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ACTA- RESUM de lo siseno reunló de lo Comissló ooñldrio oenerol de seoulmenl
de I'Acord Comú de condiclons pels emoleols oúbllcs dels ens locols de
Cclolunvo de menvs de 20.000 hoblfonls.

Reunió de lo Comissió poritdrio generol de seguiment de I'Acord Comú,
celebrodo o les l5:00 hores del dio l? de desembre de 2016, o lo seu de I'FMC
(Federoció de Municipis de Cotolunyo) situodo ol coner Vio Loieiono, 33 ó pis
de Borcelono.

Hi ossiste¡xen:

FSC-CCOO
José Gobriel Tinoco Ortiz -

Antonio Cubel Jiménez .

UGT Cotolunvo
José Antonio Fernóndez Cóceres.
Corles Villolonte Sirvent

ACM
Froncesc Colomé i Tenos .

Albert Guilero i Plonos
Alex Tonojo Piero (ossessor).

FMC
Sílvio Folch i Sónchez ,
Eugénio Revillo Esteve "
Morio Corme Noguer Portero (ossessoro)

Josep Monel Abod i Novonete (com secretori de lo Comissió)

Assisteixen com o titulors de I'ACM els senyors Froncesc Colomé iAlbert Guilero
iel senyor Alex Tonojo ho fo com o ossessor. Així moteix, per port de I'FMC
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ossisteixen com o titulors les senyores Sílvio Folch i Eugénio Revillo i lo senyoro -Z
Morio Corme Noguer ho fo com o ossessoro. 

M,
Ordre del dio: ,tr*

'I . Petició de lo UGT en reloció o lo donero sessió de lo Comissió de
seguiment de I'Acord únic.
Rotificoció de l'octo de lo donero sessió (cinqueno) de lo Comissió de 8
de novembre.
Acord de lo Comissió generol de seguiment en reloció o lo jornodo
efectivo de ireboll dels empleots públics subjectes o I'ocord pels onys
2O15 o 2017 .

lnformoció sobre lo
Secció de Registres i

reunió moniingudo omb lo Responsoble de lo
Convenis, lo Sro. Morto Setó, del Deporioment

ú¡ment Acord Comú - 19 de desembre de 2Ol &

Treboll o Lleido.
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5. Voloroció de lo sessió informotivo celebrodo o Lleido el 28 de
novembre.

ó. Properes sessions de difusió de I'Acord comÚ ol tenitori. Altres. Precs i

preguntes.

Desenvolupoment de lo reunló.

,I.Petlcló de lo UGT en relocló o lo done¡o sessió de lo Comissló de segulmenl
I'Acord únic.

senyoro Sílvio Folch dóno lo benvingudo ols ossistenls idóno lo poroulo ols

ionts d'UGT. El senyor Villolonte (UGT) inicio lo sevo intervenció dieni
que es vo fer difusió que s'hovio discutit el moieix dio ol moií o lo Comissió
Poritdrio. Destoco que s'ho difós uno informoció que no s'hovio ocordot per
pori d'uno de les ports de lo Comissió. No es trocto de l'ocord en sí sinó que
consideren que és uno monco de respecte. lnsisteix o dir que li semblo moli
molomeni que ol mofí es disculeixi I'ocord sobre lo.lornodo efeciivo de treboll i

o lo iordo se'n foci difusió. El senyor Tonojo (ACM) expresso que ell ho possot el
texl o olgun ojuntoment que ho preguntot pel sistemo de cdlcul de les hores.
Lo senyoro Morio Corme Noguer (FMC) recordo que I'Acord ComÚ diu que
codo ony col concretor el nombre d'hores. Tot seguit intervé el senyor Cubel
(CCOO) monifesioni que I'ocord el von signor ires de les quoire ports que
componen lo Comissió. Uno de les ports esld legifimodo per no signor peró en
tont que l'ocord el von signor tres de les quotre porls, entenen que poden
donor volideso o I'ocord. Continuo dient. que es irocto d'un excés de zel

sobre un temo que esdevé uno discussió recurrent. Afegeix que encoro no
s'hon complert olgun dels compromisos de lo Comissió. Tombé comento que
no entenen oquesto octitud i que si UGT diu que no té motius concrets per
torpedinor consioniment el contingut de I'Acord ComÚ, o ell li ogrodorio sober
quins motius hi ho. El senyor Colomé (ACM) formulo lo pregunto sobre si l'

