
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/2787/2017, de 3 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord
de constitució de la Comissió paritària de formació del II Conveni col·lectiu del cicle integral de l’aigua de
Catalunya i el seu reglament de funcionament (codi de conveni núm. 79100125012014).

Vist el text de l'acord de constitució de la Comissió paritària de formació del II Conveni col.lectiu del Cicle
Integral de l'Aigua de Catalunya i el seu reglament de funcionament, subscrit, en dates 13 de febrer i 3 d'abril
de 2017, per la part empresarial pels representants de l'organització empresarial Agrupació de Serveis d'Aigua
de Catalunya (ASAC), i per la part social pels representants de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya
(CONC), pels de la Unió General de Treballadors (UGT) i pels de la Intersindical CSC, i d'acord amb el que
disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, 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 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 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 negociadora.

 

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

 

Barcelona, 3 de novembre de 2017

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

 

Transcripció literal del text signat per les parts

 

Comissió paritària de formació (CPFP) del sector del cicle integral de l'aigua a Catalunya

 

En compliment de l'acordat en el II Conveni col·lectiu autonòmic del cicle integral de l'aigua a Catalunya i per
tant un cop ja constituïda en data 13/02/2017 la Comissió paritària de formació amb l'objectiu comú de totes
les parts de potenciar a tots els efectes la Formació professional sectorial perquè les persones treballadores del
sector puguin formar-se i professionalitzar-se per poder anar adaptant-se a l'evolució i exigències constants
del sector, s'acorda:
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Reglament de funcionament

 

Article 1

Composició

La Comissió estarà formada per les persones que així consten a l'acta de constitució del dia 13/02/2017.

 

Article 2

Sustitució

Els membres de la Comissió de formació ja escollits només podran ser canviats o cobertes les baixes que es
poguessin produir, pels òrgans que els van proposar.

 

Article 3

Assessors

En funció del tema objecte de debat, a cada sessió de la Comissió, les parts representades a la comissió
podran sol·licitar la presència de determinades persones, en qualitat d'assessors.

 

Article 6

Reunions

La Comissió de formació es reunirà ordinàriament com a mínim un cop cada sis mesos, amb l'objecte de
desenvolupar les funcions establertes en el present acord, i amb caràcter extraordinari tantes vegades com
sigui necessari o a petició de qualsevol de les parts en cas d'urgència. S'elaboraran actes amb els temes
tractats i els acords que es prenguin a la comissió.

 

Article 7

Assistència

La Comissió quedarà vàlidament constituïda, al objecte de celebrar qualsevol reunió, quant hi assisteixin al
menys tres representants de cada part.

 

Article 8

Presa d'acords

La Comissió, vàlidament constituïda, prendrà els acords per majoria de cadascuna de les parts.

Funcions de la Comissió paritària de Formació (CPFP)

Les funcions d'aquesta Comissió paritària sectorial són totes les que la legislació laboral vigent reconegui a les
Comissions paritàries sectorials, a més de les següents:

1) Promoció i impuls de les activitats de formació continua en el marc de la Llei de formació i qualificació
professionals de Catalunya, (Llei 10/2015, de 19 de juny, publicada al DOGC 25/06/2015), acords que la
substitueixin i altres normatives que es puguin desenvolupar en matèria de Formació Professional.

2) Promoure un Pla de Formació sectorial que tindrà com a finalitat oferir a les persones treballadores la
possibilitat d'obtenció del Certificat de qualificació professional i promoure la inclusió dins dels plans de
formació de les empreses, actuacions que permetin la obtenció dels Certificats de professionalitat que estiguin
regulats i siguin propis dels àmbits funcionals del present II Conveni col·lectiu, que actualment són pel que fa
al personal de l'àrea funcional operària i tècnica:

- Certificat de professionalitat en Organització i control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions
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d'aigua i sanejament.

- Certificat de professionalitat en operació d'estacions de tractament d'aigües.

- Certificat de professionalitat en muntatge i manteniment de xarxes d'aigua.

El reconeixement i acreditació de competència professional serà un factor a considerar a efectes d'una possible
reclassificació professional, així com un factor a valorar positivament en els sistemes de promoció professional.

3) Aquesta comissió també treballarà en tots els aspectes que consideri necessaris per tal de garantir i
potenciar la formació professional sectorial i que aquesta pugui arribar a tots els col·lectius de treballadors i
treballadores que formen part d'aquest sector en igualtat de condicions.

4) Aquesta Comissió també treballarà totes aquelles qüestions que acordin els seus membres com d'interès per
les persones treballadores del sector, com per exemple: nous processos d'acreditació de competències, la
obligatorietat de la formació, els PIF's, les ajudes i subvencions de l'Estat a la formació, etc.

 

En prova de conformitat les parts signen aquest document.

 

(17.328.033)
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