Dilluns, 4 d'agost de 2014
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Serveis Territorials
RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2014, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord d'adhesió del col·lectiu
ESMOT de Sant Quirze del Vallès al Conveni col·lectiu de treball de l'empresa ABB Sistemas Industriales, SA, de Sant
Quirze del Vallès (codi de conveni núm. 08100021022014)
Vist el text de l'Acord d'adhesió del col·lectiu ESMOT al Conveni col·lectiu de treball de l'empresa ABB Sistemas
Industriales, SA, subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 28 de maig de 2014, 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.e) 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 de l'Acord d'adhesió del col·lectiu ESMOT de Sant Quirze del Vallès al Conveni col·lectiu de
treball de l'empresa ABB Sistemas Industriales, SA, de Sant Quirze del Vallès (codi de conveni núm. 08100021022014)
al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials
del Departament d'Empresa i Ocupació a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.
—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Transcripción literal del texto firmado por las partes
ACUERDO DE ADHESIÓN DEL COLECTIVO ESMOT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS AL CONVENIO COLECTIVO
DE TRABAJO DE LA EMPRESA ABB SISTEMAS INDUSTRIALES, SA, DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Representación empresarial:
Gemma Alés Torrella
Representación de los trabajadores:
Pere Pau Balaña
Francisco Ramos Soria
Juan Martinez Navarro
Miguel Ángel Mercado Caballero (UGT)
Reunidas las partes mencionadas, en Sant Quirze del Valles, el 28 de mayo de 2014,

1. Que se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación suficiente para el objeto del presente acuerdo, según lo
dispuesto en el artículo 87 del Estatuto de los trabajadores.
2. Que el colectivo ESMOT se encuentra adscrito en el Convenio colectivo de Automation Products – Fábrica Motores
XII Convenio colectivo cuya vigencia expiró en fecha 31 de diciembre de 2012.
Y en su virtud,
ACUERDAN:
1. Que las partes se obligan expresamente, en virtud de lo dispuesto en el art. 92.1 del Estatuto de los Trabajadores, a
adherirse al VIII Convenio Colectivo ABB "Antiguo" Sistemas Industriales, SA, del centro de trabajo de Sant Quirze del
Vallés (Barcelona), registrado en la Delegación Provincial de Empleo de Barcelona el pasado día 7 de octubre de 2009,
con código de convenio 0805241011995.
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2. El presente acuerdo de adhesión de Convenio será comunicado a la Autoridad Laboral competente a efectos de
registro.
3. La fecha de adhesión, a todos los efectos, es la del día 1 de enero de 2014.
Y en prueba de conformidad, los comparecientes se afirman y ratifican en el contenido de este documento,
suscribiéndolo en tal sentido por duplicado y a un solo efecto, en la ciudad y fecha que figuran en el encabezamiento.
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Barcelona, 4 de juny de 2014
El director dels Serveis Territorials a Barcelona, Eliseu Oriol Pagès
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