Dilluns, 30 de gener de 2012
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Serveis Territorials
RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball
de l’empresa Mina Pública d'Aigües de Terrassa, SA per a l'any 2012 (codi de conveni núm. 0814612)
Vist el text 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 14 de desembre 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 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i
Ocupació, i altres normes d’aplicació,
Resolc:
—1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Mina Pública d'Aigües de Terrassa, SA per a
l'any 2012 (codi de conveni núm. 0814612) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball 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 signat per les parts:
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE L’EMPRESA MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, SA PER A L’ANY
2012
Assistents.
Representació empresarial:
Marià Galí Segués.
Representació social:
Fernando Moreno Moreno, Lourdes Prata Rodríguez, Josep Ramon Martí Moncho, Francisco García Garrido, Ruben
Quirante Herencia i Domènec Bruguera Mora (CCOO).
A la ciutat de Terrassa, a 14 de desembre de 2011, es reuneixen les persones esmentades en les representacions que
ostenten per a la signatura de la pròrroga del Conveni col·lectiu de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA per a les
activitats de captació, elevació, conducció, tractament, distribució i depuració d’aigua.

1. Les parts que són les indicades en aquesta acta, aproven i signen una segona pròrroga del II Conveni col·lectiu de
treball de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA per a les activitats de captació, elevació, conducció, tractament,
distribució i depuració d’aigua per al proper any 2012.
2. Pel que fa referència a les revisions i increments econòmics de l’article 52 que regula l’increment en taules, aquesta
serà, per a l ‘any 2012, el que experimenti l’IPC estatal anual entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2012, publicat
per l’Instituto Nacional de Estadística, més un 0,5%. Respecte de la revisió dels imports que es detallen en els articles
que van del 54 al 61, així com el concepte hores extres detallat a l’article 48 del Conveni, i el concepte roba de treball
detallat a l’Annex 3, es farà segons ja ve especificat en cada un dels referits articles, restant sense efecte, en
conseqüència, el segon paràgraf de la Disposició transitòria tercera del Conveni.
I, en prova de conformitat, ho signen els assistents en set exemplars, en el lloc i data indicat a l’encapçalament.
Barcelona, 12 de gener de 2012
El director dels Serveis Territorials a Barcelona, Eliseu Oriol Pagès
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Comprovada l’assistència i reconeixent-se les parts capacitat legal per al present acte, es dóna inici a la reunió i aquesta
Comissió negociadora, per unanimitat, acorda:

