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ACTA- RESUM de lo ¡eunió de lo Comlssló oorllürlo oenerol de seoulmenl de
l'Acord Comú de condlclons oels emoleqls oúbllcs dels ens locols de
Cololunvo de men$ de 20.000 hobilonh.

Reun¡ó de lo Comissió porildrio generol de seguimenl de I'Acord Comú,
celebrodo o les l0:00 hores del dio 2 de novembre de 2015, o lo seu de I'FMC

oció de Municipis de Cotolunyo) situodo ol correr Vio Loietono, 33 ó p¡s

Borcelono.

ossisleixen:

FSC-CCOO
José Gobriel T¡noco ortiz
Antonio Cubel Jiménez

UGT Cotolunvo
José Anlonio Fernóndez Cóceres

ACM
Albert Gu¡lero i Plonos
Alex Tonolo Piero

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

Excuso lo sevo obséncio el Sr. Corles Villolonte Sirvent per roons de solut.

Ordre del dio:

Colendori i progromoció de lo componyo informotivo sobre I'Acord
omb especiol incidéncio en lo províncio de Lleido. Tordor-Hivern 2015.
Deierminoció de lo .lornodo onuol de 2015
lmpocie del Reiol Decrel Lle¡ 1O12O15, de I I de setembre, pel quol es
concedeixen crédils extroordinoris i suplements de crédil en el
pressupost de I'Eslol i s'odoplen ollres mesures en moiério d'ocupoció
público id'estímul o l'economio, pel que fo ols "moscosos", "conosos" l

oltres ospectes.
Explicoció del projecle de novo web i ondlisi de lo documentoció
enviodo en reloció ol procedimenl de registre ol REGCON.
lmpocle, si s'escou, de lo LPGE de 2Ol6 sobre I'Acord comú.
Altres. Precs i Pregunles.

eK@

l.

Desenvolupomenl de lo reunló.

Lo Sro. Eugén¡o Revillo dóno lo benvingudo ols ossislenls. Excuso l'obséncio del
Sr. Dovid Rodríguez. lnformo lombé que és previsl que ol proper Comilé

2.

6.

4.

Execufiu
Público,

es designord ollre responsoble políf¡c de lo Comissió de Funció
en conseqüéncio, el que decideixi lo Comissió Porildrio s'hourd de
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trosllodor o lo Secretorio Generol i ol nou Comité Executiu de I'entiioi per lo
sevo volidoció. El Sr. Alberl Guilero demono lo poroulo ¡ ¡nformo que tombé
excuso I'obséncio de lo Sro. Mercé Dolmou jo que ho deixol de ser Alcoldesso
i comenfo que lo situoció en lo que es lrobo I'ACM és similor o lo que té I'FMC
des del punt de visto de lo vol¡doció del que es pugui ocordor en lo sessió
d'ovui.

Abons d'enlror en els femes que formen port de I'ordre del dio, es comenlo i

es voloro com vo onor lo sessió del Seminori de Relocions Col{eclives
celebrodo el divendres onterior (30 octubre de 2015) en reloció o lo Meso
rodono on eren presents les ports signonts de I'Acord peró tombé les quotre
d¡putocions provinciols.

I -Colendori i progromoció de lo componyo informolivo sobre I'Acord omb
incldénclo en lo províncio de Ueldo. Tordor-Hivern 2015.

Lo senyoro Revillo exposo que per ¡ndicoció del Secretor¡o Generol de I'FMC,
és convenienl o I'horo de fer les visiles ol tenitori, incloure prévioment en
I'ogendo un conlocle ¡nsiilucionol omb lo Junto de CSITAL Cololunyo, ol
morge dels contoctes posteriors que pugu¡n existir omb les represeniocions
teniforiols del CSITAL i les dipulocions provinciols.

El Sr. Albert Guilero pregunto pels dubies que vo mostror el Sr. Tinoco respecte
o olguns impedimenls presents ol fen¡tori, lol com vo dir. El Sr. Gobriel Tinoco
respon que col estor més i millor coord¡nots omb les D¡puloc¡ons per tol que des
d'oquestes ¡nsl¡lucions es focilili loni lo difusió com l'odhesió o I'Acord Comú.

