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ACTA- RESUM de lo reunió de lo Comissió oorilddo qenerol de sequimenl de
l'Aco¡d Comú de condicions oets emoleols oúblics dels ens locols de
Cololunvo de menvs de 20.000 hobllonls.

Reunió de lo Comissió poritdrio generol de seguimenl de l'Acord Comú.
celebrodo o les I l:30 hores del dio ó d'oclub¡e de 201ó, o lo seu de I'FMC
(Federoció de Municip¡s de Cololunyo) siluodo ol coner Vio Loietono, 33 ó pis
de Borcelono.

Hi ossisteixen:

FSC-CCOO
José Gobriel Tlnoco Orliz
Anton¡o Cubel Jiménez

UGT Cololunvo
José Anionio Fernóndez Cóceres
Corles Villolonte Sirvent

ACM
Albert Guilero i Plonos

FMC
Silvio Folch
Eugénio Revillo Esteve
Morio Corme Noguer Portero
Josep Monel Abod i Novonete (com secretori de lo Comissió)

Excuso lo sevo obséncio el Sr. Froncesc Colomé, Alcolde de Les Fronqueses
del Vollés iPresident de lo Secloriol de Funció Público de l'ACM.

Ordre del dio:

l. Rotificoció de I'octo de lo donero sessió de lo Comissió del 2 de
novembre de 2015 (iniciolment oprovodo per tots els membres vio
coneu electrónic).

2. Presentoció dels nous membres de lo Comissió, resum dels ocords
odoptots per lo Comiss¡ó ¡ recordofori dels compromisos derivots de lo
signoturo de I'Acord.

3. Estot ocluol de I'Acord i problemdtiques detecfodes en els processos
d'odhesió de diversos ojunloments.

4. Estudi de lo proposto que olgun membre de lo Comissió s'enconegui
dels trdmits de regislre de les odhesions dels ens locols que t¡nguin
especiols dificultots ¡ oixí ho demon¡n.

5. Orgonllzoció de les jornodes de difusió de I'Acord únic o lo províncio de
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Desenvolupomenl de lo reunló.

l.Rollficocló de I'oclo de lo donero sessió de lo Comissió del 2 de novembre
de 20l5 (lnlclolment oprovodo per lois els membres vio coÍeu electrónlc).

S'oprovo, es rotifico ise signo l'oclo de lo donero sessió en qué es vo reunir lo
Comissió ( 2 de novembre de 2015) lo quol vo ser oprovodo pels seus membres
vio coneu elecfronic.

2.Presenlocló dels nous membres de lo Comissió, resum dels ocords odoplots
per to Comlssló I reco¡dolori deb compromisos derivsls de lo slgnoluro de
I'Acord.

Es presenten els nous membres de lo Comíssió Porildrio que en oquesl cos són

els membres elecies represenionls de les dues enlilols municipolistes. Per lo
porl de I'FMC, lo senyoro Sílvio Folch, Segono Tinent d'Alcolde de I'Ajuntomenl
del Mosnou i per lo pori de l'ACM, el senyor Froncesc Colomé, Alcolde de Les

Fronqueses del Vollés, el quol ho excusot lo sevo obséncio.

3.Eslol ocluol de l'Acord I problemüllques deleclodes en els Procesros
d'odhesió de dive¡sos ojunloments.

Lo senyoro Eugénio Revillo pren lo poroulo ¡exposo els inconven¡ents que
s'eslon troboni bono port dels ojuniomenls o I'horo de formolilzor el regisire de
l'odhesió o l'Acord Comú. El Sr. Villolonfe (UGT) proposo que els Secreloris ¡

lnierveniors dels Ajuntoments odquireixin un poper més rellevont en oquesi
procés.

Es porlo sobre lo conveniéncio d'oclivor lo web com o eino de difusió i

oclorimenl de dubles que sorgeixen enforn o I'Acord ComÚ iel procés
d'odhesió.

