
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/1351/2019, de 13 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acta de
la Comissió paritària del II Conveni col·lectiu del cicle integral de l’aigua de Catalunya (codi de conveni
núm. 79100125012014).

Vist el text de l'acta de la Comissió paritària del II Conveni col·lectiu del cicle integral de l'aigua de Catalunya,
sobre una consulta del càlcul de retribució en vacances, subscrita en data 28 de març de 2019, 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'acta esmentada al 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 maig de 2019

 

Enric Vinaixa i Bonet

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 segon conveni del cicle integral de l'aigua de Catalunya per als anys 2016,
2017 i 2018 sobre consulta càlcul de retribució en vacances

 

28 de març de 2019

 

Assisteixen:

 

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

Dolors Peregrina Pedrola
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Sebastián Alegre Gracia

Gerard Monar Aynier

Félix Picón Rico

Assessor

Rafael García Mezquita

 

En representació de la part social

Per part de la CONC

Titulars: Francesc X. Garcia Bernabeu i Jordi Oliva Cortés

Per part de la UGT

Titulars: Jose Antonio Lopez Diaz i Alfonso Nuñez Jiménez

Assessor: Eduardo Serrano Martín

Per part de la I-CSC

Assessor: Carles Sastre Benlliure

 

A Barcelona, i a la seu de CC.OO, Via Laietana, número 16, essent les 11 hores del dia 28 de març de 2019, es
reuneixen les persones més amunt relacionades, en funcions de Comissió paritària del II Conveni col·lectiu del
cicle integral de l'aigua de Catalunya, per a donar resposta a la consulta efectuada a aquesta comissió sobre la
liquidació salarial de treballadors arran de la finalització de la concessió del servei d'Acciona Agua a la Llagosta,
i en concret sobre el criteri de la liquidació de la retribució en vacances, en aplicació del text de retribució en
vacances acordat per la Comissió negociadora en data de 13 de juliol de 2018.

 

Obert l'acte, les parts Exposen i Acorden,

 

Que el període de meritació del concepte Abonament variables vacances coincideix amb el període de càlcul
d'aquest concepte, que va de l'1 d'agost de l'any anterior al 31 de juliol de l'any en curs, abonant-se aquest
concepte a la nòmina d'agost de l'any en curs.

S'acorda incloure aquest aclariment en el futur redactat de l'article 24 (Vacances anuals) que resulti de la
negociació del tercer Conveni col·lectiu del cicle integral de l'aigua de Catalunya, a no ser que de resultes de la
negociació s'arribi a un acord diferent.

La Comissió negociadora autoritza a Dolors Peregrina Pedrola amb DNI núm. 39.155.XXX i a Gerard Monar
Aynier amb DNI núm. 78.001.XXX per a la realització de les gestions i els tràmits pertinents per al registre,
dipòsit i publicació de la present acta i de totes aquelles que es generin com a resposta a consultes a la
Comissió paritària.

 

I en prova de conformitat les parts signen la present acta en el lloc i l'hora indicats.

 

(19.140.053)
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