El senyor Alex Tonojo monifesto que dóno lo impressió que no es tingui clor o
qui vo deslinot oquesl Acord i col deslocor que si bé és per ol conjunt dels ens
locols cotolons. esid espec¡olment dissenyoi per o o.luntoments pei¡ts. lnd¡co
que o I'ACM reben moltes consulies i hi ho molts ojuntoments que estonl
prenenl l'Acord Comú com o referenf lol i que no s'hi hogin odheril.

Tornonf o lo qüeslió de les visites o les Dipulocions, lo Sro. Revillo comenlo que
coldro I'esforg de deteclor omb quin col fer els confocies de co¡re més
institucionol. El Sr. Guilero opunto que les Dipuiocions hon d'ossumir
políticomenl I'Acord Comú. Lo Sro. Revillo monifesto que jo que hourem de
trebollor el tenitori, s'hourd de fer un lreboll insiítucionol previ. El Sr. Anloni
Cubel monifesto que semblo que des de lo Dipufoció es lingui certo por de
quedor-se buifs en oquest dmb¡l grdcies o I'Acord i ho de quedor clor que els
signonts de I'Acord Comú no suplontem ni volem suplontor ningú, encoro que
pugui semblor que oquesl instrument pugui desploEor o buidor de confinguls
d'oltres eniiiofs o inslitucions. El Sr. T¡noco ofegeix que o més del contocte
¡nst¡lucionol omb les Diputocions, coldrd fombé montenir trobodes omb les

lenitoriols del CSITAL. Mentre es fo un repds o lo documentoció que s'ho lliurot,
en concref el quodre d'A,unlomenis que lenen conveni o pocte en motério

negocioció colleclivo, es delecio que col modificor lo informoció referenl
f. - o un Ajunlomenl (A¡tono). El Sr. Tinoco comenlo que esid previslo l'odhesió de
Lou l'$unlomenl de Ponl de Molins o I'Acord Comú. Només hi ho pendenf lo

designoció formol d'un dels represenlonts perd jo estd tot enfilol pel registre de
I'odhesió.

Pdg¡no 2 de ó

Comissió poritdrio generol de segu¡mant Acord Comú - 2 novembre 20lS



EEEEI= § @*ffiri' §

iTi¡
El Sr. Guilero informo que des de lo Dipuioció de Lleido i, donodes les

corocterísliques del tenitori d'oquesio demorcoció, es fon sessions en
streoming omb els Consells Comorcols complonl omb lo possibilitot de fer
preguntes iconsultes en lemps reol. Afegeix que o I'horo de progromor les
visiles ol tenitori es pot fer o porlir de les Vegueries més que no pos dels Consells
Comorcols. Es comento ies coincideíx que no és vioble fer sessions per
comorques jo que s'ollorgorio mosso en el iemps. Tonl lo Sro. Revillo com els

senyors Tinoco iGuilero coincideixen en opuntor que col comenqor per les

tenes de Lleido i col voloror les d¡verses possibilitots. Per les corocterÍsliques del
tenitori es proposo fer enlre tres iquolre sessions o lo zono de Lleido. Sobre el
mopo se suggere¡xen Sorl, Puigcerdd. Solsono iLleido les locoliizocions de les

sessions. Lo Sro. Revillo comento que col contoctor omb lo Diputoció de Lleido
per onuncior-los que forem oquestes sessions. El Sr. T¡noco diu que col voloror

itineroris il'époco de I'ony. En quolsevol cos, colen els primers contoctes o
¡nst¡lucionol. El Sr. Guilero suggereix que podem comenqor o Lleido omb

sessió en streoming. Lo Sro. Revillo opunto que primer col fer els contoctes
institucionols omb toles les Dipuiocions i sobre tot que no sigui mosso
distonciodes en el temps.

2-Delerminocló de lo Jornodo onuol de 2015.

Lo Sro. Revillo fo l'exposició del cdlcul bdsic per delerminor el nombre totol
d'hores o I'ony. 1687,5 hores, que són el resullont de restor ols 3ó5 dies de I'ony,
els 104 dies de cops de setmono, els 22 de voconces i els 14 dels feslius.
Aquesto reslo resulto 225 dies que o roó de 7,5 hores, donen les I ó87,5 hores
iotols. Proposo fixor lo xifro d'hores que deiermino I'Eslot com o temps de
treboll i després descomptor els dies personols i els dies 24 i 31 de desembre.
Desloco que lo xifro de 1ó87,5 hores no es poi consideror en cop cos jornodo
efeclivo jo que col lreure els ó dies d'ossumptes propis ique de coro o focil¡tor
I'eloboroció dels colendoris loborols serio ¡nleressont esloblir lo jornodo onuol
sense descomptor tots oquesls dies, perqué s¡ no es fo oixÍ s'ocoben
descomplonl dues vegodes.

