
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

RESOLUCIO EMO/69/2015, de 20 de gener, 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 a una consulta sobre l’article 39.1 del conveni, subscrit, en data 15 de desembre 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, 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, 20 de gener 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 2a de la Comissió paritària del I Conveni col·lectiu del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya.

15/12/2014

 

Assistents a la reunió de la Comissió paritària

 

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

Titulars

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6798 - 28.1.20151/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15022075-2015



Sr. Sebastià Alegre Gracia

Sr. Gerard Monar Ayner

Sr. José Antonio Salvador Nadal

Sr. Félix Picón Rico

Suplents

Sra. Dolors Peregrina Pedrola

 

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

Sr. Joan Samsó Piedrabuena–FITAG-UGT

Assessor

Sr. Eduardo Serrano Martín–FITAG-UGT

 

A la ciutat de Barcelona, a les 11:00 hores del dilluns, dia 15 de desembre de 2014, a la seu de UGT, Rbla.
Raval, 29-35, es reuneixen les persones ressenyades al començament, per procedir a respondre a tres
consultes presentades a la Comissió paritària del I Conveni col·lectiu del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya
(2014-2015), que s’adjunten com annex 1, 2 i 3, dues presentades per FITAG – UGT del Vallès Oriental i
Maresme, per interpretar l’article 39.1 del conveni, en matèria d’antiguitat, i una per l’Empresa Municipal
d’Aigües de Vilafranca, S.A., així mateix un requeriment de la part social sobre la manca de difusió del punt 2
de l’Acta d’acord del Conveni autonòmic.

 

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

Les parts Acorden per unanimitat:

 

Primer

Consulta 1. Presentada per FITAG-UGT, el 3 d’octubre de 2014.

La consulta fa referència al càlcul del concepte d’antiguitat dels Convenis provincials i la seva translació al
Conveni autonòmic.

 

Resposta:

Aquesta consulta es dona per resolta en ja haver estat interpretada per la Comissió paritària de data 29 de
maig de 2014, publicada al DOGC núm. 6.679, el 5 d’agost de 2014.

 

Segon

Atès que les altres dues consultes són sobre la mateixa matèria i qüestió, es dona una resposta única (consulta
2, presentada per FITAG-UGT, el 16 de setembre de 2014 i consulta 3, presentada per l’Empresa Municipal
d’Aigües de Vilafranca, S.A.)

La consulta fa referència al càlcul de l’import anual de l’antiguitat consolidada (article 39.1 del Conveni
autonòmic).

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6798 - 28.1.20152/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15022075-2015



 

Resposta:

Es dona resposta a la consulta adjuntant la manera de calcular l’antiguitat consolidada en funció del conveni
provincial d’origen.

 

Barcelona

Antiguitat consolidada anual a 31 de desembre de 2013 =

Antiguitat consolidada anual 2013 (16 pagues) + Antiguitat anual 2013 (16 pagues) + Antiguitat del Plus
Beneficis anual (12 pagues)

(Aquest import s’haurà de dividir entre les 14 pagues)

 

Tarragona

Antiguitat consolidada anual a 31 de desembre de 2013 =

Antiguitat anual 2013 (16 pagues) + Antiguitat del Plus Beneficis anual (12 pagues)

(Aquest import s’haurà de dividir entre les 14 pagues)

 

Llleida

Antiguitat consolidada anual a 31 de desembre de 2013 =

Antiguitat anual 2013 (12 pagues)

(Aquest import s’haurà de dividir entre les 14 pagues)

 

Girona

Antiguitat consolidada anual a 31 de desembre de 2013 =

Antiguitat anual 2013 (17 pagues) + Antiguitat del Plus Beneficis anual (17 pagues) + Plus Vinculació (12
pagues)

(Aquest import s’haurà de dividir entre les 14 pagues)

 

Tercer

Una vegada resoltes les consultes plantejades, la part social manifesta que algunes de les empreses a les que
aplica el Conveni autonòmic, desconeix un dels punts que es va fer constar a l’acta d’acord del Conveni
autonòmic, de data 24 de gener de 2014, al no ser publicada al DOGC, i voldria reflectir aquest punt a l’acta
d’avui.

En concret el punt 2 de dita acta que diu:

“La Comissió negociadora acorda que durant la vigència d’aquest I Conveni autonòmic del Cicle Integral de
l’Aigua, la part patronal adequarà el grup i nivell professional del personal operari d’EDAR que porti més d’un
any d’antiguitat a l’empresa. Aquesta adequació comportarà l’enquadrament dins el grup professional 2B”.

 

Quart

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.

 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6798 - 28.1.20153/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15022075-2015



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

 

(15.022.075)
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