador en el moment d' assolir-lo.

En el cas del personal investigador, els trams de productivitat s'aconseguiran en base a

l'especial rendiment, l'activitat extraordinaria i l'interes o la iniciativa en l' activitat de

recerca, d'acord amb el barem vigent que utilitzen les institucions equivalents (Universitat,

CSIC i similars; annex 1). El sistema de valoració es basara en trams d' almenys sis anys, que

agrupin un període de temps en el que es puguin acumular merits suficients. L' import

d' aquests trams correspon al valor atorgat per altres institucions públiques equivalents
(Universitat, CSIC i similars; annex 1) multiplicat per 1,5. L'assignació del complement de

trams de productivitat requerira l'avaluació positiva de la comissió avaluadora. Aquesta

comissió estara formada per tres persones del centre, el director o la persona a qui delegui la
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representació, dos investigadors, un d' ells relacionat en l' ambit del treballador i un

representant deIs treballadors com a observador i sense vot. Als treballadors de nou ingrés al
centre que provinguin d'organismes públics (universitat, Generalitat, etc.), se'ls tindra en
compte la seva trajectoria professional (triennis i sexennis) en el moment d'establir el seu
sou.

En el cas del gerent, els trams de productivitat s'aconseguiran en base a l'especial rendiment,
l'activitat extraordinaria i l'interes o la iniciativa en l'activitat de gestió del centre. El sistema

de valoració es basara en trams d'almenys sis anys, que agrupin un període de temps en el

que es puguin acumular merits suficients. L' import d' aquests trams correspon al valor de
l'Annex 1 multiplicat per 1,5. L'assignació del complement de trams de productivitat

requerira l'avaluació positiva de la comissió avaluadora. Aquesta comissió estara formada

per tres persones del centre, el director i altres 2 membres de l'equip de direcció i un

representant deIs treballadors com a observador i sense vot. Als treballadors de nou ingrés al
centre que provinguin d'organismes públics (universitat, Generalitat, etc.), se'ls tindra en

compte la seva trajectoria professional (triennis i sexennis) en el moment d'establir el seu
sou.

Pel personal tecnic i administratiu s'estableix un tram de productivitat de sis anys (sexenni)

corresponents a merits tant individuals com de col 'laboració en tasques del centre, d' acord

amb l'annex 1d' aquest Pacte. Aquest tram s'aconseguira amb l'informe favorable per part
del responsable directe del treballador. Si algun treballador se sent agreujat per no
aconseguir aquest tram, podra fer un recurs adre<;ata la Oirecció del centre on explicara els
motius de desacord. La Direcció i el responsable directe del treballador l'analitzaran i

respondran de forma argumentada al treballador.

L' increment del valor del tram de productivitat de sis anys de tecnics i administratius

s'establira a partir del tant per cent d'increment del sexenni deIs investigadors.

!l. Complement d'antiguitat

O'altra banda, s'estableix un complement d'antiguitat (triennis), automatic i consolidable.

Cada trienni tindra un valor establert per nivell professiona1.

lll. Complement excepcional

Així mateix, es contempla I'existencia i aplicació d'un complement anual no consolidable en

funció deIs merits excepcionals del treballador alllarg de I'any. Aquests merits els avaluara i
aplicara segons el seu criteri cada cap d' area o grupo Aquesta paga es fara en acabar l'any en

curs i no podra superar ell0% del sou anual del treballador.
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Art. 41. Ajuts economics per guarda legal i maternitat.

IV. Complement de tasques

Tasques de responsabilitat del centre com, per exemple, responsable de cotxes, plana web,

laboratoris, etc. Aquestes tasques no corres ponen a cap categoria laboral de les definides a

les taules de categories professionals del present Pacte.

v. Complement personal

Aquest complement té carikter excepcional i només existira en els suposits de diferencies

salarials produi"des amb l'aplicació del nou model.

