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I'Acord Comú de condlclons oels emoleoh oúbllcs dels ens locok de Cslolunvo de
menvs de 20.üX) hobltonl¡.

Reunió de lo Comissió porildrio generol de seguimenl de l'Acord Comú, celebrodo
o les 13:00 hores del dio 22 de gener de 2018, o lo seu de I'FMC (Federoció de
Municipis de Coiolunyo) situodo ol coner Vio Loietono, 33 ó pis de Borcelono.

Hi ossisleixen:

FSC-CCOO
José Gobriel Tinoco Orliz
Enric Quflez i Puig

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

ACM
Froncesc Colomé iTenos
Albert Guilero i Plonos
Alex Tonoio P¡ero (ossessor)
Rotoel de Yzoguine i Pobollefo (ossessor)

FMC
Sflvio Folch i Sónchez
Eugénio Revillo Esieve

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

Ord¡e del dlo:

L Aprovoció is¡gnoluro de I'octo de lo reunió de lo Comissió Poritdrio de l5 de
moig.

2. Posicionomenl de les ports respecte lo vigéncio de I'Acord Comú: pronogor-
lo tdcifomenl per peíodes onuols o oprovor un ocord que superi lo vigéncio
onuol tot revisont-lo.

3. Determinoció de lo.lornodo onuol efectivo per o l'ony 2018, segons disposo
I'Art I 1.5 de I'Acord.

4. Altres. Precs i pregunles

De:envolupoment de lo reunló.

Benylngudo o membre¡ de lo Coml¡¡ló Podtü¡io.

Lo senyoro Sílvio Folch(FMC) dóno lo benvingudo ols ossistents. El senyor Corles
demono lo poroulo per presentor el Sr. Ángel Coponós, que

lo Comissió Poritdrio de I'Acord Comú represenlonl
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l. Aprovoció isigncluro de l'oclo de lo reunló de lo Comlssló Po¡ilüño de l5 de
molg. (envlodo per o lo sevo lecluro i revisió)

Lo senyoro Folch pregunto ols ossislents si es pot donor per bono I'octo de lo sessió

onter¡or. Els ossislents donen I'octo per bono ies procedeix o lo sevo signoturo.

2. Posicionomenl de les porls respecle lo vigéncio de I'Acord Comú: pronogor-lo
ldcltomenl per períodes onuols o oproyor un ocord que superl lo vlgénclo onuol lol
revlsonl-lo.

Pren lo poroulo lo senyoro Folch i exposo que col del¡beror i ocordor si escou lo
prónogo de I'Acord Comú. Afegeix que, lol com s'expresso en el contingut de I'Art.
3.2 de l'Acord, on diu que s¡ cop de les ports que concerten I'Acord en denuncio lo
vigéncio, s'entendrd pronogol per peíodes successius d'un ony, proposo o lo
Com¡ssió, per uno qüestió próctico lo prónogo per dos onys, fent-lo onibor oixí fins o
20'19. Afegeix que 2019 sero ony d'eleccions munic¡pols i es podrd negocior lo novo
prónogo un cop jo estiguin els o.junlomenls constitui'is. El senyor Villolonte (UGT) fo un
repds dels fres onys que hon possol des de lo signoturo de I'Acord ComÚ. Recordo
el nombre d'oiuntomenis odherits. Comento lombé que s'eston deixont tofes les

occions en mons dels pressuposlos peró no hi ho pressuposlos oprovofs en goirebé
enlloc. Destoco que no els fo res pronogor I'ocord Comú fins ol 2019 sempre que es
vogin recollint les modificoc¡ons leglslolives que vogin oporeixenl. Tof seguit intervé
el senyor Tinoco (CCOO) dienl que des de lo sevo orgonihoció no ienen cop
inconvenienl en prorrogor fins ol 2019 i lenen lo tronquillitot que es recolliron les
modificocions normolives que oporeguin, com es fo des que es vo signor I'Acord. El

senyor Tinoco ofegeix que lotes les porls de lo Com¡ssló hon de seguir lrebollonl per
I'odhesió de més ojuntomenls. Col seguir tronsmetent que es trocto d'un bon
inslrument pels ojunloments ¡ pels frebollodors. El senyor Enric Quílez(CCOO)
monifesto que esfon d'ocord omb lo prdnogo de dos onys ique segue¡xen
compromesos en seguir trebollont sobre I'Acord Comú. El que no podem fer és
signor lo prdnogo ioblidor-nos de l'Acord. A continuoció intervé el senyor Colomé
(ACM) i monifesto que hem de fer olguno coso perqué s'odhereixin més
ojuntomenls. El senyor Villolonle comento que col fer ouiocrítico i col creor
complicilofs. El senyor Colomé ofegeix que lo responsobilitol és de iotes les porls, de
les entitots municipolisles i tombé dels sindicois. El senyor V¡llolonle cont¡nuo d¡ent
que no s'ho oconseguit que I'Acord Comú sigui el morc de referéncio de molts
empleols públics i col que ens esforcem més. El senyor Guilero (ACM) expresso que
el procés d'odhes¡ons vo ovongonl poc o poc. Polser més poc o poc del que ens
ogrodorio peró lo genl vo lrucont i vo demonont informoció. Lo senyoro Folch
explico que s¡ I'ony 2017 ho estot per lrebollor omb les Dipulocions, el 2018 hour'rem
de deslinor-lo o trebollor omb els Consells Comorcols. lntervé en senyor Tinoco
ofegint que feni uno ondlis¡ "mocro", es pot dir que duront oquest temps s'ho fel
uno molt bono feino. Hem d'onolitzor com ho onot omb les Dipulocions. Tois sobem
les dificuliois que hem iingut omb olguno ¡ com de fócil ho estot omb olguno oliro.
Hem de fer I'esforg ¡comenqor o trebollor omb els Consells Comorcols. El senyor
Yzoguine (ACM) opunio que es troclo d'un procés que coslo. El senyor T¡noco
ofegeix que els Consells Comorcols poden ser un bon referent per ols ojuntoments i

