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ACTA- RESUM de I'onzeno reunió de lo Comissió porilürio qenerol de sesuiment de
I'Acord Comú de condicions pels empleols oúblics dels ens locols de Coiolunvo de
menvs de 20.000 hqbilonls.

Reunió de lo Comissió poritdrio generol de seguiment de I'Acord Comú, celebrodo
o les 13:00 hores del dio l0 de juliol de 2O',8, o lo seu de I'FMC (Federoció de
Municipis de Cotolunyo) situodo ol correr Vio Loietono, 33 6 pis de Borcelono.

Hi ossisteixen:

FSC.CCOO
Enric Quílez i Puig
José Gobriel Tinoco Ortiz

UGT Cotolunyo
José Antonio Fernóndez Cóceres

ACM
Froncesc Colomé iTenos
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'-Rlbert Guilero i Plonos
Morc Pifoné i Estrodo (SecreioriGenerol)

FMC
\ Sílvio Folch i Sónchez
. Eugénio Revillo Esteve

Josep MonelAbod i Novorrete (com secretoride lo Comissió)

Ordre deldio:

l. Aprovoció de I'octo de lo sessió onterior (9 d'obril). Signoturo.
2. Posicionoment respecte o lo consulto formulodo per I'Ajuntoment

d'Avinyonet de Puigventós.
3. Altres. Precs i preguntes

Desenvolupomenl de lo reunió.

Benvingudo.

Lo senyoro Sílvio Folch(FMC) dóno lo benvingudo ols ossistents.

l. Aprovoció i signoturo de I'qcto de lo reunió de lo Comissió Porildrio de ? d'obril.
(enviodo per o lo sevo lecluro i revisió)

Els ossistents donen per bono I'octo de lo reunió del dio 9 d'obril i es procedeix o lo
sevo signoturo.

2. Posicionqmenl respecte o lo consullo formulodo per !'Ajunloment d'Avinyonel de
Puigvenlós.

Lo senyoro Sílvio Folch que en lo reunió d'ovui es troctord com o punt únic
lo consullo toment d'Avinyonet de Puigveniós, el quol hourio de

que es vo eloboror de monero consensuodo és oprovot
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per tothom. Es pregunto ols ossistents si hi ho cop observoció. Tothom estd d'ocord i

s'obre torn d'intervencions.
El senyor Albert Guilero (ACM) intervé dient que des de lo sevo entitot sempre hon
dit que ton defensoble és uno posició com I'oltro i que ero importont orribor o uno
posició comportido. Mostro lo sevo preocupoció pel fet que Secretoris iinterventors
puguin ogofor-se o lo LGPE per limitor I'oplicoció de I'Acord Comú, i en concret,
I'increment que poden suposor els triennis. En olguns cosos, I'increment de lo mosso
soloriol pot suposor un fre o I'odhesió.
El senyor Froncesc Colomé (ACM) ofegeix que els ojuntoments petits normolment
tenen personolloborolioixó pot suposor uno cdrrego importont.
Lo senyoro Eugénio Revillo (FMC) respon que si oixó ho de suposor un impocte es
pot negocior o nivell porticulor o codo ojuntoment.
Es comento quontitotivoment per on es poden moure les xifres que suposorio
oplicor oquest punt peró codo ojuntoment té lo sevo reolitoi i es posen diversos
exemples.
El senyor Froncesc Colomé poso exemples omb cdlculs orientotius iindico que si ho
de suposor un impocte per I'ojuntoment lo millor solució és negocior.
El senyor Albert Guilero ocloreix que si olgun ojuntoment s'odhereix i no s'ho
plontejot lo qüestió dels triennis, es contemplo el reconeixement d'un ony obons o
l'odhesió.
El senyor José Antonio Fernóndez(UGT) ofegeix que estorio bé suggerir ols olcoldes
encetor processos de funcionoritzoció.
El senyor Froncesc Colomé opunto que col conéixer quines plontilles tenen els
ojuntoments jo que I'impocte pot ser moli olt i que un procés de funcionoritzoció ho
de ser plontejot omb visió de futur.
Prou comentodo i debotudo lo qüesiió, s'ocordo envior lo resposto o l'Ajunioment
d'Avinyonet de Puigventós i penjor o lo web de I'Acord Comú lo solució odoptodo.