VI. Paga per permanencia a l'empresa

Tot el personal afectat per aquest Pacte tindra dret, en el moment de la seva jubilació i

sempre que hagi estat més de vint-i-cinc anys treballant al centre, a una paga de caracter

extraordinari equivalent a dues pagues ordinaries; en el cas que el treballador hagi estat en el

centre entre 15 i 25 anys l' import d' aquesta paga de caracter extraordinari sera l'equivalent
al d' una paga ordinaria.

Guarda legal

L'Empresa donara un ajut economic anual al personal contractat pel CREAF que tingui al seu

carrec fills amb un grau de disminució física, psíquica ijo sensorial igualo superior al 33%.

Les quantitats de l'ajut, que romandran fixes en el període de vigencia d' aquest Pacte

s'abonaran un cop a l' any en la nomina, són les segiients graus de disminució:

De33a49% 1442,43€

De 50 a 69%

2163,64€

De 70 a 99%
2884,86€

b) Maternitat

El CREAF afegeix una hora addicional (a l'hora financ;ada per la Seguretat Social) de permís per

reducció de jornada laboral per maternitat. És a dir, el total sera de dues hores per jornada

laboral. Aquest permís quedara sense efecte quan l' infant compleixi el seu primer any. Per a
obtenir el permís caldra presentar fotocopia del llibre de família i certificat de l'empresa del

conjuge explicitant que aquest no gaudeix d' aquest permís.
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Art. 42. Ajut al transport público

En atenció al compromís del CREAF de respectar el medi ambient i de fomentar l'ús del transport

públic, el Centre subvencionara el 50% de les despeses en desplac;aments allloc de treball (FGC,

RENFE Rodalies, ATM, SARBUS,etc). Es podra acollir a aquesta subvenció el personal contractat pel
Centre, que reuneixi els segiients requisits: els bitllets/tiquets hauran de ser nominals (que hi consti
el DNI de l'usuari). S'aplicara en els trimestral s, anuals i les ATM. S'haura de donar a administració

fotocopia de la targeta comprada i del DNL A final de mes s'abonara l' import en el compte corrent
del treballador .

. 43. Clausula de revisió salarial.

La taula salarial prevista a l'annex 1 del present Pacte s'actualitzara a principis d' any i sera el

resuItat d'incrementar la quantia de les retribucions, respecte la taula de l'any anterior, en la xifra de
l' IPC oficialment previst per a l'exercici, incrementada en 0,5 punts.

En el cas que l' IPC oficial, en finalitzar I'any, superi l'increment percentual total establert sobre la

taula corresponent, l'excés s'haura de reflectir a la taula de l'any segiient abans d'aplicar l' increment
previst segons l'indicat en el paragraf anterior.

En el cas contrari, en el que l' IPC oficial, en finalitzar I'any, hagi estat inferior a l' IPC previst, la

diferencia negativa s'haura d'aplicar a la taula de l'any segiient abans d'aplicar l' increment previst.
Tanrnateix, I'aplicació d'aquesta cIausula no por comportar mai una disminució del sou a percebre,
un cop aplicat I'augrnent previst per aquell any.

En qualsevol cas, si la Generalitat de Catalunya establís algun sostre salarial que afectés als consorcis
\ públics, s'hauria d'atendre a les seves recomanacions.

La revisió salarial prevista en aquest articIe sera d' aplicació als conceptes salarials de sou base i

triennis d' antiguitat.

L' increment del complement de productivitat seguira el regim previst en l'articIe 40 d'aquest Pacte.

La quantia del complement personal no sera modificada durant el període de vigencia del Pacte.

La revisió salarial ara pactada ho és amb caracter excIusiu pels anys de vigencia del present Pacte.

En cas que finalitzi aquest terrnini sense I'aplicació immediata d'un nou pacte, els salaris es
mantindran fins l'entrada en vigor del nou Pacte.
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Art. 44. Seguretat iSalut en el treball.

