
Barcelona, a 29 d’abril de 2020

Reunits,

D’una  part  la  Fundació  per  a  la  Universitat  Oberta  de  Catalunya
representada en aquest acte pel director de l’Àrea de Persones, José Miguel
de la Dehesa Romero, i de l’altra el Comitè d’empresa, representat pel seu
President David Font Vila.

Les parts lliurement,

MANIFESTEN

I.- Que la Disposició Addicional III del Conveni Col·lectiu de la FUOC esmenta
que és objectiu de la Institució l’avenç en la mobilitat del punt de treball de
totes les persones que hi treballen, tot desenvolupant-se, en la mesura que
les  disponibilitats  econòmiques  i  pressupostàries  ho  facin  possible,  les
millores tècniques, tecnològiques i de programari, posant a disposició de les
persones  treballadores,  sempre  que  les  limitacions  econòmiques  i
pressupostàries  ho  facin  possible,  línies  de  d’ajuda  per  facilitar  la
connectivitat, l’accés i renovació de dispositius personals.

II.-  Que  és  voluntat  d’ambdues  parts  la  concreció  de  les  línies  d’ajut
tecnològic que facilitin, l’accés i renovació de dispositius personals.

III.- Que donat el canvi de normativa respecte a la consideració d’aquests
ajuts  en  base  al  RD  16/2013,  els  imports  que  s’abonen  passen  a  ser
considerats com salari, amb la corresponent cotització i tributació.

Per tot això que s’exposa, les parts,

ACORDEN

PRIMER.- Que la Institució posarà a disposició de les persones treballadores
que ocupin llocs de treball d’estructura (llocs de treball proveïts per mitjà
d’un contracte de caire indefinit i amb el període de prova estipulat en el
contracte   superat)  una  línia  d’ajuda econòmica  per  a  la  renovació  de
dispositius personals.

També es podran acollir a aquestes ajudes els treballadores i treballadores
contractades de forma temporal  per ocupar llocs d’estructura els titulars
dels quals tenen dret a reserva de lloc de treball i previsió d'incorporació al
seu lloc superior a 2 anys. Aquesta contractació ha de tenir finançament
que provingui de fons interns i el substitut o substituta ha d'haver superat el
període de prova establert a contracte i haver ocupat el lloc almenys un
mínim d'un any amb el  contracte que ha donat el  dret a l'ajuda que es
descriu.
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Per  a  l’any  2020  el  pressupost  disponible  per  ajudes  a  les  persones
treballadores de la UOC és veurà incrementat en 10.000 euros, passant dels
30.000 de l’any 2019 a 40.000 per l’any 2020 ,per fer front a la situació
excepcional que estem vivint a conseqüència del Covid19 i el e-treball al
100% de tota la plantilla. Aquest 2020, s’inclourà com a dispositiu perifèric
els monitors d’ordinadors, com a prova pilot per aquest any 2020, avaluant
a finals d’any l’acceptació d’aquests dispositius i la seva demanda

Per  l'any  2021  el  pressupost  inicial  disponible  per  ajudes  per  equipament
informàtic serà de 30.000€,     amb el compromís  de reunir-se al Gener del
2021 per valorar el possible  increment de fins a 10.000€ vinculat a l’evolució
de la campanya i a l'assoliment de l'objectiu d’ingrés al 2020.

El termini fixat per accedir a un nou ajut és de 3 anys. Això vol dir que un
mateix  treballador/a  podrà  sol·licitar  una  ajuda  cada  tres  anys  amb
independència del dispositiu adquirit prèviament.

Per  poder  accedir  a  l’ajuda  prèviament  s’haurà  de  presentar  la
documentació que sigui requerida per l’Àrea de Persones. Els ajuts atorgats
formaran part del full de salari corresponent.

SEGON.- Les persones treballadores de la UOC podran utilitzar aquest ajut
per adquirir dispositius (ordinador fix, portàtil, telèfon, tauleta, etc...) que
permetin connectar-se a les plataformes UOC a través d'internet, enviar i
rebre correus de manera que els hi permetin treballar des de qualsevol lloc.
Queden  excloses  les  consoles  de  videojocs  o  qualsevol  altre  dispositiu
d'entreteniment amb connexió a internet que no fomentin la mobilitat dels
treballadors.

TERCER.- Les  persones  treballadores  de  la  UOC  que  gaudeixin  d’un
dispositiu de titularitat UOC podran demanar l’ajuda sempre que no sigui pel
mateix dispositiu que la UOC li ha proporcionat.

QUART.- L’Àrea de Persones es compromet a comunicar mitjançant un avís
o noticia a la plana d’inici l’estat del pressupost quan s’hagi consumit el
75% del mateix, per tal que les persones treballadores es puguin organitzar
en la compra del dispositiu personal. 

CINQUÈ.- Durant el mes de desembre, es publicarà el llistat agregat de les
peticions gestionades en base al pressupost disponible, així com amb la
informació  de  l’import  anual  finançat.  En  aquesta  publicitat  també
s’informarà de les peticions que per manca de pressupost no han pogut ser
ateses.

SISÈ.- Un  cop  exhaurit  el  pressupost  assignat  per  l’any  natural  no
s’acceptaran noves peticions fins l’obertura del pressupost de l’any següent.
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A tal efecte només s’acceptaran factures per dispositius adquirits mentre el
pressupost previst per aquell any estigui vigent.

SETÈ.- L’Àrea de Persones publicarà una notícia o avís a la plana d’inici
informant del tancament del pressupost.

I perquè consti, així ho signen en el lloc i data que consten en l’encapçalament.

Jose Miguel de la Dehesa Romero
Àrea de Persones (Director )

David Font Vila
Comitè d’Empresa (President)

Anna Buil Feliu
Comite d’Empresa

Montserrat Garcia Alzina
Comitè d’Empresa
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