ho de ser fruii de lo unonimitoi i quin problemo hi ho si uno port no signo
l'ocord si omb uno mojorio jo n'hi ho prou. El senyor Tinoco iniervé recordont
que no hi ho octo s¡gnodo de I'ocord de lo jornodo loborol ni de 2015 ni de
201ó. El senyor Villolonte mostro el seu desocord o que es digui que mentre hi
hogi mojorio es donen per ocordodes les coses en oquesto Comissió. Des de lo
constitució de lo Comissió sempre s'ho porlot d'oprovor les coses per ocord i

unonimitot de totes les ports i que si oporeixen diferéncies col recóner o lo
. Afegeix que UGT no vol torpedinor I'Acord ique quont ol nombre

d'hores sempre hon fet referéncio o les que es fo referéncio ol BOE. El Sr.

Villolonie ofegeix que sempre són les Ió42 menys el 24 i el 31 i quon en uno
toulo de negocioció es plontegen les 1627 ies dóno que o I'Acord ComÚ no
surten enlloc. Tombé diu que si mirem el BOE són ló42 descomptont el 24 i el
31. Lo senyoro Revillo (FMC) respon que el que diu el representoni d'UGT no és

cert. El senyor Villolonte continuo explicont que es vo dieni que o les ló42
hores s'hon de descomptor el 24 i el3l. Lo senyoro Noguer diu que considero
que s'estd d'ocord en olló formol. Continuo dient que es pot convenir que lo
formo no ho estot del toi conecto. El senyor Villolonte pregunto si són les ló42
hores menys el24i el3, perqué estem fent trompo ol solitori. Lo senyoro Noguer
ocloreix que els termes en qué es troctoven els dies 24 i el 3l ero d"'oficines
loncodes". El senyor Villolonie pregunto s¡ montenim des de 2012 o 201ó les
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I ó42 hores. A conlinuoció intervé el senyor Colomé (ACM) i nono el cólcul o
reolitzor per o obtenir les hores de lo jornodo de treboll efectiu. Dels 3ó5 dies
que té I'ony, restem els 104 dies dels cops de seimono (dissobies idiumenges),
en quedem 2ól. D'oquests, en troiem 22 de les voconces d'estiu i que queden
239. A oquests 239 hem de treure els cotoze festius oficiols donont un resultot
de 225 dies de treboll. De I'oplicoció del producte de 7,5 hores didries pels dies
de treboll, tenlm 1687,5 hores. Si descomptem els sis dies d'ossumptes propis (ó

dies x 7,5 hores = 45 h) en resulten 1642,5.1oquí no s'hon restot els dies 24 ni 3'l .

El senyor Villolonte reclomo que si són 1627 hores, posem 1627 hores. Lo
senyoro Revillo odverteix que lo resolució no fo esment de les 1627 hores. A
continuoció, lo senyoro Noguer fo lecturo del BOE de I'ony 2012. El senyor
Villolonte diu que vol sober quontes hores són. Eslem porlont d'uno jornodo en
lo que hi ho vuit festius estotols, quotre outonómics idos locols, més el 24 iel 3l
i recordont que els dies d'ossumptes propis són voluntoris. Lo senyoro Noguer
s'odrego ol senyor Villolonte expressoni-li que el que estó dient és el moteix. Lo
senyoro Revillo destoco que s'estó posont olló que diu l'Esiot i que no podem
posor menys. Hem de posor les 1642i no podem ser més popistes que el Popo.
El senyor Villolonte pregunto per qué no posem les 1627. Lo senyoro Revillo
respon que col posor el que diu I'Estol. A continuoció intervé el senyor Alex
Tonojo (ACM) intervé recordont que I'estot, o trovés de lo L.P.G.E, dóno lo xifro
ino explico d'on lo treu ique com diu lo senyoro Revillo, no podem ser més
popistes que el Popo. Lo senyoro Revillo indico que no podem posor les ló27
hores. Demono lo poroulo el senyor Fernóndez Cóceres (UGT) i diu que el

punl de I'ordre del dio estd motivol pel que vo possor lo donero reunió.
que se senten molestos perqué se'ls o menyspreot jo que l'oltre

sindicot no ho jugoi net. Monifesto que no hi vo hover bono fe. Quont ol punt
relotiu o lo.lornodo loborol considero que lo s'ho discutit prou. Argumento que
lo resolució no s'expresso omb cloredol iodmet que ell busco lo inferpretoció
que més beneficio els seus representols. Lo discussió fonomentol no és el
nombre d'hores en si, sinó el referent que suposo l'Acord Comú, jo que poso
en escoc olguns convenis que s'eston negociont. El senyor Fernóndez Cóceres
demono que en el text de I'Acord Comú consti l'expressió «el nombre d'hores
legolmeni estoblertes». Lo senyoro Revillo monifesto que es vo dir el primer dio i

