
EEEEI= § @ÉffiH,"
¡?'t¡

§
ftltAÁca r l¡¡cr§

ACTA- RESUM de lo lretzeno reunló de lo Comlssló oo¡ilürio oenerol de seoulment de
I'Aco¡d Comú de condicions oels emoleoh oúbllcs dels ens tocob de Cololunvo de
menvs de 20.000 hobllonls.

Reunió de lo Com¡ssió porildrio generol de seguiment de I'Acord Comú, celebrodo
o les l3:q) hores del dio 2? d'oclubre de 2018, o lo seu de I'ACM (Associoció
Cotolono de Municipis) situodo ol coner Voléncio,23l 6é pis de Borcelono.

Hl ossisfeixen:

FSC-CCOO
Enric Quílez i Puig
José Gobriel Tinoco Orliz

UGT Cololunvo
José Antonio Fernóndez Cóceres

ACM
Froncesc Colomé iTenos
Albert Guilero i Plonos
Alex Tonojo Piero (ossessor)
Rofoel de Yzogu¡ne ¡ Pobolleto (ossessor)

FMC
Eugénio Revillo Esteve

Josep Monel Abod i Novonele (com secrelori de lo Comlssió)

Ordre del d¡o:

l. Aprovoció isignoluro de l'oclo onterior (17 setembre 2018l.-12-
2. Acordor modiflcocions de I'oriiculot de I'Acord Comú o conseqüéncio de lo

LPGE.
3. Voloroció de lo visilo felo el dio l0 d'oclubre ol Consell d'Alcoldes de lo

Noguero, dins el progromo de difusió de l'Acord Comú i de visites ols Consells
Comorcols.

4. Altres. Precs i pregunles.

Desenvolupomenl de lo reunió.

El senyor Alberl Guilero dóno lo benvingudo ols ossislenis. Lo senyoro Sílvio Folch
Informo que o couso d'uno urgéncio ho d'obsenlor-se.

l. Aprovocló lslgnoturo de I'oclo de to reunló de ls Comlssló Podld¡io de 17 de
3elembre. (envlodo per o lo sevo leclu¡o I revisló)

Els ossisfenls donen per bono I'ocfo de lo reunió del dio 17 de setembre i es

*
Lto

lo sevo signoturo.

modlflcoclons de I'orliculol de l'Acord Comú o conseqüéncio de lo LPGE.
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Els membres de lo Comissió Poritdrio comenlen el contingul de lo recenl senléncio
relocionodo omb les reduccions de jornodo previstes o lo llei cotolono de
concilioció i lo reguloció estotol contingudo ol TRLEBEP.

El senyor Alex Tonolo (ACM) comento que es trocio d'uno normo bdsico estoiol
peró que no té perqué entror en conirodicció omb lo normo cotolono.
El senyor Froncesc Colomé (ACM) opunto que hi ho ojuntoments que opliquen lo
docirino jurisprudenciol derivodo de lo senléncio del TSJ de Cotolunyo i ollres no.
El senyor Gobriel Tinoco (CCOO) opunto que els iermes en que lo qüest¡ó quedo
recollido o I'Acord comú són conecies ien lot cos si no s'esiü d'ocord sempre es
pot impugnor judiciolment.
Lo senyoro Eugénio Revillo (FMC) suggere¡x fer uno consulto o lo Secrelorio
d'Admin¡stroc¡ó i Funció Público per sober quino és lo opinió que defenso el Govern
de lo Generolitol de Cotolunyo olés que lo normoiivo qüeslionodo és lo cotolono.
El senyor Alberi Gu¡lero (ACM) es moslro d'ocord omb el sugger¡menl.
El senyor T¡noco (CCOO) tombé monifeslo el seu ocord.
S'ocordo fer lo consulto o l'órgon esmenlol.

3. Voloroció de lo vlsllo lelo el dio l0 d'ocfubre ol Consell d'Alcotdes de lo Noguero,
dlns et progromo de dlfusló de I'Acord Comú | de vlsites ol¡ Consells Comorcols.

El senyor Alberi Guilero (ACM) obordo el punl dient que lo recepció vo ser positivo.
Lo senyoro Eugénio Revillo recordo que es von fer tres consultes de monero directo i

hi von hover olguns olcoldes que von demonor el procediment per odherir-se.
Els membres de lo por¡tdrio que von ossist¡r o Bologuer, ol Consell d'Alcoldes de lo
Noguero, voloren com molt posilivo lo visito.
Es comenlo que lo propero cilo és o Figueres, ol Consell Comorcol de I'Alt Empordó
el d¡o 19 de novembre o les cinc de lo tordo. Tombé es recorden les sessions dels
Consells Comorcols del Boix Ebre i Osono que són previsies els dies lres icinc de
desembre respectivoment.
El senyor Guilero (ACM) recordo que o diferéncio d'oltres reunions, ol Consell
d'Alcoldes hi ossisleixen fots els olcoldes de lo comorco.
El senyor Colomé (ACM) suggereix que les presenlocions síguin molt concises.
El senyor Tinoco (CCOO) exposo que les intervencions dels tres membres de lo
Comissió porildrio que von inlervenir, von ser ojuslodes ol lemps, moll concises i

coordinodes jo que ningú vo repefir res dels missoiges que hovien donol els oltres
membres que von iniervenir, fet que voloro molt posilivomeni.

