
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

RESOLUCIÓ EMO/1849/2014, de 29 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de
la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya (codi de
conveni núm. 79100125012014).

Vist el text de l’acord de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball del Cicle Integral de l’Aigua de
Catalunya, relatiu a una consulta sobre l’article 39.2 del conveni, subscrit, en data 29 de maig de 2014, 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 i 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.c) 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 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, 29 de juliol de 2014

 

Jordi Miró i Meix

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

Transcripció literal del text signat per les parts

 

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

 

Assistents a la reunió de la Comissió paritària

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

Titulars

Sr. Sebastià Alegre Gracia

Sr. Gerard Monar Aynier

Sr. José Antonio Salvador Nadal
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Sr. Félix Picón Rico

Suplents

Sra. Dolors Peregrina Pedrola

Sr. Josep Bonet Farràs

 

En representació de la part social

Titulars

Sr. Francesc X. García Bernabeu FSC-CC.OO

Sr. Jordi Oliva Cortés FSC-CC.OO

Sr. Alfonso Núñez Miménez FITAG-UGT

Sr. Joan Samsó Piedrabuena FITAG-UGT

Assessor

Sr. Carles Sastre Benlliure-Intersindical-CSC

 

A la ciutat de Barcelona, a les 13 hores del dijous dia 29 de maig de 2014, a la seu de CC.OO, Via Laietana,
núm. 16, es reuneixen les persones ressenyades al començament, per procedir a respondre a una consulta
presentada a la Comissió paritària del I Conveni col·lectiu del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya (2014-
2015) que s’ajunta com annex 1, presentada per FITAG-UGT del Vallès Oriental i Maresme, per interpretar
l’article 39.2 del conveni, en matèria d’antiguitat.

 

 

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

Les partes Acorden per unanimitat:

Primer

La consulta és la següent:

“Segons l’article 39.2 del Conveni, (Antiguitat) a partir de quina data s’ha d’aplicar l’antiguitat establerta per a
l’any 2014 i successius a aquells treballadors que ja estaven a l’empresa amb anterioritat? I als treballadors de
nou ingrés?

Resposta

L’article 39.2 del conveni estableix que s’abonarà 55,80 €, l’any 2014 (prorratejat en 14 pagaments) per cada
any que la persona treballadora compleixi un any d’antiguitat a l’empresa. Per tant, és el que s’haurà d’aplicar
a les persones treballadores que a 1 de gener de 2014 no portés més d’un any d’antiguitat a la seva empresa.
Per exemple: un/a treballador/a quina data d’ingrés fos a 3 de març de 2013, començarà a cobrar l’import
d’antiguitat a partir del 3 de març de 2014.

Respecte al personal que ja portés més d’un any d’antiguitat a 1 de gener de 2014, tenint en compte les dates
d’actualització dels preus d’antiguitat dels antics convenis provincials, s’aplicarà el següent criteri:

1. Les persones ingressades durant el primer semestre de l’any, començaran a percebre l’antiguitat del nou
conveni a partir de l’1 de gener de cada any. Per exemple: un/a treballador/a ingressat el 4 de maig de 2003,
començarà a cobrar l’import d’antiguitat a partir de l’1 de gener de 2014.

2. Les persones ingressades durant el segon semestre de l’any, començaran a percebre l’antiguitat del nou
conveni a partir de l’1 de juliol de cada any. Per exemple: un/a treballador/a ingressat el 15 d’octubre de
2010, començarà a cobrar l’import d’antiguitat a partir de l’1 de juliol de 2014.

 

Segon
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La Comissió negociadora autoritza al Sr. Marià M. Galí i Segués, 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.

 

(14.212.020)
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