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ACTA- RESUI de lo noveno reun¡ó de ¡o Comlssló ooritürlo oenerol de seoulmeni de
l'Acord Comú de condlclons pels emoleols oúbllcs dels ens locols de Cololunvo de
menvs de 20.000 hobltonts.

Reunió de lo Comissió porildrio generol de seguimenl de I'Acord Comú, celebrodo
o les 13:00 hores del dio 19 de febrer de 2018, o lo seu de I'FMC (Federoció de
Munlc¡p¡s de Cotolunyo) situodo ol coner Vio Loielono, 33 ó pis de Borcelono.

Hi ossisleixen:

FSC-CCOO
Jósé Gobriel Tinóco Ortiz
Enric Quílez i Puig

UGT Cololunvo
José Anionio Fernóndez Cóceres
Angel Coponós Pollorés (ossessor)

ACM
Albert Guilero i Plonos
Alex Torrojo Piero
Rofoel de Yzoguirre i Pobolleto (ossessor)

FMC
Sílvio Folch í Sónchez
Eugénio Revillo Esleve
Juon lgnoc¡o Soio Volle (Secretori Generol)

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

Ordre del dio:

l. Aprovoció de l'ocio de lo sessió onterior (22 de gener). Signoiuro.
2. Posic¡onomeni respecte o lo consulto formulodo per l'Ajunioment

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

Desenvolupoment de lo reunió.

Benvingudo o memb¡es de lo Comlssló Porilürlo.

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

l. Aprovocló I slgnoturo de l'oclo de lo reunló de lo Comlssió Po¡llü¡io de 22 de
gener. (enviodo per o lo sevo lecturo I revlsló)

Els ossisfenls donen per bono l'oclo de lo reunió del dio 22 de gener ies procedeix o
lo sevo signoluro.
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2. Posicionomenl respecle o lo consuEo formulodo per l'Ajunloment d'Avinyonei de
Pulgvenlós.

Pren lo poroulo lo senyoro Eugénio Revillo (FMC) ionuncio que lo reunió d'ovui es fo
tol com es vo ocordor o lo dorrero reunió i o conseqüéncio de lo consulto
procedeni de I'Ajuniomenl d'Avinyonet de Puigvenlós. Des d'oquesi ojunloment es
vo possor consullo sobre el recone¡xemenl de triennis un cop odherits o l'Acord
Comú.

El senyor Enric Quílez (CCOO) comenlo que ho porlol omb els responsobles
ierritoriols. El senyor Angel Coponós {UGT) pregunio si jo s'hon odherii o l'Acord
Comú i el senyor Alex Tonojo (ACM) respon que ho hon fei tot i només monco el
trdmii del regislre.

El senyor Coponós monifeslo que els efectes reiributius de reconeixemeni previ, un
cop oprovot l'EBEP es von iroctor o lnstrucció del MAP 25-05-07,uno circulor que vo
interpreior l'o'|..25.2 de l'EBEP. Explico que hon estudiof lo siiuoció de I'ojuntomeni
en qüestió, que hi ho sis persones que hi trebollen ique I'oplicoció dels lriennis
suposorio un increment de l'1,7% del Copítol I del pressupost. Així, lo sevo proposlo
és reconéixer els lriennis conesponenls ols serveis preslols, pel personol loborol, des
de lo doto d'odhesió o l'Acord comú. El reconeixemenf findrd efectes económics.
únicomenl, o porlir de l'entrodo en vigor de l'Acord.

El senyor Tinoco (CCOO) monifesto que lo sevo orgoniizoció recolzord lol olló que
sigui més fovoroble pels lrebollodors. Afegeix que oquesto qüeslió pot ftenor
I'odhesió dels Ajunfomenis o I'Acord comú. Apunto que el context en el que ens
trobem és el loborol, ique quon un ojuntomenl s'odhereix, es meriten triennis.
Explico que eston d'ocord omb el que ho dii el represeniont d'UGT jo que ofovoreix
el conjunl dels trebollodors. El senyor Tinoco conlinuo lo sevo ¡ntervenció dient que
s'ho de deixor obert ique codo ojuntoment pugui negocior o nivell poriiculor.

A continuoció iniervé el senyor Alex Tonojo (ACM) exposont que oquesto situoció
s'hovio d'hover previsi de formo més explícilo o l'horo de redoctor I'ocord, i que en
loi cos el que s'ocordi no ho de suposor un increment reiributiu perqué no esld en lo
filosofio de I'Acord comú.

El senyor Alberi Guilero (ACM) monifeslo que ten¡m lres possibles escenoris:
reconeixement de triennis onteriors o I'odhesió peró que es poguen o portir de
I'odhesió, reconeixement de triennis onleriors o I'odhesió i retribució de tots els
lriennis reconeguts, iun tercer escenori que suposo comeneor o reconéixer els
lriennis o portir de I'odhesió. El senyor cuilero (ACM) insisleix que oquesto siiuoció
pot frenor I'odhesió dels ojunloments ique coldrd meditor lo opció que s'esculli.