El Sr. Tinoco (CCOO)esmenio lo problemdl¡co que suposo que no tothom ho
esligui fent del toi bé. Comenfo el cos de Rubió i Veciono que von oprovor i

ossumir I'Acord Comú peró semblo que s'hon lrobot omb molis problemes en
el procés de regiske. Tombé comenlo que Soni Boi de LluEonés iombé ho
oprovoi I'Acord Comú peró no s'ho dut o terme el procés com col, jo que no
s'ho conslilul1. Reclomo que s'ínformi bé o totes les ports io que no s'estd fenl
bé pel tenitori. lnlervé el senyor Fernóndez Cóceres (UGT) ¡ esmenio un oltre
cos en qué no s'ho procedit de monero odequodo idiu que des de lo sevo
orgonitzoció es comprometen o possor un llislol dels oiunloments que tinguin
en morxo el procés d'odhesió o I'Acord ComÚ. El senyor Tinoco comento el
cos de Collús el quol, esfd registrot peró no oporeix ol REGCON. Tombé exposo
que s'eston trobont omb molls problemes omb lo Diputoció de Borcelono.
especiolmenl o I'dreo d'Osono. Semblo que es fo córrer lo veu que I'Acord
Comú no és beneficiós pels A.juntomenls. Destoco que col confoclor omb lo
D¡putoció per oclorir oquesto situoció. {Servei d'Assisténcio ols Recursos

Humons)

Lo senyoro Morio Corme Noguer opunio que ho comenlot omb personol de lo
Dipufoció de Borcelono lo interpretoció que es pot fer d'olguns ospectes
referents o lo concilioció, que semblo que es lo couso d'olguns dels comenlor¡s
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lo converso o nivell polític. El Sr. V¡llolonte (UGT) comento que ell ho contoctot
omb lotes les Dipulocions.

Es porlo sobre el cos de Costellcir que semblo que ho copiol el texl ínlegre de
I'Acord Comú, només conviont el nom i l'ho registrot com o propi.

El Sr. V¡llolonte expresso que demonord o lo Diputoció de Borcelono que s'evili
entror en confrontoció omb l'Acord Comú. El Sr. Tinoco ofegeix que no es pol
onor pels ojuntoments dieni que I'ocord és il{egol. El Sr. Cubel (CCOO)
monifesto que h¡ ho el dubte de si hi ho instruccions per porl de lo Diputoció en
lo línio de perjudicor l'Acord Comú. S'oporto I'exemple de Rellinors. on hi ho
hogut interferéncies de les que s'esfon polonl i s'ho fei un conveni de superior
obosl o I'Acord Comú. Tombé es comenten els problemes que hi ho hogut o
Sont Julió de V¡lotorio. Des de CCOO comenten que se sospilo que exisleix un
informe que vo contro I'Acord Comú. El Sr. Cubel exposo que col oclor¡r s¡ hi ho
o no instruccions per perjudicor I'Acord icos que no existeixin, col per porl de
lothom. incloses les Dipulocions, uno oclilud prooctivo. lntervé el Sr. Fernóndez
Cóceres(UGT) i diu que des de lo sevo orgonitzoció jo von onuncior que un
ocord lon encolillol ("encorsetol") no serio ossumit per olguns ojuntoments.
Tont lo Sro. Folch com lo Sro. Noguer responen que no eslon porlont d'oixó. El

que no pol ser és que es doni el cos que els sindicots oss¡steixin els ojuntomenls
per modificor I'Acord quon s'ho signot oquí. El Sr. Villolonte monifesto que
volen que iots els lrebollodors linguin coberturo isi hi ho olgun ojunioment que
veu que olgun ort¡cle de I'Acord no li convé. doncs que el tregui. El Sr. T¡noco
intervé dient que I'oiunioment de Rellinors no vo signor I'Acord ComÚ perqué
uno Llelrodo de lo Dipuioció de Borcelono vo dir que ero un text il legol. Lo

