
 

 

RESOLUCIÓ 
de 29 de gener de 2013 per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2012 del 
Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Autobusos de Lleida, SA 
de la localitat de Lleida (Segrià) (codi de conveni 
25000032011994). 
 
 
Vist el text de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2012 del 
Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Autobusos de Lleida, SA 
de la localitat de Lleida (Segrià), subscrit per les parts 
negociadores el dia 21 de gener de 2013, i de conformitat amb el 
que estableixen 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 
col·lectius de treball, i l’article 170 de la Llei orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i 
altres normes d’aplicació, 
 
 
Resolc: 
 
--1 Disposar la inscripció de l’Acord de revisió salarial per a 
l’any 2012 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Autobusos 
de Lleida, SA de la localitat de Lleida (Segrià) (codi de conveni 
25000032011994), al Registre de convenis dels Serveis Territorials 
del Departament d’Empresa i Ocupació a Lleida. 
 
--2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial 
de la Província de Lleida. 
 
 
Lleida, 29 de gener de 2013 
 
 
 
 
 
 
Octavi Miarnau i Roca 
Director dels Serveis Territorials 
a Lleida en funcions 



 

 

 
Transcripció literal del text signat per les parts 
 
COMISSIÓ NEGOCIADORA AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A. 
 
ACTA CN1/13 
 
Reunits a Lleida a 21 de gener de 2013 a les 10:00 hores, en la sala de juntes del domicili 
de l’Empresa Autobusos de Lleida, SA, els membres de la comissió negociadora del 
Conveni Col·lectiu d’Autobusos de Lleida, SA. 
 
Per la representació de l’Empresa: 
Assisteixen: 
 Sra. Marta Eritja 
 Sr. Carlos Soldevilla 
 Sra. Susanna Vidal 
 
Per la representació dels treballadors   
Assisteixen: 
 
Per CCOO 
 Sr. Francisco Morales Morales 
 Sr. Jose Antonio Vicente Beneitez 
 Sr. Santiago Viñes Esquerda 
Assessors: 
 Jaume Godia Pallé 
 Sr. José Rodríguez Diaz. 
 Sr. J. Pedro Santamaria Abad 
 Sr. José Luis Villa Callen 
 
Per UGT 
 Sr. Jose Lorenzo Alcaine Ros 
Assessors: 
 Sr. Jose Miguel Gonzalez Cosano 
 Sr. Jose Luis Herreruela Serrano 
 Sr. Jordi Teixidó Abella 
 
Ordre del dia: 
 
1.- Revisió Salarial 2012 
 
Un cop conegut l’índex de preus al consum de l’any 2012 i d’acord amb allò que estableix 
el Conveni Col·lectiu de l’Empresa en l’article 15è hores extraordinàries, en concret en 
l’Any 2012, es realitza la revisió salarial d’aquest concepte i es fixa el preu de l’hora 
extraordinària en el període comprés del 01/01/2012 al 31/12/2012 en 14,2051 €/hora. 
 
No havent-hi més temes a tractar finalitza la sessió a les 11:00  hores del dia 21 de gener 
de 2013. 
 