El Sr. Tinoco opunto que col descomptor els dies 24 i 3l de desembre i el Sr.

Alex Tonojo comento que I'Estot. per oníbor o lo xifto que dóno, resto els dies
24¡31.

Lo Sro. Noguer comento que si no es porteix de lo jornodo teórico de 1687'5 h
onuols ¡ sobre oqueslo es fo el reporiimenl d'hores entre els 'l I mesos
loborobles (descomplot el mes de voconces) es produeix I'error de
descomptor dues vegodes els dies de permís retribuil i no recuperoble, jo que
si es dislribueix lo jornodo onuol en bose o uno teórico.jornodo efectivo de
1627 ho¡es idívidim oqueslo xifro entre onze mesos de coro o disiribuir el iemps
de lreboll onuol efeciivoment en codo per'rode temporol (omb possíbles
diferéncies entre hororis d'hivern omb .jornodes portides i hororis intensius
d'estiu), obtenim ol finol oproximodoment 148 hores de miljono ol mes, sobre

quols olhoro codo empleot onirio goudinl dels dies de permís relribull i no
recuperoble o mesuro que onés reolitzonl dies personols en codoscun dels

0. mesos en qué els sol{¡cífés. D'oquesto formo, s'estor¡en descomptonl per
duplicot, per exemple, els dies personols, ol descomptor-se primer de lo
iornodo onuol i després de lo jornodo efeclivoment reolitzodo.
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El Sr Tinoco proposo fer el colendor¡ sobre les ló87,5 hores i després jo es
restoron els sis dies d'ossumples propis ilombé els dies 24 i3l de desembre.
lnsisteix que 'ló87,5 són de ireboll feóric i col oclorir que, ol finol, efectivomenl
es lrebollo un nombre d'hores inferiors, jo que es descomplo d'oquest nombre
els dies d'ossumptes propis i tombé els d¡es 24 ¡31 de desembre .

El Sr. Femóndez Cóceres opunlo que des de lo sevo orgonikoció no són
poriidoris que oporegui en I'Acord el nombre d'hores, simplemenl lenen
interés en qué conslin les 37,5 hores sefmonols, per focililor el morge de
concreció per porl de codo Ajuntoment. El Sr. Fernóndez Cóceres ofegeix que
"lo jornodo loborol moi serio superior o lo que I'AGE estobleixi per ols seus

públic§'. Tombé destoco que si consto lo xifro tolol d'hores, s'entrord
conflicle omb els ocords exisients que en molts cosos tenen fixodes formes

de cdlcul inferiors o les esfoblertes en oquest Acord. Alhoro insisteix en qué
uesl ocord esld servint de referéncio per o olgunes negociocions.

Lo senyoro Revillo respon que en el iexi de l'Acord Comú hi ho el compromís
que codo ony lo Comissió Porildrio Generol de Seguimenf determini el nombre
d'hores de lo jornodo loborol onuol. El representont d'UGT mostro lo sevo
disconformitol omb el lexf iinsisleix en fer constor les 37,5 hores setmonols ifer
referéncio ol que diu l'Estot per o I'AGE, les 1642 hores. Lo senyoro Morio
Corme Noguer monifesto que des de lo Comissió Porildrio s'ho de determinor
el nombre d'hores de lo jornodo onuol jo que I'Acord lé prelensions d'obordor
globolmeni els ospectes essenciols de lo reloció loborol i lo jornodo onuol
óbviomenl n'és un d'ells. Lo Sro Revillo inlervé recordoni que eslem podonl de
les hores de I'ony 2015 peró lombé coldrio porlor jo del 201ó. Lo Sro. Noguer ¡el
Sr. Fernóndez Cóceres comenten diversos supósils i exemples reloc¡onots omb
els dies de voconces odd¡cionols per onys de treboll preslols. Lo Sro. Revillo
opunio que en cop cos podem fer-hi constor menys hores de les que
determino I'Eslol. El Sr. Tinoco de CCOO proposo que es posi el lotol de dies de
I'ony ¡es vogin resioni voconces, cops de setmono ifesiius fins onibor ol
nombre de dies o hebollor i converfir-los en hores de treboll o roó de les 7,5
hores per dio o efecles de cdlcul. El Sr. T¡noco (CCOO) torno o repossor els
cdlculs i insisleix en lo fórmulo ocordodo que esfobleix uno jornodo onuol de
ió87'5 h, o porlir de lo reslo respecle dels dies onuols (365) del nombre de dies
de feslius oficiols, dissobtes i diumenges i voconces, per oblenir oixí els dies
loborobles teórics. que ocoben essent de 225 dies isobre oquests multiplicor lo
.iornodo didrio miijono de referéncio per o toies les AAPP. que és de 7'5 h
teóriques.

