
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

RESOLUCIÓ EMO/235/2015, de 13 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord
de la Comissió paritària del I Conveni col·lectiu del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya (codi de conveni
núm. 79100125012014).

Vist el text de l’Acord de la Comissió paritària del I Conveni col·lectiu del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya,
relatiu al desenvolupament de l’article 10 del conveni, subscrit, en data 27 de gener de 2015, per la part
empresarial pels representants de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC), i per la part social pels
representants de FSC-CCOO i FITAG-UGT, d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret
legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors;
l’article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius
de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i
l’article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya,

 

Resolc:

 

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió paritària del conveni esmentat en el Registre de convenis i
acords col·lectius de treball de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació
a la Comissió Paritària.

 

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels
tràmits pertinents.

 

Barcelona, 13 de febrer de 2015

 

Jordi Miró i Meix

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

 

Transcripció literal del text signat per les parts

 

Acta 3a de la Comissió paritària del I Conveni col·lectiu del Cicle integral de l’aigua de Catalunya

 

27/01/2015

 

Assistents a reunió de la Comissió paritària

En representació de part empresarial, Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC):

Titulars:
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Sr. Sebastià Alegre Gracia

Sr. Gerard Monar Ayner

Sr. Félix Picón Rico

Suplents:

Sra. Dolors Peregrina Pedrola

Sr. Josep Bonet Farràs

Convidades:

Sra. Mª Angeles Polo Ávalos

Sra. Noelia Marín Fernández

En representació de la part social :

Titulars:

Sr. Francesc X. Garcia Bernabeu - FSC – CC.OO

Sr. Jordi Oliva Cortès- FSC – CC.OO

Sr. Alfonso Núñez Jiménez - FITAG – UGT

Convidat:

Sr. Màrius Lleixà Cebrián

 

A la ciutat de Barcelona, a les 10:00 hores del dimarts dia 27 de gener de 2015, a la seu de UGT, Rbla. Raval,
29-35, es reuneixen les persones ressenyades al començament, per procedir desenvolupar l’article 10 del
Conveni autonòmic en el que les parts es comprometien a impulsar i promoure la obtenció de Certificats de
professionalitat per al sector.

 

Les parts acorden per unanimitat

 

Primer

Les parts manifesten el interès comú dels agents econòmics i socials de la Comissió paritària en impulsar, per
aquest any 2015, un procés d’acreditació professional d’unitats de competència del sector del cicle integral de
l’aigua, concretament en els certificats de professionalitat:

Operació en estacions de tractament d’aigües.

Muntatge i manteniment de xarxes d’aigua

Organització i control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions d’aigua i sanejament.

Aquest acord es vehicularà per petició d’aquesta Comissió a Foment del Treball (a través de la seva associada
ASAC).

 

Segon

La Comissió paritària es compromet a difondre l’inici del procés i els requeriments necessaris per la seva
tramitació.

 

Tercer

Aquesta Comissió paritària recomana a les empreses la inclusió en els seus plans de formació les matèries
vinculades a aquests certificats de professionalitat.
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Quart

Proposar la inclusió d’aquests certificats de professionalitat als “Plans de referència sectorial d’àmbit estatal”
(plans formatius).

 

Cinquè

La Comissió negociadora autoritza a la Sra. Dolors Peregrina Pedrola, per a la realització dels tràmits i gestions
pertinents per al registre, dipòsit i publicació de la present acta.

 

I en prova de conformitat, les parts firmen la present acta en el lloc i la data indicats.

 

(15.047.032)
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