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Barcelona, 29 de juliol de 2013

A L'ATENCIÓ DEL COMITE D'EMPRESA:

ASSUMPTE: COMUNICACIÓ SUBROGACIÓ EMPRESARIAL, ART. 44 DE L'ESTATUT
DELS TREBALLADORS

Benvolgutsj des senyorsj es,

Com ja saben, l'empresa SOCIETAT GENERAL D'AIGÜES DE BARCELONA, S.A. í l'entitat
pública ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA, a través de la seva empresa
anomenada EMPRESA METROPOLITANA DE SANEJAMENT, S.A. constituiran la nova
empresa AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE
INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A., amb l'objectíu de dur a terme una gestió integral del ciele de
l'aígua a l'área metropolitana de Barcelona. La constitució d'aquesta empresa es va
aprovar definitivament en el ple del Consell Metropolítá del 6 de novembre de 2012.

El propósít d'aquesta carta és el d'ínforrnar-los que, com a conseqüencía de la transmissió
d'actíus que s'efectua a la nova empresa, part del personal de SOCIETAT GENERAL
D'AIGÜES DE BARCELONA S.A. sera traspassat a la nova empresa el dia 1 d'agost de 2013,
de conformitat amb l'establert en l'artícle 44 de I'Estatut dels Treballadors i conforme a
"l'Acord entre la Direcció i el Comité Intercentres de l'ernpresa Societat General d'Aigües
de Barcelona, S.A." de 2 d'agost de 2012. En aquest sentit, la Direcció de la Societat General
d'Aigües de Barcelona, S.A. ha anat informant puntualment els representants del Comité
Intercentres dels avencos en la constitució de la nova societat.

Causes de la transmissió

La SOCIETAT GENERAL D'AIGÜES DE BARCELONAS.A.passará a participar en la prestació
integral del servei de l'aígua, que abasta des del subministrament domestíc fins a la
recollida d'aigües resíduals, depuració í regeneració per a usos no potables, ampliant
d'aquesta manera el seu camp d'accíó i integrant el ciele complet del servei públic de
l'aígua

L'objectíu d'aquesta gestió integral és múltiple, i destaca fonamentalment que la gestió
conjunta de totes les fases del cicle de l'aígua afavorírá una millor gestió i eficiencia del
serveí, especialment si tenim en compte que l'aigua és un bé escás i que la seva gestió i
optimització ha d'efectuar-se en compatibilitat amb el medi ambient.
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De fet, des del punt de vista de l'abastament, el sanejament, la depuració i la regeneració
de l'aígua, la gestió unificada del ciele de l'aigua suposará una millora en la gestió dels
recursos i de la demanda de cara a preservar el me di ambient, grácíes a un millor
aprofitament que permetrá equilibrar las xarxes d'aigua potable i no potable i reduir
l'explotació d'aqüífers i la captació d'aígües superficials.

D'altra banda, la gestió íntegra perrnetrá fomentar la conscienciació sensibilització
ciutadana sobre l'ús racional de l'aígua

I, addicionalment, amb la gestió integral, l'usuari rebrá a través d'un únic canal resposta a
totes les seves necessitats en materia d'aígua, ja que s'unificaran totes les gestions
comercials d'atenció al públic, a través deIs diferents canals de comunícació, mítjancant un
únic operador, afavorint amb aíxó l'eficácía i eficiencia operativa, aíxí com el manteníment,
l'explotació i el control sanitario

Per tant, la suma d'aquests elements, juntament amb altres avantatges com ara
l'experíencía i el coneixement que es compartirá en la gestió unificada de totes les fases
del ciele de l'aigua, la innovació técnica i la planificació del desenvolupament
d'infraestructures, posen en relleu els avantatges i la raó de ser del projecte de gestió
integral del ciele de l'aigua.

Conseqüencíes de la transmissió

Tenint en compte que ens trobem davant d'una successió d'activitat prevista en l'artiele 44
de l'Estatut dels Treballadors, part de la plantilla adscrita a SOCIETAT GENERAL D'AIGÜES
DE BARCELONA S.A. sera cedida a la nova empresa mixta, la qual cosa implicara la plena
contínuitat dels contractes de treball, i per tant, la nova empresa quedara subrogada en
tots els drets i les obligacions laborals i de seguretat social, tant individuals com
col-lectíus, vigents en el moment de la cessió.

De conformitat amb l'acordat, l'empresa mixta mantíndrá els termes i les condicions
laborals existents.

Excepte pacte en contra, els convenis col-Iectíus que seran d'aplicació als treballadors que
es regeixen per conveni i són transferits a la nova empresa mixta i que han prestat serveis
professionals amb anterioritat al moment del canvi d'empresari, seran els actualment
vígents, que es mantindran fins a la seva data d'expiracíó o fins a l'entrada en vigor d'un
altre conveni col-Iectiu nou que resulti aplicable al negoci, d'acord arnb la previsió legal i
l'acord de 2 d'agost de 2012.

Conforme al ja citat artiele 44 de l'Estatut dels Treballadors, SOCIETAT GENERAL
D'AIGÜES DE BARCELONA S.A. i la nova empresa mixta compleixen i garanteixen
solídáriament les obligacions laborals i socials nascudes amb anterioritat a la transmissió i
que no haguessin estat satisfetes, amb l'abast i els termes recollits en aquest precepte
legal.

Així mateix, en cas que es produeixi com a consequencia de la present transmissió
qualsevol modificació de les condicions de treball del personal afectat, aquesta es dura a
terme amb ple respecte al rocediment legal previst en l'Estatut dels Treballadors.
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Finalment, els confirmern que es procedíra a notificar individualment aquesta
círcumstáncía a tots i cadascun dels treballadors afectats per aquesta decisió empresarial.

EIs agrairíem que signessin el duplicat adjunt a aquesta carta en prova de la seva recepció.

Atentament,

Per SGAB,S.A.

Director Aigües de Barcelona
Ignacio Escudero García

Rebut:
Data: ZC¿ / Il'}/ lo./s
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