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ACTA- RESUM de lo ¡eleno reunló de lo Comis¡ió podtüdo oenerol de
teou¡meril de I'Acord Comú de condicions oeh empleoli públ¡cr deb en3
locob de Cololunvo de menv3 de 20.q)0 hobilonls.

Reunió de lo Comissió poritdrio generol de segu¡ment de I'Acord Comú,
celebrodo o les 13:00 hores del dio 15 de mo¡g dé 2017, o lo seu de I'FMC
(Federoció de Municipis de Cololunyo) siluodo ol coner Vio Loielono, 33 ó pis

de Borcelono. ,i

H¡ ossisle¡xen:

FSC-CCOO
José Gobriel Tinoco Ortiz
Anlonio Cubel .Jiménez
Enric Quílez i Puig

UGT Cotolunvo
José Antonio Fernóndez Cóceres

ACM
Froncesc Colomé iTenos
Alex Tonojo Piero
Rofoel de Yzoguine i Pobolleto (ossessor)

FMC
Sílvio Folch i Sónchez
Eugénio Revillo Esleve

Josep Monel Abod i Novonele (com secrefori de lo Comissió)

O¡d¡e del dlo:

Benvingudo i comiol de membres de lo Comissió Porildrio
Rotificoció de I'octo de lo donero sessió de lo Com¡ss¡ó de 19 de
desembre de 201 ó. (enviodo per o lo sevo lecturo i revisió)
Acord en reloció o I'hobilitoció o un dels membres de lo Comiss¡ó per
reolilzor el registre dels ocords de lo Comissió ol REGCON.
Estot de les odhes¡ons o I'Acord iproblemóliques deleclodes en reloció
ol regislre.
Voloroció d'uno evenluol prónogo de I'Acord olés que lo vigéncio del
moteix finolilzo el 3l de desembre de 2017.
Sessió ¡nformolivo del 29 de moig o lo Diputoció de Girono: ospectes
orgonitzotius.
Propero sessió de difusió de I'Acord o lo demorcoció de Tonogono.
Precs i pregunles
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Desenvolupomenl de lo reunió.

l. Benvlngudo i comiot de memb¡es de lo Comissió Porlldrlo.

Lo senyoro Sílvio Folch(FMC) dóno lo benvingudo ols ossistenls. El senyor Tinoco
(CCOO) demono lo poroulo. Presenlo ol nou represenlonl de CCOO o lo
Comissió Poritdrio Generol de Seguiment, senyor Enric QuÍlez i Puig,
Coordinodor de Sector d'Administroció Locol per o Coiolunyo de CCOOT.
Tonmoteix onuncio que el senyor Anioni Cubel (CCOO) de¡xo de formor porl
de lo Comissió. El senyor Cubel ironsmet lo sevo sotisfocció per lo feino felo,
molgrol les diferéncies que hon hogut en olguns momenls i que I'Acord Comú
ho de cré¡xer. Lo senyoro Folch ogroeix en nom de lo Comissió porildrio lo
dedicoció del senyor Cubel o l'Acord.

2. Rotlllcoció de I'oclo de lo donero sessió de lo Comissió de It de desembre
de 2016. (enviodo per o lo sevo lecluro lrevlsló)

Lo senyoro Folch pregunlo ols ossistenls si es pol donor per bono I'octo de lo
sessió onierior. Els ossistents donen l'octo per bono ies procedeix o lo sevo
signoturo.

3. Acord en ¡eloció o I'hobllllocló o un dels memb¡es de lo Comissió per
reolll-zor el reglslre dels oco¡ds de lo Comlssló ol REGCON.

Es proposo I'hobiliioció de monero generol, per o tots els trdmiis que colgui fer
ol REGCON de lo senyoro Eugénio Revillo is'oprovo pel conjunt dels oss¡stents2.

4. Eslot de les odheslons o I'Acord i problemüliques deleclodes en ¡elocló ol
regiilre.

Lo senyoro Revillo (FMC) pren lo poroulo i demono que es posin en comÚ els
problemes que codo orgonilzoció vo trobonl. Explico els problemes que s'hon
deleclol o lo zono de Lle¡do on s'oprovo l'ocord de Ple o I'A.¡uniomeni ¡

semblo que creuen que jo estd el kdmit fet. Recordo que lo publicoció de
I'ocord de ple ol butlletí provinciol no és suficient iés de tot el procés del que
s'ho de fer. Tombé comento que en olgun ojuntoment s'ho consliiui't lo meso
de negocioció omb lrebollodors que no són represenlonls sindicols. El senyor
José Antonio Fernóndez Cóceres(UGT) comento el cos de Cobro del Comp. Lo

senyoro Rev¡llo respon que hi vo hover convi de secretori municipol i jo ho
porlot omb lo novo secreidrio. Afegeix que omb toi el procés, i per complelor

reg¡stre, col fer un trdmit puroment estodístic perd que de no ferlo no es
el registre i oixd esld frenont el procés en molts llocs. Demono o les

orgoniizocions sindicols que recordin o lo port sociol del tenilori que en ¡n¡cior
lo negocioció hon de tenir present els ires documents: constiiució de lo Meso
negociodoro de l'odhesió o l'Acord comú, ocord de lo Meso negociodoro que
reflecieix l'odhes¡ó o I'Acord i ocord del Ple que rot¡f¡co I'odhesió de l'ens locol

