Dimecres, 6 d'abril de 2011
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Serveis Territorials
RESOLUCIÓ de 9 de març de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a
l'any 2011 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA (codi de conveni núm.
0814612)
Vist el text de l’Acord de revisió salarial per a l'any 2011 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Mina Pública
d’Aigües de Terrassa, SA, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 9 de febrer de
2011, i de conformitat 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.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig,
sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de
reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març,
de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del
Departament de Treball, i altres normes d’aplicació,
Resolc:
—1 Disposar la inscripció de l’Acord de revisió salarial per a l'any 2011 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa
Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA (codi de conveni núm. 0814612) al Registre de convenis dels Serveis Territorials
del Departament d’Empresa i Ocupació a Barcelona.
—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Barcelona.
Transcripció literal del text original signada per les parts
Acord de revisió salarial per a l’any 2011 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Mina Pública d’Aigües de
Terrassa, SA.
Assistents:
Representació empresarial:
El senyor Marià Galí i Segués, (Director General de l’Empresa).
Representació dels treballadors:

Sr. Ramón Cazorla López: (President i representant del personal obrer i sots-altern).
Sr. Pere Sánchez Sorroche. (Secretari i representant del personal administratiu, auxiliar d’oficines , Titulat i Tècnic.
Sr. Fernando Moreno Moreno: (representant del personal administratiu, auxiliar d’Oficines, Titulat i Tècnic).
Sra. Mª Lourdes Prata Rodríguez: (representant del personal administratiu, auxiliar d’oficines, Titulat i Tècnic).
Sr. Josep Ramon Martí Moncho: (representant del personal administratiu, auxiliar d’oficines, Titulat i Tècnic).
Tots ells ostenten la representació legal dels treballadors en virtut de les eleccions sindicals celebrades en data 1 4 de
març del 2007.
Sr. Domènec Bruguera Mora, en representació del personal del centre de treball d’Abrera en virtut de les eleccions
sindicals celebrades en data 20 d’octubre de 2010.
A Terrassa, a 9 de febrer de 2011, en el local social de Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA, es reuneixen les
persones relacionades en les representacions que ostenten, els quals van aprovar, en data 22 de desembre de 2010, la
pròrroga, per a l’any 2011, del text vigent del Conveni Col·lectiu de MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA SA per a
les activitats de captació, elevació, conducció, tractament i distribució d’aigua.
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Comitè d’Empresa:

Dimecres, 6 d'abril de 2011
Comprovada l’assistència, reconeixent-se les parts capacitat legal per al present acte, es dóna inici a la reunió en la que
es van tractar els següents temes:
EXPOSEN:
I.

Que en data 22 de desembre de 2010 es va signar l’acord de pròrroga, per a l’any 2011, del Conveni Col·lectiu
vigent de MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA SA per als treballadors que presten els seus serveis en les
activitats de captació, tractament, elevació, conducció i distribució d’aigua potable.

II.

Que es va pactar que, per al any 2011, l’increment en taules serà el que experimenti l’IPC estatal anual publicat per
l'Instituto Nacional de Estadística més un 0'5 %. A aquests efectes, durant el mes de febrer de l’any 2.011,
s’aplicarà una taula provisional en base a una previsió d’increment d’IPC del 1%. Un cop es publiquin per l'Instituto
Nacional de Estadística l’índex definitiu de l’IPC de l’any 2011, caldrà corregir els totals anuals amb el percentatge
que en resulti i s’hauran de regularitzar les diferències dins del mes següent a la seva publicació en els termes que
es disposa en el referit conveni col·lectiu en el paràgraf primer anterior.

III. I, finalment, i per a l’any 2011, procedeix fixar els imports provisionals dels conceptes que incorporen la seva revisió
automàtica, per als que així estigui previst.
Per tot l’abans exposat,
PACTEN:
1. Acorden i signen les taules salarials provisionals per al 2011, aplicant a les taules definitives de 2010 un increment
d’un 1%, com a previsió d’increment de l’IPC estatal anual entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2011 publicat per
l’Instituto Nacional de Estadística, més un 0,5%.
2. Acorden, que les taules definitives del 2011, es calcularan segons el pactat en conveni, i en base a les taules
definitives per al 2010 ara pactades.
3. Acorden, finalment, i per a l’any 2011, fixar els imports provisionals dels conceptes que incorporen la seva revisió
automàtica pels tres índex abans referida, per als que així estigui previst, a raó d’un 1,5%, tenint en consideració el
següent: previsió IPC estatal anual per a l’any 2011 d’un 1%; el 1,5% signat per les taules provisionals 2011; i el 3%
d’increment mig de tarifes de subministrament d’aigua a poblacions aprovat per la Comissió de Preus d’acord amb el
procediment de sistema simplificat per al 2011 menys 1 punt.

CVE-Núm. de registre: 062011001548

Barcelona, 9 de març de 2011
La directora dels Serveis Territorials a Barcelona, Raquel Calveras Augé
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