El senyor Torrojo (ACM) expresso que per o lo sevo orgonitzoció és difícil deconlor-se
per uno interpreloció jurídico jo que hi ho orguments vdlids per defensor iotes les
postures.

Lo senyoro SÍlvio Folch {FMC) indico que en funció de lo posiuro que s'ocordi pol
semblor que I'Acord és fe¡xuc ¡que oixó poi dificulior les odhesions.

El Secreiori Generol de I'FMC, senyor.Juon lgnocio Soto, demono iniervenir iexposo
que ociuolment només s'ho odherit o I'Acord el 0,04% dels o.iuntoments de
Cololunyo. Afege¡x que com funcionori isecrelori municipol, fo l'ondlisi de I'ofer dels
lriennis i oquesies qüestions ploniegen problemdtiques complexes. Tombé monifesto
que veienl el perfil dels o.iunloments que s'hon odheril són petits. Afege¡x que sense
lo implicoció de les Dipulocions és moli difícil escompor ifer difusió de l'Acord.
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lndico que col repensor I'Acord comú jo que lo inc¡déncio que té és poco. poso de
monifesf que s'ho de fer que oquesi producle sigui guonyodor i oro no ho és.

A continuoció intervé el senyor Enric Quílez (CCOO) dient que no comporteix
l'opinió del senyor Soto. El senyor Quílez ofegeix que rere I'Acord Comú hi ho un
esforg polÍiic per porl de sindicots i enlilols municipolistes. Afegeix que comporieix
que col fer uno voloroció sobre I'Acord comú ilo monero de buscor complicilols
omb els consells comorcols i oltres enlilots supromunicipols.

El senyor Solo respon que en tot cos, lo quonlilol d'odherils, és lo que és. El senyor
Solo lrosllodo ols membres de lo Comissió lo pregunto de com es pot milloror oquesf
resultoi.

El senyor Alex Tonojo (ACM)monifesto que serd imporlonl fer propogondo idifusió
omb l'ojut de qui sigui.

El senyor José Antonio Fernóndez Cóceres (UGT) monifesto que lo sevo orgonilzoció,
des de el primer dio jo vo dir que oquest Acord no ero prou flexible. Pregunlo ols
presents si no coldrio voloror obrir I'Acord o lo negocioció per les ports que vulguin
odherir-s'hi.

El senyor Soto (Secretori Generol FMC) pregunto o lo Comissió, en qué hon follol les
ent¡tots municipolisles per estor en oquesfes xifres. Qué podem fer perqué
s'odhereixin els oiuntoments? Afege¡x d¡enl que olguno dificultot deu hover en el
producte perqué els ojunloments no s'odhereixin.

El senyor Tonojo(ACM) suggereix que col informor o les Alcoldies sobre els riscos que
eston ossuminl, sense sober-ho, perqué creuen que compleixen lo legolitot quon en
reolitol no ho fon. Afegeix que per oixó I'Acord hovio de ser d'utililot perqué lroclo
d'ojustor-se o lo legolitot vigent en tol moment.

El senyor T¡noco {CCOO) exposo que hi ho olguno Diputoció que no poro de posor
problemes, com lo de Borcelono.

El senyor Tonojo (ACM) decloro que I'Acord tombé és un referenl per ols que no
s'odhereixin, que el prenen com o miroll per negoc¡or els seus propis convenis o
ocords, i oixó en si moteix jo té uno utilitol.

El senyor Qufez (CCOO) comento que oquesto vo ser prec¡someni lo inlenció quon
es von negocior l'Acord comú. ser un instrumeni úlil per lo negocioció col{eclivo
pels ojuntoments més petils.

El senyor Coporrós (UGT) comenio que des de lo perspectivo sindicol se li fo uno
mico d¡fícil oferir l'Acord Comú o un comité d'empreso sobent que no cobroron els
lriennis.

El senyor Guilero (ACM) respon dient que qui els cobro els seguird cobront i que
s'estd oferinl lo possibilitol de cobror-los o qui no els esid cobront.
El senyor Coponós contesto que ningú poso en dubte que no es cobroron. Tombé
monifesto que lo lendéncio ilo intenció és l'equiporoció entre personol loborol i

personol funcionori.

Lo senyoro Revillo (FMC) explico que el lerritori és moli heterogeni i fo uno breu
descripció de les quolre demorcocions ofeginl que hi ho condicions que dificullen
lo implementoció d'inslrumenls com I'Acord Comú.

