
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/2708/2018, de 26 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta de
la Comissió negociadora del II Conveni col·lectiu del cicle integral de l’aigua de Catalunya, relativa a l’acord
de retribució en vacances (codi de conveni núm. 79100125012014).

Vist el text de l'Acta de la Comissió negociadora, relativa a l'acord de retribució en vacances, subscrita en data
13 de juliol de 2018, 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 negociadora.

 

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

 

Barcelona, 26 d'octubre de 2018

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

 

Transcripció literal del text signat per les parts

 

Acta de la Comissió negociadora del segon conveni del cicle integral de l'aigua de Catalunya per als anys 2016,
2017 i 2018

 

Acta d'acord de retribució en vacances

13 de juliol de 2018

 

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

Rafael García Mezquita

Josep Bonet Farràs

Rebeca Marín Sánchez

En representació de la part social:

Per part de la CONC:

Titulars:

Francesc X. Garcia Bernabeu

Jordi Oliva Cortés

Jennifer Rey Santiago

Amat Juan Gil

Xavier Vehí Casellas

Laura Fuentes Pérez

David Escalera Majada

Joel Hermida Vidal

Per part de la UGT:

Titulars:

Jose Antonio Lopez Díaz

Manuel Hernandez Perez

Alfonso Nuñez Jiménez

Francisco José Muñoz Aceituno

Andreu Reventós Tàrrega

Robert Solé Curcó

Montserrat Rigol Torrents

Assessor:

Eduardo Serrano Martín

Per part de la I-CSC:

Assessor:

Carles Sastre Benlliure

 

A Barcelona, i a la seu de CCOO, Via Laietana, 16, essent les 11 hores del dia 13 de juliol de 2018, es
reuneixen les persones més amunt relacionades, en funcions de Comissió negociadora del II Conveni col·lectiu
del cicle integral de l'aigua de Catalunya, per acordar el sistema de retribució en vacances aplicable a partir
d'aquesta data, afegint a la actual regulació de l'article 24, un apartat segon.

Obert l'acte, totes les parts es reconeixen mútua i plena legitimitat per negociar aquest conveni, d'acord amb el
que estableixen els articles 87 i 88 de l'Estatut dels treballadors.
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Exposen

Que la modificació acordada deriva de las demandes de conflicte col·lectiu interposades per la Confederació
sindical CCOO-Catalunya i el sector energètic de la UGT de Catalunya enfront a la Agrupació de Serveis d'Aigua
de Catalunya (ASAC), Autos 8/2018 y 9/2018 acumulats, coneixement que va correspondre a la Sala del Social
del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, i amb el fi d'evitar dilacions innecessàries, les parts han adoptat
per unanimitat el següent

 

Acord

   1) Modificació de la regulació de l'article 24 del Conveni del cicle integral de l'aigua de Catalunya.

L'actual regulació de l'article 24 del Conveni del cicle de l'aigua de Catalunya, passarà a ser l'apartat 1 del
mateix article, i s'afegirà un apartat 2 que serà el següent:

2.- La retribució de les vacances comprendrà els següents conceptes, regulats en el Conveni col·lectiu del cicle
integral de l'aigua de Catalunya:

   1. Salari base (article 38).

   2. Antiguitat consolidada (article 40.1).

   3. Antiguitat (article 40.2).

   4. Plus conveni (article 41).

   5. Plus lloc de treball (article 42).

   6. Complement personal (article 43).

   7. Plus de treball a torn (article 44).

   8. Menyscapte de diners (article 48.1).

   9. Complement per atenció als usuaris front-office (article 48.2).

   10. Bonificació rebut aigua província de Tarragona (article 49).

   11. Ajuda per fills/es discapacitats/ades (article 55).

   12. Plus de treball nocturn (article 45).

   13. Garantia ad personam plus tòxic (disposició addicional 2a lletra i)).

   14. Garantia ad personam plus disponibilitat (disposició addicional 2a lletra l)).

   15. Garantia ad personam reforç (disposició addicional 2a lletra b)).

   16. Garantia ad personam reforç (disposició addicional 2a lletra c)).

   17. Garantia ad personam complement d'ajust 1, 2 i 3 (disposició addicional 3a).

   18. Guàrdies (article 28 a)).

   19. Reforços (article 28 b)).

   20. Plus primera sortida diària reforços (article 28 b)).

   21. Hores extres derivades de la realització del reforç (article 28 b)).

Per al càlcul dels conceptes llistats del 12 al 21, ambdós inclosos, s'obtindrà el valor sobre la base de les
quantitats percebudes pels esmentats conceptes en el període comprès entre l'1 d'agost de l'any anterior i el
31 de juliol de l'any en curs. En aquest càlcul no s'inclouran els conceptes que ja s'abonen per 12 mensualitats.

El primer any d'aplicació serà el 2019 i, concretament, el període de càlcul serà de l'1 d'agost de 2018 a 31 de
juliol de 2019.

Els altres conceptes, llistats de l'1 a l'11, ambdós inclosos, seran percebuts amb el seu mateix nom, tal com ja
estableix el Conveni col·lectiu del cicle integral de l'aigua de Catalunya.

Aquestes quantitats, amb independència de les dates concretes del gaudi de les vacances, seran abonades al
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mes d'agost de l'any corresponent en concepte d'Abonament variables vacances.

La fórmula per al càlcul serà:

Suma de conceptes variables compresos a l'acord (del 12 al 21, ambdós inclosos, tret que s'abonessin per
dotze mensualitats), d'1 agost a 31 de juliol/11 = Abonament variables vacances. Aquest concepte,
lògicament, no s'inclourà per fer el càlcul i per això la necessitat de dividir per onze.

   2) 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 modificació de l'article 24 del segon Conveni autonòmic
sectorial del cicle integral de l'aigua de Catalunya per als anys 2016, 2017 i 2018.

 

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

 

(18.319.020)

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

Núm. 7754 - 23.11.20184/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-18319020-2018