3. Altres. Precs ipregunles

Lo senyoro Eugénio Revillo demono lo poroulo per exposor olgunes dodes sobre
I'estot de I'Acord Comú ilo sevo implontoció ol tenitori. Comento les odhesions per
demorcocions, iipologies i estructures dels ojuntoments. Actuolment hi ho 45
odherits i I Consell Comorcol.
A les comorques de Girono i Lleido té més occeptoció i menys implontoció o lo
zono de Torrogono. A lo zono e Lleido hi ho l4 odherits. Destoco tombé que els
ojuntoments de les comorques de Borcelono més ollunyots de lo copitol, esion
desotesos.
S'hon estudiot les plontilles de 339 ojuntoments. Es trocto de plontilles molt petites i

reolitots molt diverses. Lo mojor port dels Consells Comorcols no tenen conveni. Lo
vio dels Consells Comorcols serio uno bono monero de penetroció ol territori. Serio
importont orgonitzor sessions informotives omb lo porticipoció d'olgun ojuntoment
que jo estigui odherit.
El senyor Colomé opunto que el personol que visito el territori hourio d'oferir I'Acord
Comú encoro que lo monero més efectivo és reunir-se omb I'olcolde o olcoldesso.
El senyor Enric Quílez (CCOO) indico que no estorio moloment que es destinés
olguno persono que ojudés els secretoris en el procés de registre i el seguimenl que
requereix. Coldrio que fos un perfil d'odministrotiu que prestés recolzoment técnic i

hourio de ser olgú es pogués desplogor. El senyor Morc Piforé (Secretori
Generol de I'A que estd pensont en el Fórum Comorcol. Exposord o

e I'Acord Comú. Afegeix que ho porlot omb lo persono
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que visito els ojuntoments per donor un impuls o I'Acord. Tqmbé comento que col
fer uno plonificoció ossumible, regulor i sosiingudo en el temps. Si lo xifro d'odherits
no és ton olto com esperdvem no ens ho d'espontor perqué és un procés lent. El

senyor Pifoné expresso que lo voloroció de I'Acord Comú és positivo.
El senyor Pifoné ofegeix que l'Acord Comú és molt més que el nombre d'odherits.
El senyor Gobriel Tinoco monifesto que estd d'ocord i que col posor doto. Afegeix
que s'hourio de determinor per quines comorques comenqor.
Els membres fon un repds de les comorques is'entro oldetoll omb el Boges. Elsenyor
Pifoné indico que o nivell de suport técnic es podrio consideror lo ideo de fer
intervenir olumnes en prdctiques i voloror com poden donor suport en el procés de
registre.
Es debot sobre les diverses possibilitots i es decideix que es comengord omb uno
comorco de codoscuno de les demorcocions: lo Noguero, el Boix Ebre, I'Alt
Empordd i Osono. Coldrd preporor lo intervenció per quon se celebrin els Consells
d'Alcoldes. S'ocordo cercor lo informoció dels Consells Comorcols esmentots
relotivo o colendoris de Consells d'Alcoldes i Alcoldesses per coordinor les visites.
A continuoció. el senyor Enric Quílez comento que quont ols Pressupostos generols
de I'Estot, lo LGPE, el que sigui normotiu s'hourd d'oplicor directoment o I'Acord i

olló que sigui negocioble, s'hourd de negocior..
Els representonts de CCOO es comprometen o eloboror uno llisto de qué és i no és
negocioble, en motério de RRHH o lo LGPE.
Els membres de lo Comissió Poritdrio Generol de Seguiments fixen el dio 17 de
setembre com o doto de lo propero reunió. Serd o les l3 hores i es ford o lo seu de
I'ACM.
Sense cop oltre temo o troctor, els membres de lo Comissió es desitgen bon estiu ies
dóno per ocobodo lo reunió.
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