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Creació de la Comissió d’Estudi de l’impacte de la implantació del registre diari de la jornada
laboral.
La modificació de l’article 34 de l’Estatut dels treballadors realitzada mitjançant la publicació
de Decret-llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita
contra la precarietat laboral a la jornada de treball, ha establert l’obligació del registre diari de
la jornada de treball, alhora que preveu que el Govern podrà establir especialitats en les
obligacions de registre de jornada per a aquells sectors, treballs i categories professionals
que per les seves particularitats així ho requereixin.
Atès que a la UPC el registre diari de la jornada de treball és un procés ja implantat en el cas del
Personal d’Administració i Serveis de capítol 1r, la generalització d’aquest procediment
afectaria al personal laboral dedicat a la recerca: el Personal Docent i Investigador Laboral i el
Personal de Suport a la Recerca finançat a càrrec de Projectes i Convenis, les peculiaritats de les
tasques dels quals comporten grans dificultats per tal d’implantar el registre diari de la
jornada.
Igualment el professorat associat, format per professionals amb una activitat principal
externa a la universitat que aporten la seva expertesa en el món laboral a la universitat
requereix un tractament diferencial atès que han de compatibilitzar la seva dedicació a la
universitat amb els horaris de l’activitat principal i que una part de la seva jornada que no
requereix el contacte amb l’alumne (preparació, correcció etc.) i ni tan sols no requereix la
seva presencia a la universitat.
Per tal d’estudiar aquestes implicacions i, si escau, traslladar una proposta al Ministeri de
Treball, Migracions i Seguretat Social, es proposa la creació d’una Comissió d’Estudi de
l’impacte en la Recerca de la implantació del registre diari de la jornada amb la següent
composició:
•
•
•
•
•
•

Sr. Xavier Massó Pérez, gerent.
Sr. Miquel Soriano Ibáñez, vicerector de Política de Personal Docent i Investigador.
Sra. Carla Bragós Valentines, directora de l’Àrea de Personal i Organització.
Sr. Jordi Marco Gómez, president del Comitè d’Empresa de PDI Laboral.
Sr. Juan Pedro López Aguilera, president del Comitè d’Empresa de PAS Laboral.
Sr. Samuel Galceran Arellano, director del departament d’Enginyeria Elèctrica.