sempre s'ho estot d'ocord, que I'esperit d'oquest ocord ero tombé
pedogógic. El senyor Fernóndez Cóceres demono es foci un olire redoctoi:
lntervé el senyor Tonojo expresso que no té seniii que un representont digui
que vol un redoctot ombigu i I'oltre representont de lo moleix orgonitzoció
digui que vol un texl detolloi ique coldrio que es posessin d'ocord. El senyor
Villolonte pregunto qué diu I'ocord en el seu Art. I 1.3 i el senyor Torrojo respon
que el text és suficientment genéric. A coniinuoció intervé lo senyoro Sílvio
Folch i monifesto que lo peiició de lo delegoció d'UGT quedo recollido.

2.Rolificoció de I'oclo de lo dorero sessló (clnqueno) de lo Comlssló de 8 de

rotifico i se signo I'octo de sessió onterior de I de novembre de
seus onnexos.
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3.Acord de lo Comissió generol de segulmenl en reloció o lo jornodo efectivo
de lreboll dels empleots públics subjectes o l'ocord pels onys 2015 o2017.

Es reprén el temo que s'ho introduil en el punt I de I'ordre del dio isobre el
quol jo s'ho estot discutini. El senyor Colomé (ACM) introdueix que són 1642
hores i pregunto si col descomptor els dies 24 i 31 . El senyor Villolonte (UGT)
llongo lo pregunto de si els dies 24i 3l són toncoment pofronol irecordo que
els festius oficiols són vuit estotols, quolre outonómics idos locols. Lo senyoro
Folch (FMC) pregunto si estorien d'ocord o restor els dies 24 i 31 o ló87 hores.
Tot seguit, el senyor Colomé pregunto si lo posturo d'UGT es dóno perqué
lenen ocords signots per soio del nombre d'hores que morco lo lle¡ i responen
que s¡. Lo senyoro Sílvio Folch intervé onunciont que no hi ho quórum perd col
ovonqor. Demono ols represenionts d'UGT que si no se senten cómodes, diguin
qué fon. El senyor Fernóndez Cóceres (UGT) comento que si oporegués ol texi
lo xifro de les 1642 hores o que fo referéncio l'estot estorio bé. Toi seguit intervé
el senyor Tinoco (CCOO) i monifesto que poi eniendre el posicionoment
sindicol d'UGT ilo proposto de deixor-ho obert o descompior els ó dies
d'ossumptes propis i els dies 24 i 3l de les ló8l peró es pregunto si ho foíem
per justificor els ojuntoments que s'esion soltont lo legolitot. Recordo ols
ossistenis que fo dos onys jo es vo discutir molt sobre oixó. Del text col entendre
les 1ó42 hores de les que es poden restor els dies 24 i 3l peró no es pot
explicitor. El senyor Colomé pregunto si s'occeptorio ofegir uno fórmulo que
oclorís que les 1627 hores siguin per personol sotmés o quodront. El senyor
Torrojo (ACM) ossevero que col proposor un redocioi que oguonti un
contenciós. El senyor Fernóndez Cóceres pregunto que si posont el que diu el
BOE es vo d'ocord omb lo llei, oleshores estd el problemo resolt. Lo senyoro
Noguer (FMC) fo lecturo del iext de I'Acord Comú que es refereix o lo jornodo
loborol i insisieix en que estd cloríssim i que no tindrd cop problemo omb el cos
d'hobilitois nocionols. El senyor Tonojo ofegeix que no es poi posor uno xifro
d'hores inferior o lo que morco lo llei .io que posord en sofofo que quolsevol
secretori municipol pugui impugnor I'Acord. El més importoni és que compleixi
el principi de legolitoi. lntervé el senyor Villolonie onunciont que vol fer unes
preguntes. Pregunio si els diumenges iels dissobte són legols iés legol
descompior-los. Pregunto si els fesiius oficiols, vuit estotols, quotre outonómics i