Sro. Revillo intervé monifestont que col estoblir uno representoció institucionol
de lo Comissió Poritdrio de Seguimenl de l'Acord ComÚ. Lo Sro. Noguer
proposo que hi hog¡ uno represenloció insiiiucionol que sigui lo Sro. Sílvio Folch
iuno representoció técnico que sigui lo Sro. Eugénio Revillo. Es destoco que en
cop cos es ford cop monifestoció en nom de lo Comissió Poritdrio de
Seguiment sense hover-ho comentot obons omb els membres d'oquest órgon.
Es recordo tombé I'elot de lo web de lo sevo importdncio ide l'ocord ol que
es vo onibor. Des de I'FMC s'ho eloborot el prolecie omb lo documenloció
odient i relotivo o I'Acord Comú peró col oclivor-lo per poder-ne fer difusió.
Col buscor preus de domini i ollotjoment per ol lloc web. Lo Sro. Sílvio Folch
comento que lo propero reunió que tingui omb el president de l'Ambit de
Serveis Económics de I'FMC, dmbii del quol ello n'és vicepresidento, li ford el
comenlori respecie o oquesl iemo i del cost, jo que el lloc web ho de ser
propi de lo Com¡ssió Poritório de Seguiment de I'Acord, lo quol estd formodo
per les quolre orgon¡lzocions (FMC, ACM, CCOO i UGT).

Es recordo que col d¡nomitzor les jornodes per d¡nomitzor lo difusió de I'Acord
Comú o les tenes de Lleido. Lo ideo iniciol és dividir lo zono en 5 porls. Es

conclou que és millor porlor omb les Diputocions perqué ens orieniin en lo
monero de convocor les reunions de difusió de I'Acord. Porlont de lo monco
d'informoció de molls ojuntomenis, es comenten els cosos de Sonl Hipólit de
Volkegó. o el de sont Vicenq de Torelló, en qué es vo oprovor I'odhesió i no es
vo constituir lo loulo
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¡l.Esludl de lo proposlo de que olgun membre de lo Comissló s'enconegui dels
hómits de regishe de les odhesions dels ens locols que linguin especiolr
dlllcullots I olxí ho demonln.

Vislos els problemes que s'esion produ¡nt, el Sr finoco proposo que lo Comissió
Poritdrio designi uno persono en qu¡ delegor el regisfre o lo Direccló Generol
de Relocions Loborols i Quolilot en el Treboll del Deporioment conesponent
de les odhesions que es produeixin per lol que vogin incorporoni-se ol
REGCON. Es proposo que lo persono designodo sigui lo senyoro Eugénio Revillo
(FMC). El senyor Guilero (ACM) onunclo que o I'ACM es formord uno persono
perqué pugui ossumir port d'oquesto feino, cos que vogi o més. Lo senyoro
Rev¡llo monifesto que si no h¡ ho ningú que hi t¡ngui res en contro, occepto i

ossumeix I'encdnec de lo Comissió.

S.Orgonihoció de les jomodes de dllusló de I'Acord únic o lo demorcocló de
Lleido.

Es recopifulo sobre el que jo s'ho comentot, de monero ovongodo sobre
oquest temo, duronl el tronscurs del punl 3 is'orribo ol compromís d'octivor de
monero immedioto els conioctes necessoris per o lo reolitzoció de les jornodes
de difusió de I'Acord Morc o les lenes de Lleido. Jo s'hon inicioi contoctes i col
oclivor-ho fixonl ilineroris i doles.

ó. Alhes. Preca i Pregunles.

En oquesi punt es recorden iexposen diversos cosos dels problemes sorgits,
tont omb lo negocioció, com omb el procediment i el regisire.