La protecció del treballador davant els riscos laborals obliga a l'empresa a: la planificació de la

prevenció, l' avaluació inicial deIs riscos inherents al treball i la seva actualització periódica, la

informació i la formació deIs treballadors, per tal que aquests tinguin un millor coneixement deIs
riscos i la forma de prevenir-los.

El CREAF desenvolupara la seva tasca de prevenció de riscos laboral s a l'empara del que s'estipula a

la Llei 3/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i deIs reglaments que la desenvolupen.

~ " A 101 el pe"onal vinenla' al CREAF li seca aplicada la noemativa vigen' en matéria de pcevenció de~ \ nseos
~ Art. 45. Obligacions.

~ 1. Són obligacions per part del CREAF:
"'-

a. Avaluar els riscos i organitzar la seva prevenció, integrant-la a totes les activitats de
l'empresa, i tenint present la capacitat deIs treballadors.

b. Adoptar les mesures necessaries per tal que els treballadors rebin totes les informacions

necessaries en relació als seus possibles riscos. El CREAF informara al treballador deIs riscos

específics del seu lloc de treball, així com de les mesures de prevenció i protecció.

c. Determinar les possibles situacions d' emergencia i adoptar les mesures necessaries en
materia de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació deIs treballadors.

d. Garantir als treballadors al seu servei la vigilancia periódica del seu estat de salut, sempre
que el treballador doni el seu consentiment per escrit, llevat del casos establerts en la llei,

previa informació al Comite de Seguretat i Salut.

e. Adoptar les mesures necessaries per tal que els equips de treball i els equips de protecció

siguin adequats pel treball a realitzar i adaptats de tal forma que garanteixin la seguretat i
salut deIs treballadors.

f. Fer accessibles els locals i els llocs de treball als treballadors amb condicions físiques
disminui'des i eliminar les barreres o els obstacles que dificultin la seva mobilitat física

necessaria per desenvolupar el treball que se'ls assigni.

g. Elaborar i conservar tota la documentació relativa a la prevenció de riscos laborals.

2. Obligacions per part deIs treballadors:

a) Usar adequadament, segons les seves característiques i riscos previsibles, les maquines,

aparells, eines, substancies perilloses, equips de transport i qualsevol altre mitja amb el qual
duguin a terme la seva activitat.
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b) Utilitzar correctament els miljans i equips de protecció facilitats pel CREAF i seguir les
instruccions que l'empresa els doni.

c) No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.

d) Informar d'immediat al seu superior jerarquic directe i als treballadors designats per a

realitzar activitats de protecció i prevenció de qualsevol situació que pugui comportar risco

e) Contribuir a I'acompliment de les obligacions establertes per I'autoritat competent amb el fi
de protegir la seguretat i saIut deIs treballadors.

f) Cooperar amb I'Empresa perque aquesta pugui garantir unes condicions de treball que

siguin segures i no comportin riscos.

g) Corres pon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i miljan<;ant

l'acompliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva

propia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles altres persones a les quals pugui

afectar la seva activitat professional, a causa deIs seus actes i omissions en el treball, de
conformitat amb la seva formació i les instruccions de l'empresa.

Art. 46. Órgans de representació i participació.

1) Comite de Seguretat i Salut

El comite de seguretat i salut és l'organ paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta

regular i periodica de les actuacions del CREAF en materia de prevenció de riscos.

Aquest comite tindra les competencies i facultats reconegudes per la Llei.

DeIegats de Prevenció

EIs delegats de prevenció són els representants deIs treballadors amb funcions específiques en

materia de prevenció de riscos en el treball.

EIs delegats de prevenció tindran les competencies i facultats reconegudes per la Llei.

Art. 47. Equips de treball i mitjans de protecció.

El CREAF proporcionara als seus treballadors els equips de protecció individual adequats a cada

tasca o treball, i vetllara perque se'n faci un ús efectiu.