3-lmpocie del lelol Decrel Llei 1O/2O15, de I I de selembre, pel quol es
concedeixen crédlls exkoord¡nork ¡ ruplemenls de crédil en el prelsuposl de

i s'odoplen oll¡es mesures en molério d'ocupoció público i d'eslímul o
I'economio, pel que fo ol5 "mo3co3os", "conosos" i olhes ospecles.

Es voloro per sobre com poi ofector oquesi lexi ol conlingut de I'Acord Comú.
Es comento el que pol ofector o I'ot.2l de I'Acord relotiu o les voconces jo
que segons lo novo disposició oddicionol quinzeno on es llegeix que "codo
Adminisfroció Público podrd esloblir fins o un mdxim de quoire dies oddicionols
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de voconces en funció del temps de serveis prestots pels funcionoris pÚblics. El

Sr. Fernóndez Cóceres fo lo observoció que col conegir el text de lo
documenloció que s'ho preseniol respecie oquest punt jo que hi ho un enor
en I'ossignoció de dies en lo foulo. Argumenlo tombé que els dies que
s'ofegeixin de voconces per temps de serveis, segons els tobulois presentols,
no són pel primer ony del període sinó pel període sencer i demono que consti
en oclo oquesl ocloriment. S'ocordo i s'ocloreix que és per goudir per
períodes i no només el primer ony del període i que s'incorporord lo texf de
I'Acord Comú lol com esfd redoctot per I'Estof.

Lo Sro. Rev¡llo es refereix o les modificocions que I'RDL]0/2015 suposo en I'EBEP
quont ols dies d'ossumples porliculors, les quols ienen tombé conseqÜéncies
en I'Acord Comú. Lo modificoció ofecto I'ort. 48.1.k que recupero els sis dies

'ossumples propis. Es proposo modificor I'Acord Comú, en el seu or1.24.1
ni el nombre de dies d'ossumptes porticulors i possor de cinc o s¡s. Es

lo ideo que I'Acord tendeix o I'equiporoció entre funcionor¡s ¡

borols. El Sr. Alex Tonojo comento diversos supósiis i exemples que es poden
en el moment de I'odhesió o I'ocord respecle o l'equiporoció de

entre func¡onoris i personol loborol dels ens locols, especiolment
quon es oporeixen mod¡ficoc¡ons normotives que poden ofector el conlingut
de I'Acord. Es lrocto lombé el concepte d'ossumptes porticulors lligots o
I'onliguilot, els coneguts com o "conosos", d'oplicoció o portir de I'l de gener
de 2016, els quols no eston previstos o l'Acord. S'ocordo que I'oplicoció
d'oquest orgument no tingui cordcler reirooctiu.

En el momenf de iroctor el punl 4 de I'ordre del dio, es proposo olleror I'ordre
dels temes o iroctor onor ol 5, el quol lrocio sobre I'impocte de lo LPGE 201ó
sobre I'Acord comú i lo Comissió occeplo.

S-lmpocle, si s'escou, dé lo IPGE de 201ó sobre I'Acord comú

Lo Sro. Morio Corme Noguer comenqo porlonl de I'ort.20 de lo Llei iintenfo
oclorir ireflexionor sobre el seu contingul, qüestionont lo referéncio que fo o lo
oferlo público d'ocupoció. Destoco lo controdicció del lexl pel que fo o lo
loxo de reposició. El Sr. T¡noco orgumento que es poi interpretor com un inient
per regulor I'excepció. Lo senyoro Noguer indico que no es pot convocor uno
oferlo público d'ocupoció si no és per cobrir ploces omb cordcler definitiu iel
senyor Tinoco ofegeix que I'oferlo público d'ocupoció es pot modificor. Es

comenten diversos supós¡ts i es relocionen omb lo promocíó interno. El Sr.

