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ACIA- RESUM de lo deseno reun¡ó de lo Comlssió poritürio oenerol de seoulmeni de
I'Aco¡d Comú de condicions oels emoleots pÚblics dels ens locols de Coiolunvo de
menvs de 20.000 hobllonls.

Reunió de lo Comissió poritório generol de seguiment de I'Acord ComÚ, celebrodo
o les l3:OO hores del dio 9 d'obrll de 2018, o lo seu de I'FMC (Federoció de Municipis
de Cololunyo) s¡luodo ol correr Vio Loielono,33 ó pis de Borcelono.

Hi ossisteixen:

FSC-CCOO
Enr¡c Quílez i Puig

UGT Cotolunvo
Angel Coponós Pollorés (ossessor)

ACM
Albert Guilero i Plonos

FMC
Sílvio Folch i Sónchez
Eugénio Revillo Esteve

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

Ordre del dio:

l. Aprovoció de I'octo de lo sessió onferior (19 de febrer). Signoturo.
2. Posicionoment respecle o lo consullo formulodo per l'Ajuntomenl

d'Avinyonei de Puigvenlós.
3. Allres. Precs i preguntes

(Ordre del dio corresponenl o lo convocotório de lo Comissió Porildrio de I'Acord
Comú prev¡slo pel dio 19 de morg iposposodo o petic¡ó d'uno de les ports ol 9
d'obril)

Desenvolupomenl de lo reunió.

Benvingudo.

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

l. Aprovoció i signoturo de I'oclo de lo reunió de lo Comissló Porild¡io de l9 de
febrer. (enviodo per o lo sevo leciuro i revisló)

Els ossislenis donen per bono I'oclo de lo reunió del dio 22 de gener i es procedeix o
lo sevo signoturo.
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2. Posicionomenl respecle o lo consullo formulodo per I'Ajunlomenl d'Avlnyonel de
Puigvenlós.

Lo senyoro Sílvio Folch pregunlo si olgun membre e lo Comissió vol pronuncior-se.
El senyor Enric Quílez (CCOO) expresso, que no els semblo molo solució, que els
triennis es reconeguin des de l'ony onterior, fol com es vo comentor o lo dorrero
reunió.
El senyor Albert Guilero (ACM) exposo que quon es vo signor I'Acord Comú es vo
olerior que no pod¡o suposor cop increment relribufiu. És per oquesl motiu que
proposo que o portir de I'odhesió comencin o computor els lriennis peró no els
onteriors o I'odhesió. Sí que esion oberts o que o nivell locol es pugui negocior. És o
dir, esion oberts que es pugui poclor el temps trebollot omb onleriorilol o nivell
locol.
A continuoció intervé lo senyoro Eugénio Revillo (FMC) per posor en comú els
ospecies sobre els que totes les poris eslon d'ocord. En oquest seniii el primer punl
d'ocord serio que el personol funcionori lindrio reconeguls els iriennis direciomenl
per lo llei mentre que el personol loborol, des de I'ony 1994. dependrio del que
determinés lo negocioció col{ectivo o el controcte de treboll. Aixó significo que en
el cos dels funcionoris el reconeixemeni dels triennis opero oufomdiicomenl, i en
conseqüéncio inlegren les relribucions bdsiques ino són pos un complemenl soloriol.
Per coniro, en el cos dels empleols públ¡cs loborols, lo qüestió depén del que
deiermini en el seu cos lo negocioció col.leclivo. En el cos de l,Acord comú, s'ho
produi'l uno equiporoció del régim de reconeixemenf dels triennis enlre els empleols
públics funcionoris i els empleots públ¡cs loborols. Ambdós coliectius lindron lo
moieixo eslructuro soloriol i en conseqúéncio lo jurisprudéncio sobre els
complements soloriols de I'ordre jurisdiccionol sociol no resulto plenoment oplicoble
ols empleols públics de l'Acord comú. Amb I'Acord comú s'equiporen els dos
col.leciius i com o resultoi d'oqueslo equiporoció, no és que s'ougmenlin les
retribucions dels empleois públics loborols, sinó que simplemenl se sofisfd un dret
reconegut. Un cop enienem que ombdós col.lectius d'empleols públics es iroben
equiporols, el següenf pos és determinor si el reconeixement de triennis en el cos
dels empleols públ¡cs loborols s'ho de produir des de I'odhesió o I'Acord comú en
endovont o per contro, es pol eniendre que el reconeixemenl 1é uns determinots
efecies "ex onle" o efectes retrooctius. ldirio que és en oquesl punl on es produeix
lo discrepdncio entre les diverses ports de l'Acord comú.
Lo senyoro Eugénio Revillo (FMC) fombé exposo que ho revisol els convenis de
diversos o.iunlomenls, tont pelits com grons iolguns d'ojuntoments semblonts ol que
ens fo lo consullo i omb cordcter generol lo mojorio de convenis no contemplen
expressomenl lo formo en que es merilen els lriennis jo que lo mojorio d'ells fon uno
remissió implícito o lo normotivo de funció público oplicoble ols empleols públics
omb vincle funcionoriol. En el cos de l'Acord comú tompoc no hi ho uno reguloció
explícifo de lo formo omb qué es meriten els friennis sinó que és més oviot un
reenv¡oment implícii o lo reguloció oplicoble ols personol funcionori, i per oquest
motiu es considero que lo monero de reconé¡xer els friennis ho de ser oquesfo. Aixó
significord que els empleots públ¡cs que no tinguessin reconeguts fins ol moment de
l'odhesió o I'Acord comú cop trienni, lindron dref ol seu reconeixemenl de lo
moleixo monero en qué se'ls reconegui ols empleots públics omb vincle
funcionoriol. Aro bé uno qüestió és el reconeixemenl del drel o percebre lriennis iun
oltre de ben diferent són els efectes econdmics d'oquesl reconeixement. jo que en
el cos del personol loborol, ien oplicoció de lo reguloció de l'Estotul dels
Trebollodors, les reclomocions de quonlitot coduquen ol l'ony. Per tont, oixó
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1¡significord que els efecles económics del reconeixemenl dels iriennis del personol