dos locols són legols isi és legol descomptor-los. Segueix preguntoni si els dies
de voconces són legols iés legol descomptor-los. Pregunto si els dies 24 i31 són
legols, per qué no és legol descomptorJos. A criteri de lo senyoro Revillo no hi
ho ocord jo que no hi ho unonimiiot. Suggereix sotmetre lo proposto o votoció
omb lo possibilitot que podem trobor-nos omb lo unonimiiot per uno bondo i lo
mojor¡o per l'oltro, tot i que lo voluntoi sempre ho esiot lo unonimitot. Així, visto
lo situoció de no unonimitot que s'ho generot, lo senyoro Revillo proposo
l'oprovoció del punt peró que no sigui un ocord de lo Comissió peró si un
ocord d'olgunes de les ports. Fo oquesio proposto visto lo siiuoció de bloqueig
en lo que uno porl semblo que vulgui convéncer lo resto de les ports. Lo
solució que proposo és que uno port de lo comissió no oprovo I'ocord que

discuiini. El senyor Villolonte intervé informont que hi ho oltres solucions,
I com s'indico en els Art. 6.5 i ó.6 de I'Acord Comú, punts relotius o lo

medioció en lo Comissió Poritdrio. Afegeix tombé que estem negocioni per
oltres ols que representem ique esiem d'ocord en uno coso que són els dreis
dels trebollodors. Lo senyoro Revillo li recordo que en el cos de recórrer o lo
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medioció totes les ports hon d'ossumir les responsobilitots que els pertoquin. El

senyor Villolonte exposo que estd disposot o ossumir obstenir-se si reolment ens
creiem I'Acord Comú. Si més no, lo sevo disposició o no votor en contro o no
voior ijo estd. Afegeix que vol mostror lo volunfol d'ocord i bono fe i sobretot
I'interés perqué I'Acord no es quedi bloquejot. Lo senyoro Noguer inlervé
proposont l'obstenció d'UGT ossumint I'ocord. Tombé ocloreix que col tenir en
compie que omb l'odhesió o l'Acord, es poden ofegir els onnexos que en
codo ens locol es puguin ocordor, si I'ens locol jo hovio reconegut
onteriorment oltres drets o situocions no incloses o I'Acord comÚ.

4.lnformoció sobre lo reunió monlingudo omb lo Responsoble de lo Secció de
Reglslres i Convenis, lo Sro. Morto Seló, del Deporlomenl de Treboll o Lleido.

Pren lo poroulo lo senyoro Revillo (FMC) i explico com vo onor lo visito o lo
senyoro Morto Setó, Responsoble de lo Secció de Regisires dels Serveis
Tenitoriols del Dept. de Treboll o Lleido. Lo senyoro Revillo descriu lo senyoro
Setó com o uno persono moll occessible de lo quol destoco el coneixement
que fé del temo. Explico que molts ojuntomenis de les tenes de Lleido no eston
feni bé el procés jo que omb un ocord de Ple no n'hi ho prou isemblo que
s'hon portot o registror només ocords de Ple. Tombé explico que o Lle¡do, el
procés de registre és el mote¡x que o Borcelono. Voloro lo visito com o positivo.

S.Volorocló de lo sessió informolivo celebrodo o Lleido el 28 de novembre.

Lo senyoro Revillo comenEo monifestont que considero molt pos¡t¡vo lo sessió
de Lleido peró ho de ser més dgil, més breu i més pedogógico. Demono que
col més coordinoció tont en el contingut com en el formot que puguin exposor
els iniervinents. A continuoció, el senyor Albert Guilero (ACM) proposo troctor
més el procés d'odhesió i no oprofundir lont en els continguts de I'Acord. Lo
senyoro Revillo ofegeix que lo connexió en "streoming" vo funcionor molt bé.

6.Properes sessions de dffusió de l'Acord comú ol lenllorl. Altres. Precs i
pregunles.

En primer lloc pren lo poroulo el senyor Tinoco (CCOO) i exposo que obons de
res serío millor toncor lo demorcoció de Lleido. Afegeix que col tenir les dodes
dels ossistents i dels que vom connector o lo sessió vio streoming. Pregunio si hi
ho monero de sober qui hi hovio connectot duronl lo sessió. El senyor Guilero
(ACM) exposo que potser serio millor fer un octe més formol o Tonogono i

seguir trebollont o Lleido. Es comenio que coldrio fer com o mínim uno sessió o
Torrogono iuno oltro o Tenes de l'Ebre. Tombé es fo lo consideroció de lo
importdncio de pensor en onor o G¡rono. Tot seguit iniervé el senyor Froncesc
Colomé (ACM) indicont que creu que serio millorfer primer les diputocions.

, es dóno per ocobodo lo reunió.

Secretori
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