Tinoco opunio que es irocio d'ofloror prdcliques que podrien consideror-se
dubtoses. Es comenten oltres disposicions com lo Disposició Finol que modifico
l'EBEP, que irocio lo reguloció de voconces en reloció o permisos de
moternilol. lo lT, riscos duront lo loctdncio, elc. Es porlo sobre olguns supdsils i

exemples conlemplofs en escenor¡s d¡versos segons i¡pologies i models
d'ojunlomenls depenenl de les seves eslruclures. El Sr. Tinoco monifesto que

n proposonl el moleix que diu lo Llei i que lo sevo orgonitzoció esld
'ocord ili semblo bé. S'opunto que el texl uso I'expressió "es podrd" i

onolitzot el fext es veu que no imposo cop gron ovontolge pels irebollodors.
Tont lo Sro. Noguer con el Sr. Guilero coincideixen que suposo un impocte

per I'Aiunlomeni que des d'oquí en cop cos podem comprometre.

Comiss¡ó porildriq generol de seguimenl Acord Comú - 2 novembre 201t

/tu

Pogino 5 de 6



K @H#*:, a

l/o'

tra¡
No podem imposor condicions ogreujonts o més que col que ens fem lo
refl exió i voloror-ho polílicomenl.

Lo Sro. Revillo indico que lot plegot enlro en vigor el primer de gener de 201ó i

que es irosllodord per o lo sevo oprovoció ols órgons oportuns.

El Sr. Tinoco indico que tots els lemes que hem comentot i que es desprenen
de disposicions legols, coldrd que es plosmin en el poper i procedir ol seu
registre olld on colgui.

4-Explicoció del projecte de novo web i ondlisi de lo documenloció envlodo
relocló ol procedimenl de reglslre ol REGCON

Es visiono lo web, lont lo sevo estructuro com els continguls previslos, omb
explicoció de codoscun dels oportots. Lo Sro. Revillo o m¡do que fo I'exposició
del web, vo responeni o les preguntes i dubles dels membres de lo Comissió.
Lo Comiss¡ó felicito i ogroeix lo feino felo en I'eloboroc¡ó del web.

6-Allres. Precs i Pregunles.

Lo senyoro Noguer recordo el compromís que von odoplor les orgonitzoc¡ons
sindicols sobre el plo d'lguolloi iel fermini que s'hovio fixoi iels prego que focin
les oporlocions o les que s'hovien compromés.

Les orgonikocions sindicols presenls es compromelen o fer onibor omb lo
mdximo brevetoi uno proposlo de Plo, per ovongor en oquest punt.

Lo Sro. Revillo comento I'interés lo l'orgonilzoció sindicol CSIF per odherir-se o
l'Acord Comú. Els representonts de l'ACM monifeslen que per port sevo no hi
ho cop problemo. Des de l'FMC, el seu Secretori Generol ho monifestol que
lompoc hi ho cop problemo. El Sr. Tinoco s'expresso d¡ent que lo sevo
orgonitzocló no té res en conlro peró considero que no tenen lo
represenf otivitot suficienl lo que toi i que siguin representotius no superen el
toll mínim del l0% de representotivitol sindicol en I'dmbit de Cotolunyo que
exigeix lo normotivo.

Sr. Fernóndez Cóceres comenio que exisielx olguno senléncio en senlit
conirori peró en quolsevol cos, lo sevo orgonitzoció es pronuncioró un cop
consullols órgons superiors. El Sr. Gu¡lero desloco que si no hi ho cop obligoció
ni senténcio no creu que hogi cop obligoció d'iniegror ningú més. Lo Sro.
Revillo indico que s¡ el CSIF finolment s'odhereix oixó ofeclord ol reporlimenf
dels llocs de lo porf sociol en lo Comissió Poritdrio Generol de Seguiment.

Es recordo que cop o finols de novembre s'hourio de fer olguno de les visiles i

reunions instilucionols previstes.

Sense cop olire temo o froclor, es dóno per ocobodo lo reunió.

Josep Monel Abod

Secrelori
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