BIs treballadors no podran desenvolupar cap tasca que requereixi mesures de protecció si no se'lsha

proporcionat la roba de feina adequada i els equips de protecció individuals necessaris per

desenvolupar-Ia.
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Els treballadors, tenint en compte les seves obligacions en materia de prevenció de riscos, hauran

d'utilitzar correctament els equips que se'ls proporcionin, seguint les instruccions rebudes, i

informant a l'empresa, als delegats de prevenció i al servei de prevenció de qualsevol situació que
pugui comportar un risc per la seva seguretat i salut o la d' altres treballadors.

Art. 48. Roba de treball.

El Centre proporcionara bates al personal que utilitza el laboratori habitualment. Les bates es

lliuraran un sol cop i hi haura reposició quan sigui necessaria.

Donada l'activitat propia del CREAF, en general els treballadors no necessiten roba especial de

treball. Malgrat aixo, i tenint en compte que la roba de carrer deIs treballadors pot malmetre' s

durant el desenvolupament d'algunes de les activitats del Centre, aquest subvencionara fins a un

import maxim de 300 Euros l'equipament per al personal que faci sortides habituals de camp (mínim

50 dies de camp per any) i que tingui una relació amb el Centre de durada superior a 1 any. Un 10%
de la subvenció anira a carrec del grup corresponent. Cada cas sera avaluat individualment a I'hora

d'atorgar la subvenció i no podra atorgar-se més d'una subvenció per persona. Caldra fer la

sol ·licitud a la secretaria del Centre abans del 30 de novembre de cada any i presentar la conformitat
del responsable de grup, així com presentar la quantitat a subvencionar en forma de factures on
consti el NIF del CREAF.

Art. 49. Revisió medica

Totes les persones afectades pel present Pacte tindran dret a una revisió medica anual de caracter

voluntari que el Centre haura de facilitar sense cap despesa pels treballadors.

Art. 50. Asseguran.;a col 'lectiva d' accidents corporals

El personal inclos en l'ambit d' aplicació del present Pacte esta cobert amb una asseguran<;a
col'lectiva d'accidents; el pagament anira a carrec de l'Empresa.

Els treballadors podran optar per ampliar aquesta asseguran<;a, al seu carrec. En aquest cas,
I'Empresa fara el descompte a través de la nomina.

La polissa de l'asseguran<;a esta concertada pel CREAF perque les lesions corporals que es derivin

d'una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat del personal mencionat en el

paragraf anterior, tant en el compliment de les seves activitats professionals com en el transcurs de

la seva vida privada, i que li produeixin mort o invalidesa temporal o permanent, quedin cobertes,
com a mínim:

• en cas de mort fins a 18.030,36euros;

• en cas d'invalidesa permanent total o parcial, en els termes establerts a l' asseguran<;a
concertada, fins a 36.060,73euros;

• per despeses d' assistencia, internament sanitari i rehabilitació física, fins a 601,01 euros.
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Art. 52. Representació.

EIs representants tindran el nombre, les facultats, els drets i les garanties que estableix la legislació
vigent.

El CREAF facilitara l'elecció deIs representants del personal, que seran reconeguts per la Direcció
com a tals representants o com a Comite d' empresa, si s'escau.

~~
~. El Centre haura de contractar pólisses d'asseguran~a per a tots els treballadors que garanteixi la~- responsabilitat civil en que puguin incórrer els assegurats en motiu de les seves actuacions

~ '. professionals, amb indusió de fian~a i defensa criminal i exdusió de riscos que puguin ser~ ..•i2~ assegurats pel ram de l'automóbil i qualsevol dany immaterial que no sigui conseqtiencia directa

~ deIs danys materials i/ o corporal s garantits en aquesta pólissa. La prestació maxima per sinistre sera
com a mínim de 36.060euros.