Es recupero lo reloció de I'orliculot de I'Acord Comú que col octuolitzor del
quol jo s'hovio porlot. L'Art. 51.2 reloliu ol convi de coeficient de que és
conegul com quoto de reservo, I'Art. ó8 ofeciol per lo Llei d'iguolfoi, I'Art.2l
que ofeclo o les voconces, I'Arl. 24.1.o reloliu ols dies d'ossumples propis;
lombé col ofegir un nou oporiol o I'Art. 24 per recollir "els conosos". Tombé es
recordo que col troclor el colendori loborol 2017 (Art. i 1.5). Es lorno o
descriure el méiode de cdlcul de les hores. El senyor Fernóndez Cóceres
mon¡festo que tenen molis ocords en ojuniomenls que eston per solo del
nombre d'hores que es proposo oprovor oquí i no poden entror en
conlrodicció. Lo senyoro Revillo ofegeix que des de lo Comissió Poriidrío hem
de concretor. lntervé el senyor Tinoco dient que des de CCOO esion d'ocord
en lo monero com es fo irecordo que s'hon de negocior el «moscosos» iels
«conosos» i com s'implementen. Afegeix iombé que si s'hon de modificor
orticles, s'oprofiti per octuolitzor-ho tot. Lo senyoro Noguer fo lecturo de I'Ari.
I I .5 de l'Acord Comú que diu liierolment que «Anuolment, lo Com¡ssió
poritdrio generol de seguimenl de I'Acord concretord, dins del dorrer lrimesire
de l'ony, el nombre ioiol d'hores onuols de lreboll efectiu que, omb cordcier
generol, s'houron de reolitzor l'ony següenl.» Tombé ofegeix que el cos de
desocord, esló previst o l'Acord Comú, en concref en el seu Art. ó.5, que diu
que «Quon o lo Com¡ssió l¡ s¡gui sotmeso olguno qüesiió que, després de ser
deboiudo, no s'ocordi per ocord mo.¡or¡iori de codoscuno de les porls,
s'oíxecord uno octo en qué constin les opinions expressodes per codo port.
Aquesto ocio se solmetrd ol porer d'un mediodor que sero escollit per les poris
conforme ol esiobleri en I'oportot ó d'oquest moteix oriicle. En el

30 dies, el mediodor houró de proposor o lo Comissió unotermini
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solució ol conflicle que se li plonlegi. Lo sevo decisió vinculord o lo Com¡ss¡ó.».
El senyor Fernóndez Cóceres respon que no esld d'ocord en lo monero de
plosmor el temo de lo.jornodo jo que provocord entror en conlrodiccions. Lo

senyoro Revillo respon que ens hem d'ojustor ols efectes iel contexl de I'Acord
Comú. El senyor Guilero (ACM) monifesto que li semblo entendre que UGT no
vol oplicor el contingut del que es vo s¡gnor. Els represenfonts d'UGT responen
que no eston d'ocord en fer conslor ni el nombre d'hores ni lo fórmulo ni lo
monero de colculor-lo. Lo senyoro Folch opunto que col que ens plontegem
que ens trobem en el morc de I'Acord Comú. Lo senyoro Revillo indico que es
tornord o envior el document i que codoscú foci les propostes que consideri
oporiunes.

Lo senyoro Folch intervé recordont que reslo pendent trebollor el colendori
loborol 2017 i tombé el plo d'iguoltot, que els s¡ndicots jo s'hovien compromés
o lliuror o lo Comissió en lo sessió de novembre de 2015.

El senyor Guilero explico que I'Alcolde de les Fronqueses del Vollés i

responsoble polític de lo Comissió de Funció Público de I'ACM, senyor
Froncesc Colomé, intentord oss¡st¡r o lo propero reunió de lo Comissió. Tombé
recordo que el senyor de Yzoguine que no ho poguf venir.

Es demono ols membres de lo Comissió lo millor dolo per o convocor lo
propero reunió de lo Comissió per tol de resoldre lonl olló que ofeclo I'orticulot
com lo jornodo loborol per o 2017. S'ocordo convocor lo Comissió pel proper
dio 8 de novembre o les l0:00.

Sense cop oltre iemo o iroctor, es dóno per ocobodo lo reunió.
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