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AcrA coNslrucló oe ue mese NEGoctADoRA De l'econD cottú DE coNDtcloNs PELS

etúpLenrs púaLtcs DEts ENs LocALs DE CATALUNYA DE MENYS DE 2o.ooo HABITANTS.

A Barcelona, a tt de marq de zot4, en la seu de la Federació de Municipis de Catalunya de la Via

Laietana 31,6é ra, de Barcelona es reuneixen els sotasignats, rePresentants de Ia Federació de

Serveis per la Ciutadania de Comissions Obreres de Catalunya, la Federació de Serveis Públics de Ia

Unió General de Treballadors de Catalunya, I'Associació Catalana de Municipis iComarques, i la
Federació de Municipis de Catalunya, per constituir la Mesa Negociadora de l'Acord comú de

condicions pels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.ooo habitants,

composta pets següents membres, que es reconeixen mútuament caPacitat negociadora i

representació suficient:

FEDERACIÓ DE SERVEIS PER TA CIUTADANIA. CCOO

José Gabriel T¡noco Ortiz, Coordinador del Sector de I'Administració Local de

Catalunya
Antonio Cubel Jiménez, Membre de l'equip de Coord¡nació del Sector de

l'Adm¡nistració Local

FEDERACIÓ SERVEIS PÚBLIC5 DE tA UGT DE CATALUNYA

Carlos Villalante Sirvent, Secretari de Política lnstituc¡onal de la Federació de DNI 37.655.672 A

Serveis Públics

DNI t7.172.758 N

DNI 52.175.548 w

Federac¡ó de Serveis Públics

ASSOCTAC|Ó CATALANA DE MUNICIPIS I COMARqUES
Mercé Dalmau Mallafré, Alcaldessa de I'Aiuntament de Cambrils i Presidenta de la DNI 19.871.458 Z

Comissió de Funció Pública

Montserrat Romero Gallardo
.rosé Antonio Fernández Cáceres, Secretari d'Administracions Locals de la

DN117.692.278 q
DNI 38.435.717 T

DNI 38.101.E48 W
DNI 46.652.297 V

President de la Comissió de DNI 41'o82.464 w
Func¡ó Pública.
Maria Carme Noguer Portero, Coord¡nadora d'Organització, Persones i DNI lE'509'195 L

Admin¡strac¡ó Electrónica de I'Ajuntament de Manlleu iT¿cn¡ca de la Comissió de

Funció Pública
Eugénia Revilla Esteve, Lletrada dels Serve¡s lurídics DN146.576.9o7 K

Excusa la seva assisténcia, el sr. satvador Lara, representat de la Federació de serveis per la

Ciutadania dele sindicat CCOO ila Sra. Montserrat Romero Gallardo de la Federació Serveis

Públics de la UCT de Catalunya.

també a l'acte el Sr. Felix Belzunce en qualitat d'assessor del síndicat CCOO.

f 
.,oaeru la sessió, s'acorda el següent:

primer.- Constituir la Mesa negociadora de l'Acord comú de condicions pels empledts públics dels

ens locals de Catalunya de menys de 2o.ooo hob¡tonts (zot5'zot7)

segon.- Establir el calendari de negociacions iles matéries a negociar, que es concreten a

continuació:

1. sessió OtSPOStCtONS 6ENERALS (obiecte, ámbit personá1, deñúncia, vin<ulació, Comissió Paritária i de Seguiment,

(o8{4-tot4) tnterpreta<¡ó, condicions ñés beneficioses i garantia retributiva, aplic¿ció favoreble, pro(ediment de resolució de

FMC conllictes,organitzaciódeltreball)
LAJORNADA DE TREBALL (iornada gener¿I, treball efectiu, Modalitats de iornada, rñodelit¿ts horáries o de

dedicació no ordináries, flexibilitat horária d'entrada ¡ de sortide; calendari laboral; hores realitzades fora de la

jornada)
ELs DESCANSOS I LES FESTES (descans d¡ari i interd¡ari, descans setmañal, vacances)

2. sessió ELS PERM|5OS I LLICENCIES (fégim, petició iconcessió, permisos retribuits, ll¡céncies retribuldes, perm¡sos i

Albert Guilera iPlanas, Cap dels Serveis .J urÍd¡cs

Alex Tarroja Piera, Assessor iuríd¡c
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA

Dav¡d Rodríguez iGonzález, Alcalde de Soslona i

03-o5-ror4) llicéñciesnoretFldes)
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ACM

3'sessió
(r0-06¿tor4)
FMC

4'Sessió
(o8{7-roq)
ACM

5'Sessió
(29-o92or4)
FMC

6'setsió
(5-rrzor4)
FMC

7'Sessió
(rirl.2or4)
FMC

8' Sessió
(olr2-zor4)

REDUCCIONS DEJORNADA (rég¡m iuóCic, reduc.¡ó d'un terc o de la me¡tat de la iomada de treballamb dret alEol
o al 60z de les retribucions, reducció d'un ters o de la meitat de la iomada amb la reducció ProPorcionalde le5

retribuc¡ons de les retribucioñs, reducaió de iorn¿da Per dis<apa<itat leg¿lment re<onegudts, reducc¡ó d'un 152, 1/3

o la meitat de lá ¡ornada, reducc¡ó de iornada per la<táncia)

LES ExCEDENCIEs (régim, exced¿ncia voluntária per a tenircura d'un fillo filla menorde 3 anys, excedén(ia

voluntár¡a per a tenir c!ra de familiárs, excedénci¿ voluntár¡a per agrup¿ció famil¡ar, excedénciá voluntária Per
viol¿nci¿ de génere, exced¿ncia voluntária Per ¡nter¿s particular, exced¿ncia voluntária per incompatibilitat'

exced¿n(¡a voluntária amb reserva del lloc de treball)
EL REGIM RETRIBUTIU (rég¡m retributiu, estrudura de la retribució, la ¡ndemnitzac¡ons per raons de servei, les

retribucions en situació de rnalaltia)

LA SELECCIÓ DEL PERSONAL (sistemes de selecció,Iáccés de Persones amb discapacitat , perfode de Prová o

de pr¿ctique5, borses de treball)

LA FoR lAcÉ I ELFoMENT oE LA PRoMocÉ INTERNA (La formació, Perñ¡sos per ¿ la formació, iñpuls a la

promoc¡ó professional, la promoció intema ¡el seu ¿(cés)

LA PROvl5ló DE IIOCS DE TREBAL! (sistemes de Provisió de llocs de treball, contingut mín¡m de les

convocatóries, límits temporals per accedir ¿ ta prov¡s¡ó de llocs de treball per coñcurs o ll¡ure desigñació)

ExTlNClÓ DE LA PRESTACIÓ Pt BLICA DE SERVEIS (Preavís i t¡quidació i external¡tzac¡ó de serve¡s)

+ AMB|T fEMX'RAL I UGENCIA

Revlsió f¡nal i t¿ncameot del do<um€nt

Acte formal dé sign.tura délfext de l'Acord

Tercer.- Fixar que la periodicitat de la sessions de negociació será mensual, el segon dimarts de

cada mes, en horaride matí, ia la seu de les entitats municipalistes de forma alternativa.

quart.- Establir que el secretari de Ia Comissió negociadora será el Sr. Josep Manel Abad

Navarrete, amb DNI 77.603.361 Y.

nsti als efectes oportuns, se signa en la indicats més amunt.

i(oO

José Gabriel o Ortiz

-ükf,
Sirvent José Antonio Fernández Cáceres

('dríguez i GonzálezD¿v Maria Carme Noguer Portero
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