loborol es podron retrotroure un mdxim d'un ony.
El senyor Albert Guilero (ACM) formulo lo pregunto de si ovui se signés I'Acord iun
empleot públic loborol portés l2 onys lrebollont o I'ojunloment que s'odhereix, el
reconeixement de triennis implícit omb I'odhesió o I'Acord comÚ comportorio que
lingués dret o lo percepció outomdtico de quotre kiennis?
Lo senyoro Eugénio Revillo respon que sí, jo que lo monero de voloror els serveis
prestots serio lo moteixo que si es troclés d'un empleot públic omb vincle
funcionoriol.
El senyor Albert Guilero (ACM) opunto que des de lo sevo entitoi no veuen cloro
oquesio interpreloció perqué pot suposor un entrebonc per odherir-se o I'Acord
comú pels efecles económics que pof fen¡r sobre lo portido de personol del
pressupost de l'ojuntoment.
El senyor Angel Coponós (UGT) poso l'exemple d'olguns ojuntoments en el que von
esior d'ocord que l'odhesió repercutio sobre lo mosso lolol del Copítol1 i von
poctor fer-ho en dos onys, peró sempre porlinl de lo bose que el reconeixement
dels serveis prestols és des del minut zero. Tombé comento I'exemple d'ollres
ojuntoments pelits que s'hon odheril ijo pogoven triennis obons. Considero que es

pot deixor oberf o lo negocioció de codo ens locol com es pogo i que es negocii
en quin termini. Recordo que lo posluro de lo sevo orgonilzoció és que es

reconeguin lriennis des del minui zero i que es negocii com s'execulo ien qu¡n

termini, peró no occepten que es meritin lriennis o portir de I'enfrodo en vigor de
l'odhesió o l'Acord.
Lo senyoro Sílvio Folch (FMC) desfoco que ens lrobem en oqueslo situoció perqué
fen¡m un ocord ún¡c de condicions. Si l¡nguésslm un ocord i un conveni és proboble
que no ho reconeguéssim peró tenim un únic morc que ens morco lo intencionolitot
que és I'empleot públic. En oquest ofony d'iguolor condicions, coincideix que és

