Divendres, 22 d'abril de 2016
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Serveis Territorials
RESOLUCIÓ de 17 de març de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió
Paritària del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Mina Pública d'Aigües de Terrassa, SA, (codi de conveni núm.
08014612012007)
Vist l'Acta de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Mina Pública d'Aigües de Terrassa, SA,
subscrita pels representants de l'empresa i dels treballadors el dia 5 de febrer de 2016, de conformitat amb el que
disposen l'article 90.2 i 3 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, que aprova el Text Refós de la Llei de
l'Estatut dels Treballadors l'article 2.1.c) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i
acords col·lectius de treball; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de
competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret 86/2016, de 19 de gener, de
reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Decret 98/2016, de 19 de gener, de
reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement, i altres normes d'aplicació,
Resolc:
—1 Disposar la inscripció de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Mina Pública
d'Aigües de Terrassa, SA, (codi de conveni núm. 08014612012007) al Registre de convenis i acords col·lectius de
treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials a Barcelona, amb comunicació a la Comissió
Paritària.
—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Transcripció literal del text signat per les parts.
ACORD DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE L'EMPRESA MINA PÚBLICA
D'AIGÜES DE TERRASSA, SA.
Assistents.
Representació empresarial:
Josep Lluis Armenter Ferrando.

CCOO.
Francisco García Garrido.
Lourdes Prata Rodríguez.
Manel Torguet Oliva.
Jordi Salvador García.
Xavi González Cuadra.
Domènec Bruguera Mora.
A la ciutat de Terrassa a 5 de febrer de 2016, es reuneixen les persones relacionades amb les representacions que
ostenten respecte dels acords presos 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.
Comprovada l'assistència i reconeixent-se les parts capacitat legal per al present acte, es dóna inici a la reunió i, per
unanimitat,
MANIFESTEN i ACORDEN:
1. En previsió de l'increment regulat a l'article 52.3 del Conveni Col·lectiu de l'empresa, no es va portar a terme cap
increment a compte de 2015 en l'import unitari dels conceptes afectats. Un cop tancat l'any 2015 el percentatge que
caldria aplicar, com a definitiu, és del -0,45%.

1

CVE-Núm. de registre: 062016000109

Representació social:

Divendres, 22 d'abril de 2016

S'acorda, però, que els increments aplicats durant el 2014 en aquells conceptes afectats per l'article 52.3 del Conveni
col·lectiu vigent, es consolidin com a definitius 2015.
2. Pel que fa a l'any 2016 i per a l'actualització dels conceptes que porten especificada la base de càlcul per a la seva
revisió i l'àmbit concret d'aplicació en funció de l'article 52.3 per als conceptes la base de càlcul dels quals és la mitjana
aritmètica de les variacions de tres índexs ja definits, donades les dades de tancament 2015 dels índexs afectats en
l'actualització, i les previsions d'aquests mateixos índexs per al 2016, s'acorda no fer cap revisió automàtica a compte i
esperar el tancament de l'any 2016 per conèixer l'evolució real i definitiva dels índexs afectats, i aplicar llavors la
correcció i rectificació oportuna sobre els imports definitius 2016, amb efectes retroactius 1 de gener de 2016.
I, en prova de conformitat, ho signen els assistents en dos exemplars, en el lloc i data indicats en l'encapçalament.
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Barcelona, 17 de març de 2016
El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Empresa i Coneixement, Eliseu Oriol Pagès
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