El senyor Rofoel de Yzoguirre (ACM) monifesto que podem buscor uno solució
punluol peró col resoldre-ho 
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Lo senyoro Revillo comento que el problemo no és si es recone¡x el drel o lo
percepció de triennis perqué loles les ports de I'Acord segur que eston d'ocord
omb el dref o percebre'ls, lo qüestió serio llovors determinor com ides de quon es
meriten. Monifesto que segons lo normotivo europeo. siluocions iguols no es poden
troctor de monero diferenl, i que hi ho jurisprudéncio comunildrio que comeneo
opunlor que les diferencies de lroclomenf entre col.lectius (loborols i funcionoris)
comencen o desdibuixor-se. El personol loborol, segons I'Estotul dels Trebollodors, té
reconegut un termini concret de coducitol d'un ony per interposor reclomocions
económiques.

El senyor Soto (Sec Grol de I'FMC) pregunto sobre quin troclomenl hon de tenir els
triennis d'olgú que es vo incorporor com o odministrotiu i oro és grup A.

El senyor Tinoco (CCOO) intervé d¡enl que des del moment de l'odhesió s'hon de
reconéixer lots els drefs relocionots omb I'ontiguilol peró que els lriennis qued¡n o
bondo i que es vogi per lo vio del reconeixement dels triennis fins un ony obons de
I'odhesió o I'Acord.

El senyor Fernóndez Cóceres (UGT) comenlo que no ho ocobo de veure clor i que
hem d'estor pel bo i pel dolent, ique si els funcionoris ho cobren el loborols lombé.
El senyor Torrojo (ACM) respon que I'equiporoció no pot ser obsolulo encoro que
vulguem.

EI senyor Fernóndez Cóceres (UGT) contesto que si no es pot oplicor l'EBEp es vo o
l'Esfotui dels Trebollodors ioixí es pot oplicor.

El senyor Tonojo insisteix en qué I'equiporoció no pot ser obsolulo ique no és
possible, ique o trovés de lo negocioció sí és possible. Lo qüestió és que no hem
previst de quino monero, perd l'inshumenl que lenim poi regulor oquesio situoció.

El senyor Coporrós (UGT) indico que oleshores podem ocordor uno solució pel
troctoment dels lriennis.

El senyor Guilero (ACM) respon que I'Acord no ho de represenfor un efecle
económic immedioi oixó no vol dir que no es pugui fer uno oltro interpretoció. Totes
dues inierprelocions són vdlides.

Lo senyoro Sílvio Folch (FMC) pregunlo que si oquest temo no esld negociof en
I'Aco¡'d, s¡ no ens esiem excedint.

El senyor Coporrós (UGT) respon que per oquest motiu esiem oquí, per interpretor-lo.
Recordo que si I'esperil de les porls en el momenl de negocior I'Acord ero
I'equiporoció, ho hem d'ossumir.

Tol seguit, el senyor Torrojo (ACM) opunto que si es miro I'Art 25.2 de l'EBEp veurd
que poso que es reconeixeron el kiennis omb efectes relributius o porlir de I'entrodo
en vigor del moieix.

Lo senyoro Revillo (FMC) comento que lo jurisprudéncio comunildrio jo vo onolitzor
oquell orticle en el seu momeni ivo delerminot que no s'ojuslovo o lo direclivo
comunildrio. Apunto que des de lo perspectivo loborol, l'onliguitot §'ocostumo o
eniendre com el temps lronsconegut des de I'enirodo o I'empreso.

El senyor Solo (Sec Grol de I'FMC) suggereix que codoscuno de les eniilots
mun¡cipol¡stes, tont FMC com ACM, per lo lronscendéncio que tindrd, focin el seu
informe jurídic.
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El senyor Tinoco (CCOO) recordo que tol com contemplo I'Acord, podríem recórrer
o lo solució externo d'un orbitrotge.

El senyor Quílez (CCOO) monifesto que estem d'ocord que I'Acord Comú no ho
preveu peró omb el que estd possont o Europo, ens podem trobor que se'ns digui
que s'ho d'oplicor. Afegeix tombé que ell estorio per ossumir el reconeixement de
quon es vo incorporor el trebollodor o trebollodoro.

El senyor Tinoco poso I'exemple del dies "conosos" i els membres de lo meso
enceten un debot sobre l'equiporoció de triennis i els "conosos". A continuoció, el
senyor Tinoco monifesto que lo reunió ho estot molt productivo i que hon oporegut
molts dubtes. Tombé diu que hem de trobor uno interpretoció més seguro i
consistent.

Lo senyoro Folch (FMC) opunto que vist tot el que s'ho comentot duront lo reunió, el
millor és que lo comissió s'emplocio uno oliro reunió.
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3. Allres. Precs ipregunles

Es fo un breu repds de I'estot d'olguns processos incomplets i les gestions que s'hon
fet omb els ojuntoments dels que se sop que no hon finolitzot el tidm¡t de registre o
se'ls ho registrot moloment. Sense cop oltre temo o troctor, es dóno per ocobodo lo
reunió.
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