4. Alhes. Precs i pregunles

El senyor José Anlonio Fernóndez (UGT) exposo que des de lo sevo orgonikoció hon
fet uno reflexió iondlisi de lo situoció sobre I'Acord Comú. Proposo convocor els
mdxims represenlonls de totes les ports per voloror en quin punf eslem.
El senyor Enric Quílez (CCOO) comento que oquesfes trobodes enlre les quolre ports
signotdries de l'Acord, jo s'hon produl'i, ique si s'hon de iornor o celebror, I'oportú
foro deixor-ho per després de les eleccions municipols.
El senyor Fernóndez Cóceres (UGT) proposo que es porli oro sobre el qué col fer.
doncs encoro resten olguns mesos fins o les municipols.
El senyor Tinoco (CCOO) recordo que el deboi políiic sobre I'Acord Comú io es vo
fer i que les dues entitots municipolistes hon jugoi un poper moll imporlonl.
Mon¡festo que col reflexionor sobre el comí reconegut per l'Acord Comú i que no ho
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estot un trojecie fdcil. El senyor Tonojo (ACM) opunto que s'ho coniinuor trebollont
en uno estrolég¡o per estimulor els oiuntoments més petits.
El senyor Colomé (ACM) opunto que col fer uno feino més directo de porlor omb
olcoldes i olcoldesses, i que un sisiemo de reunions direcles pol ser eficog fombé.
El senyor Guilero (ACM) desfoco que els Secretoris dels ojunloments lombé poden
jugor un poper importoni ¡ poden fer difusió.
Lo Sro. Eugénio Revillo (FMC) oposto tombé per lo influéncio que poden tenir els

serveis d'ossessoromenl comorcol especiolment en oquells cosos en que els lécnics
del servei comorcol són els que es desplocen ols petits municipis..
El senyor Tonolo (ACM) exposo que molis olcoldes i olcoldesses no tenen prou
informoció sobre I'Acord molgrol els esforqos que s'hon fet per difondre I'Acord
comú.
El senyor Tinoco (CCOO) comento que coldrio conloclor omb les demorcocions
teniloriols dels col{egis de secretoris i inlerventors.
Finolmenl, el senyor Tonojo informo sobre uno consulto feto per un oiunlomenl
odherif o I'Acord Comú, i que es vo resoldre conjuntomenl omb lo senyoro Eugénio
Revillo. L'ojuntoment es preguntovo si un empleot públic loborol indefinit no flxe de
plonlillo lenio dret o ocollir-se o uno excedéncio voluntdrio.
L'opinió que es vo tronsmetre o I'Ajuntoment és que oquest lipus de personol no
pot tenir reconegut el dret o I'excedéncio voluntdrio perqué el reconeixemeni
d'oquest drei implico el drel preferent de reingrés o uno voconl d'iguol o similor
cotegorio. I el personol indefinit no fix de plonfillo ocupo un lloc de lreboll que ho de
ser proveil per l'Administroció público de formo definitivo conforme ols principis
d'iguoltol, mérit icopocilol. Si oquesi trebollodor se li concedeix I'excedéncio que
demono se li otorgord indirectoment un drei que lo noturoleso del seu vincle no li

oiorgo. Lo v¡o de I'excedéncio no poi servir per concedir un drel que no es té, lo
reservo del lloc de lreboll.
Es posso o comenior lo qüestió que hovio quedot pendenl respecte o lo
modificoció de I'Art.44 de I'Acord referent o lo lT iles retribucions en cos de
mololtio. L'ocord estovo redoclol en bose ol RDL de 2012, quon els ojuntomenis no
d¡stingien si l'origen de I'lT ero per molollio comuno o professionol. A portir de 2012.
orron d'un Reiol Decrei Llei de I'Estot vo prohibir que es poguessin complementor les

siluocions d'incopocitot lemporol. Després de diverses modificocions, oro lo LPGE

de 2018 permet que les s¡tuoc¡ons d'incopocitot temporol es pugu¡n lornor o
complementor i com que I'Acord Comú dislingio en funció de I'or¡gen de lo lT, col
odoptor el seu redoctot o lo novo situoció.

Sense cop olfre lemo o troctor es dóno lo reunió per ocobodo o les l4:30.
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