~ Art. 51. Reunió i assemblea_~ Els treballadors i els seus órgans de representació sindical tenen dret a reunió i assemblea al Centre

~del CREAF. Les assemblees deIs treballadors es faran dins de la jornada de treball previa notificació

~ a la Direcció de I'Empresa. En aquest cas, i d'acord amb l'empresa, es prendran les mesures
"'_ procedents per tal que les assemblees no pertorbin la bona marxa del treball.

~
\

Les hores dedicades a tasques de representació seran de 15 hores mensuals per cadascun deIs

representants [Artide 68e, ler de I'Estatut deIs Treballadors] i podran ser acumulades entre els

o representants en la forma que disposin ells mateixos.-= \ Així mateix, s'haura de presentar mensualment una liquidació de les hores emprades i, en el seu eas,
\ la possible acumulació de les hores d' un representant a un altre.

És obligatori comunicar a la Direcció del Centre la possible absencia per motius sindicals, amb
previsió de les hores.

Art. 53. Quota d' atencions representatives i sindicals.

El CREAF podra descomptar de la nómina mensual de cada treballador, en base a la seva petició
escrita, la quota que s'assenyali per les necessitats de representació i assessorament que acordin els

representants deIs treballadors.
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Art. 54. Disposició derogatoria.

Aquest Pacte deroga i substitueix en tot l'anterior Pacte signat per la Direcció i el Comite d'Empresa
del CREAF el 20 de novembre de 2008 i que va finalitzar la seva vigencia el darrer 28 de febrer de
2009.

1, en prova de conformitat, les Parts subscriuen el present Pacte, per duplicat, a Cerdanyola del
Valles a 13 de Gener de 2010.

Sr. Joan Josep IbélñezMartí

Comite d'Empresa

Sr. Lluís Pesquer Mayos

~

Sr. José Angel Burriel Moreno Sra. Rosario del Hoyo Vinuesa
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ANNEX 1. TAULES SALARIALS 2008

a) Saus base

NIVELL CA TEGORIA LABORAL SOU ANUAL

BRUT11
Cap d'investigació 42.531,82

12
Investigador senior 34.897,60

13
Investigador 32.287,50

14

Post doctoral 27.675,00
15

Pre doctoral 15.785,00
TI

Responsable Tecnic 32.287,50
T2

Titulat senior 29.725,00
T3

Titulat universitari consolidat27.162,50
T4

Titulat universitari 24.600,00
T5

Tecnic de suport a la recerca consolidat21.525,00
T6

Tecnic de suport a la recerca19.987,50
T7

Tecnic de camp o laboratori18.962,50
T8

Ajudant de camp o laboratori16.912,50
T9

Auxiliar de camp o laboratori15.375,00
GR

Gerent 42.531,82
CA

Cap d' Administració 34.897,60
TS

Tecnic de suport 28.700,00
ADla

Administratiu - Oficial de Primera21.525,00
AD2a

Administratiu - Oficial de Segona19.987,50
AA

Auxiliar administratiu 18.962,50

Estructura: (a) Sous base del personal), (b) Trams de productivitat, i (c) Triennis d'antiguitat deIs

diferents nivells professionals de les línies investigadora, tecnica i d' administració.

A
\

\

~ b) Complement de productivitat (sexennis)

NIVELL CA TEGORIA LABORAL IMPORT ANUAL

BRUT11
Cap d'investigació 1.838,00

12
Investigador senior 1.489,00

13
Investigador 1.383,00
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14 Post doctoral 1.170,00
GR

Gerent 1.838,00
Tl, T2,

Responsable Tecnic, Titulat senior, Cap
350,00CA d' Administració

T3 a T9, T5, AD,

Altrestecnics,tecnicsdesuport i

AA
administratius

250,00

e) Triennis d'antiguitat

Tipus CA TEGORIA LABORAL IMPORT ANUAL

BRUTA
I1, 12,13, 14,Tl, T2, T3, T4, GR, CA613,75

B
T5, T6, T5 491,20

C
T7, T8, T9, AD, AA 368,80

"~

C\
----- \

\--- \.
\
\
\
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