que si per exemple, el Consell Comorcol d'Osono s'odherís molts oiuntoments de lo
comorco el seguirien. El senyor V¡llolonte monifesto que col irebollor més omb les
Dipulocions ique I'experiénc¡o de Lle¡do vo ser memoroble. Afegeix que col porlor
omb les D¡putocions perqué prenguin un compromís. Tol segui intervé el senyor Alex
Tonojo mon¡festont coneix lo comorco i que tol com diu el senyor Tinoco, si el

t¡tt

porilór¡o generol de seguimeñt Acord Comú -22 de ge.'et de 2O1ü



A3aociació
Catal¡ñ¡
d. Mrrñ¡ai9r¡

(t
fto(¡{¡ f l^rcr6

Consell Comorcol d'Osono s'odherís, s'hi odheririo mitio comorco. El senyor
Froncesc Colomé ofirmo que s'ho de donor impuls o I'Acord ComÚ. Podr'lem
plonlejor-nos envior uno corlo personolitzodo o lotes les olcold¡es del poÍs. Tont lo
senyoro Eugénio Revillo (FMC) com el senyor Alberl Guilero {ACM) coincideixen en
lo ¡deo d'oprofifor les publicocions de sengles entitols. El senyor Villolonte(UGT)
comento que estorio bé conloctor omb els CSITALS ofegint que lenim un bon
producie i és beneficiós pels trebollodors. El senyor Tinoco (CCOO) monifesto que
col onor o buscor lo unitot, olló petit peró que si oconseguim un Consell Comorcol,
molts ojunioments ho prendrien com o referéncio. El senyor Guilero (ACM) fo lo
observoció que hi ho interés per I'odhesió per porl de diversos oiunloments. El

senyor Tono.jo opunlo que col pensor que hi ho molts cosos en els que ens copien el
lexi de I'Acord Comú. Reconeix que no és uno ofirmoció que ogrodi ols membres
de lo Comissió Poriidrio peró convé que volorem lo vessont pedogógico que tombé
té I'Acord. El senyor Quílez (CCOO) decloro que quedo clor que lo volunlot és

donor coniinui'tot o I'Acord. El senyor Guilero (ACM) obordo lo consulto que ho
trosllodot l'Ajuntoment d'Avinyonei de Puigventós en reloció o uno condició de
treboll que es veu ofectodo per I'oplicoció de I'Acord ComÚ. Es comenten diversos
supósits que troclen sobre lo qüesfió i es debol sobre lo meriloció i el reconeixement
o portir de I'odhesió. Lo senyoro Sílvio Folch (FMC) proposo que s'incorpori oquest
temo o I'ordre del dio de lo propero reunió de lo Comissió Poritdrio. S'ocordo que
col lroctor oquesto qüeslió sense demoror mosso lo reunió.

3. Delermlnoció de lo jomodo onuol efeclivo per o I'ony 201E, segons disposo I'Arl
l'1.5 de I'Acord.

Lo senyoro Folch (FMC) pren lo poroulo explico que en principi és I'oplicoció de lo
moteixo fórmulo utililzodo per I'exercici 2017. Els represenlonls de CCOO monifesten
estor d'ocord omb lo proposto. El senyor Villolonte, en nom d'UGT monifesto que
segueixen defensont els orguments que oltres ocosions hon defensot respecie ol
cdlcul de lo iornodo loborol efectivo peró seron conseqÜents omb el que es vo
oprovor per I'ony 2017.

3. Allre3. Precs i pregunles

Vist que bono port de les qüestions s'hon plonlejol duront el desenvolupomeni del
punt 2. de l'ordre del dio, no hi ho temes o troclor. El secretori demono ols
representonis d'UGT que odrecin escril o lo Comissió informont de lo incorporoció
del senyor Coponós o efectes de documenlor lo sevo designoció com o
representont de lo sevo orgonitzoció. A continuoció, les ports deierminen tornor o
convocor lo Comissió Porildrio el proper dio l9 de febrer per tol de troctor els punls
relolius o lo consullo formulodo per un Ajuntoment i lo progromoció de lo promoció i

difusió de I'Acord Comú per o I'ony 2018.
Sense cop oltre temo o lroctor, es dóno per ocobodo lo reunió.
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Josep Monel Abod