I Annex I
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o I'Acord comú. Lo senyoro Rev¡llo proposo posor en comú vio correu
electrónic omb els membres de lo Comissió, els problemes que vogin sorgini. El

senyor Alex Tonojo (ACM) indico que en lo reloció dels trümits que envien
normolmeni, incorporord lo qüestió del kdmit eslodíslic. Lo senyoro Revillo

io que serio ¡nleressonl recordor que les odhesions es comuniquin o lo
Comissió idesloco que o lo web h¡ ho toto lo documenloció ¡en l'ocord
s'expresso explícitomenl que col comunicor-ho o lo Comissió.

5. Volorocló d'uno eventuot prónogo de l'Acord olés que to vigénclo del
mole¡x flnollho e! 3l de desemb¡e de 2017.

Lo senyoro Revillo iniervé dienl que col posor el temo sobre lo toulo lo que
f'Acord veng el 3l de desembre de 2017 i col sober si hi ho inierés de iotes les
porls per conlinuor trebollont-lo. El senyor Enríc Quílez (CCOO) expresso que lo
sevo orgonitzoció suri d'un procés congressuol i necessiten voloror-ho. Afege¡x
que el consideren uno eino molt posilivo. El senyor Fernóndez Cóceres (UGT)

comunico que els semblo bé encoro que hogin hogul les diferéncies iniciols.
Tombé opunlo que en olguns llocs s'ho pres com o model. Tombé posor de
monifest que segueix pensonf que I'Acord és uno colillo ("corsel") per ols
ojunlomenis. Tol seguit intervé el senyor Froncesc Colomé (ACM) i pregunlo on
veu I'encolillomenl o I'Acord, en quin dmbit. A continuoció, el senyor
Fernóndez Cóceres respon que, per exemple, en l'dmbit de lo jornodo loborol.
El senyor Fernóndez Cóceres recordo ols membres de lo Comissió que, d¡ns
d'oquest dmbit, vo signor un documenl sense voler signor-lo. El senyor Alex
Tonojo desloco que no volem disiribuir un Acord que port¡ lo Llei ol límit. El

senyor Fernóndez Cóceres opino que oquí, el que fem és uno recopiloció de
normolivo loborol i jo estd. A conl¡nuoció inlervé el senyor Tinoco (CCOO)¡
monifesto que col lenir en compie o quins oluntomenis vo dirigil oquesf Acord.
Vo dirigit o oquells que no tenen res. Afegeix que sobre tot o lo demorcoció de
Borcelono, lo Diputoció qüesliono lo legolitot d'oquest Acord ides de lo sevo
orgonitzoció, creuen que compleix omb lo legolitot, omb tot, lo Diputoció de
Borcelono ho posoi problemes omb el temo dels permisos. Els ho oniboi
lombé que semblo com si no volguessin que fos un Acord morc i que fos un
conveni propi. Es dóno el cos que en un oltre oiunloment on no consideroven
oportú odherir-se o I'Acord Comú, hon negociot ¡se n'hon superol olguns
iermes. Afegeix que en tots dos cosos, es lroclo de lo moteixo técnico que
represenfo lo Dipuloció. El senyor Quílez (CCOO) inlervé dienl que col donor
coniinui'tol o olló que hem comengot.

6. Ses¡ió lnformollvo del 2? de moig o lo Dipuloció de Glrono: ospecles
orgonihollus

Lo senyoro Revillo diu que es proposo mod¡ficor el formot respecle o lo sessió
que es vo fer o Lleido. Lo ideo és fer I'exposició més dindmico. Així, lo ideo és
fer uno moll breu presentoció inslifucionol, de tres minuts per enlitol i possor o
uno exposició técnico per pori dels juristes tonl de I'FMC com de I'ACM on no
s'entror¡o lonl en I'ort¡culot is'explicorio omb més deloll el procés d'odhesió i
registre i oltres qüestions que es derivessin d'oquest posa.

7. Propero sessió de difusló de l'Acord o lo demorcoció de lonogono.
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S'explico que en el cos de Tonogono, lo inlervenció dels represenlonls de lo
Comissió Porildrio serd en el morc d'uno iornodo que orgonitzoró lo Diputoció
de Tonogono i proboblement coldrd reformulor el formol de les inlervencions.
Lo doto serd el 2l de juny. Es recordo tombé lo sol{icilud que s'ho fet des de
I'ACM de representonts de lo Comissió Porildrio per o dues sessions (13 i 20 de
junys) en el morc del «Seminori de Geslió del personol ol servei de els enlilols
locols» que hon orgonitzof.

8. Preca I pregunles

El senyor Froncesc Colomé (ACM) vol informor que I'ACM ho orgonitzof uno
jornodo sobre Funció Públ¡co el proper dio 22 de moig i oprofito per o convidor
tots els membres de lo Comissió.
Sense cop oltre lemo o troclor, es dóno per ocobodo lo reunió.

Josep Monel Abod
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