
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

RESOLUCIÓ EMO/1748/2015, de 22 de juliol, 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 2014-2015 (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
2014-2015, subscrit, en data 16 de juliol 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 63/2015, de 28 d’abril, 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, 22 de juliol de 2015

Jordi Miró i Meix

Director general de Relaciones Laborals i Qualitat en el Treball

Transcripció literal del text signat per les parts

Acta 5a de la Comissió paritària del I Conveni col·lectiu del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya

16/07/2015

Assistents a reunió de la Comissió paritària

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

Titulars

Gerard Monar Aynier

Sebastià Alegre Gracia

Dolors Peregrina Pedrola
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Félix Picón Rico

Suplents

Josep Bonet Farràs

Assessors:

Elvira Bonmatí Ortega

Pablo Gil Calvet

En representació de part social

Titulars

Jordi Oliva Cortès–FSC–CC.OO

Francesc X. Garcia Bernabeu–F.S.C–CC.OO

Joan Samsó Piedrabuena–FITAG–U.G.T

Assessors

Carles Sastre Benlliure–Intersindical-CSC

José Antonio López Díaz–FITAG–U.G.T

A la ciutat de Barcelona, a les 11:00 hores del dijous del dia 16 de juliol de 2015, a la seu de U.G.T, Rbla.
Raval, 29-35, es reuneixen les persones ressenyades al començament, per procedir a respondre una consulta
presentada per FITAG–U.G.T a la Comissió paritària del I Conveni col·lectiu del Cicle Integral de l’Aigua de
Catalunya (2014-2015), i per tractar del procés d’acreditació de competències professionals.

Obert l’acte, totes les parts es reconeixen mútua i plena legitimitat.

Primer

La consulta és la següent: sobre la base de l’article 39.1 del I Conveni col·lectiu del sector de l’aigua de
Catalunya i l’article 27 de l’extingit Conveni col·lectiu del sector de l’aigua de la província de Girona per als
anys 2011-2013, aquesta part entén que els treballadors de la província de Girona contractats abans del 31 de
desembre de 2013 tenen dret a percebre el premi de plus de vinculació en complir els 25 anys en l’empresa.

Resposta

Ambdues parts acorden per unanimitat que, en base a la Disposició Addicional segona, apartat g) del I Conveni
col·lectiu del sector de l’aigua de Catalunya, els treballadors de la província de Girona contractats abans de 31
de desembre de 2013 tenen dret a percebre el premi de vinculació que es regula a l’article 27 de l’extingit
Conveni col·lectiu del sector de l’aigua de la província de Girona per als anys 2011-2013.

Segon

Segons el que es va acordar a la tercera reunió de la Comissió paritària d’aquest conveni el 27 de gener de
2015, per la qual es vehiculava a través de l’ASAC la petició d’iniciar un procés d’acreditació professional de
treballadors del sector, la part empresarial informa a la comissió paritària de com evoluciona el procés
d’avaluació i acreditació de competències professional adquirides a través de la experiència laboral o de vies no
formals de formació i les negociacions amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya per tancar el conveni
de col·laboració entre ASAC i el Departament d’Ensenyament.

Es donarà trasllat a la Comissió paritària d’aquest conveni de col·laboració abans de la seva signatura
definitiva.

Tercer

La Comissió paritària autoritza a Dolors Peregrina Pedrola, per a realitzar tots els tràmits i gestions pertinents
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per al registre, dipòsit i publicació de la present Acta.

En prova de conformitat, les parts signen la present Acta al lloc i data indicats.

(15.208.015)
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