
 
 
 
 
 
Companyes i companys, per què no hem cobrat sencers els 460€ 
del plus conveni 2009 en la nòmina del mes de gener? 
 
El passat 10 de desembre, en una reunió de la Comissió Paritària del 
Vè conveni, les gerències de les universitats van informar que, 
segons la seva interpretació de l’art. 4.3 del conveni, tenien la 
intenció de pagar el plus conveni del 2009 dividit en 15 pagues. 
Malgrat això les gerències van convocar una reunió extraordinària de 
la Comissió Paritària per donar les explicacions oportunes i intentar 
trobar una solució consensuada. 
 
La reunió extraordinària de la Comissió es va celebrar el passat 9 de 
gener amb un únic punt a l’ordre del dia: pagament del plus conveni 
2009. La reunió va ser caòtica. Les gerències van donar els seus 
arguments per pagar el plus conveni en 15 pagues, i així estalviar-se 
problemes amb la Seguretat Social i amb Hisenda, però al final van 
oferir una solució per poder pagar el plus d’un sol cop a la nòmina de 
gener, concretament: 
 
“La Comissió Paritària del Vè Conveni Col�lectiu del PAS laboral de les 
universitats públiques catalanes, reunida en sessió extraordinària el 9 de 
gener de 2009 per tractar, segons convocatòria com a punt únic, el plus 
conveni (a proposta de la part pública) acorda: 
 
Que la interpretació de l’article 4.3 relatiu al pagament del plus conveni 
corresponent al 2009 és la següent: el plus conveni de 460 € és un 
pagament únic que es farà efectiu en la seva totalitat a la nòmina del mes 
de gener de 2009 mitjançant el concepte plus conveni. Aquest import, 
dividit en 15 pagues, quedarà consolidat a les taules retributives del mes de 
gener de 2010, en el sou base.” 
 
Els representants del CAU vam trobar correcta la proposta i estàvem 
disposats a signar-la sempre i quan es garantís el pagament 
proporcional al personal que comencés a treballar amb posterioritat a 
l’1 de febrer. D’aquesta manera aconseguíem cobrar els 460 € en una 
sola paga (enteníem que és el que esperava tot el PAS laboral i no els 
30,66 € mensuals) i es consolidaven en el sou base del 2010. Doncs 
bé, l’actitud de CCOO i UGT va ser molt negativa des del principi de la 
reunió: no volien parlar del plus conveni si abans no es 
desbloquejaven alguns temes pendents. UGT plantejava el problema 
de l’art. 30 del conveni i CCOO el problema del pagament del 
complement “v” i dels dies addicionals de l’EBEP entre d’altres. 



Les gerències van respondre que sobre l’art. 30 ja s’hi estava 
treballant tal i com s’havia informat a la reunió del 10 de desembre, i 
sobre els altres problemes que plantejava CCOO ens van recordar 
que estaven denunciats per tots els sindicats mitjançant conflicte 
col�lectiu i pendents de judici en el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 
 
Durant més de 3 hores vam estar donant voltes sense cap sortida. 
Des del CAU vam intentar explicar per activa i per passiva que 
l’estratègia que portaven CCOO i UGT no era la correcta si volíem 
cobrar el plus conveni sencer en la nòmina de gener. Finalment, i 
davant de la proposta de les gerències, els representants d’UGT van 
estar disposats a acceptar-la amb algunes modificacions. Els de 
CCOO es van negar rotundament argumentant que si tots els 
sindicats no acceptàvem l’acord aconseguiríem pressionar les 
gerències per desbloquejar els temes pendents i que no s’atrevirien a 
no fer un pagament únic. I que, si no fos així, demanarien al PAS 
laboral que presentés reclamacions de quantitat davant del jutjat dels 
temes socials per consolidar 460 € cada mes, o que ells presentarien 
un conflicte col�lectiu perquè els 460 € es paguessin d’un sol cop. 
Com podeu comprovar és difícil d’entendre, però és la pura veritat. 
CCOO té la majoria absoluta de la part sindical en la Comissió 
Paritària i sense ells no es pot arribar a cap acord amb les gerències. 
 
L’estratègia de pressió de CCOO no ha funcionat en absolut: només 
hem cobrat 30,66 € de plus conveni a la nòmina de gener. Des del 
CAU considerem que els responsables únics que el PAS laboral 
no hagi cobrat els 460 € que esperava són els representants 
de CCOO a la Comissió Paritària. 
  
Malgrat tot això, des del CAU intentarem, en la propera reunió de la 
Comissió Paritària, arribar a un consens de totes les parts perquè la 
resta del plus conveni es pugui cobrar d’un sol cop. Hi ha prevista 
una reunió pel divendres 6 de febrer, però, sense cap explicació, 
CCOO vol ajornar-la. Us continuarem informant. 
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