des de I'inici iguol que pels efecles económics.
El senyor Angel Coponós (UGT) pregunto ol represenlonl de I'ACM si no veurio bé
que es reconeguessin els triennis ique codo meso negociés els terminis d'execució.
Lo senyoro Sílvio Folch (FMC) expresso que el punt de discrepdncio és com
s'obonoron iquon s'obonorien els terminis, si no es preveuen en el pressupost.
El senyor Coponós (UGT) ofirmo que oquesto qÜesiió és precisoment lo que s'ho de
negocior o nivell de codo ens locol.
Anibots o oquesl punt lo senyoro Eugénio Revillo (FMC) exposo que prdcticomeni
les diferents ports eston d'ocord sobre com resoldre lo qÜestió si bé hi ho uno
discrepdncio respecte de lo monero d'obordor els efectes relrooclius del
reconeixement dels fiennis.
El senyor Alberl Guilero (ACM) intervé dient que veuen un problemo estoblir
d'entrodo icom efecte outomdfic de I'odhesió que I'ontiguilot ¡ reconeixemeni
dels triennis del personol es reconegui des de I'enlrodq o I'odmin¡stroció. Comento
que l'inconvenient el veu quon oixó s'estobleix com o principi generol, quon hi
poden hover ojunloments que poden orr¡bor o un ocord en qué no s'estobleixin
oquests lermes. Per oquesl mol¡u, lo sevo proposlo és deixor que codo o.iuntoment
ocordi i negocii el que cregui més oportú ¡ no predelerminor-ho.
El senyor Angel Coponós (UGT) comenio que hi ho oltres o.¡untoments que eston en
procés de negocioció ino hi ho cop problemo. El senyor Coporrós expresso que
enlén perfectoment el neguit que expresso el senyor Guilero, perd que lombé es
poi lrobor omb el cos ¡nvers i que sigui per pori dels sindicols que hi hogi
I'impedimenl per odherir-se.
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Lo senyoro Eugénio Revillo (FMC) monifesto que no es pot deixor oquesto qüestió
oberto o lo interpretoció jo que les ports que integren lo Comissió Poritdrio Generol
de Seguiment son les que hon de vetllor per lo interpretoció i oplicoció de I'Acord
comú.
El senyor Angel Coporrós (UGT) indico que el que es podrio deixor obert o lo lliure
interpretoció de les ports serio lo formo del pogoment.
Lo senyoro Eugénio Revillo (FMC) respon que per I'impocte económic que pot tenir
és necessorii desitjoble que oquesto qüestió siguiel resultot de lo negocioció que es
produeixio nivellde I'ens locol.
El senyor Angel Coporrós (UGT) exposo que serio desitjoble proporcionor uno
resposto cloro o I'ojuntoment que ho formulot lo consulto.
Lo senyoro Eugénio Revillo (FMC) ofegeix que en tot cos lo resposto que es doni ho
de ser fruii del consens de les quotre ports representodes o lo Comissió. Col tenir
present que ol troctor-se d'uno comissió poritdrio les seves decisions s'ho d'odoptor
per uno mojorio. Per oixó proposo trebollor en un text comú, en especiol sobre els
ospectes sobre es que s'estd d'ocord, i un cop fet oixó exposor sobre quins ospectes
no hi ho consens.
En oquest sentit lo senyoro Sílvio Folch (FMC) insisteix que col centror-se en dos
elements, el reconeixement i els efectes.
Lo senyoro Eugénio Revillo (FMC) proposo fer circulor per coreu electróníc les
posicions dels membres de lo Comissió.
S'ocordo fer circulor entre els membres de lo Comissió poritdrio un text en el que tots
els membres hi diguin lo sevo i convocor lo Comissió quon s'hogin definit postures i

consensuoi ocords idesocords, si es dóno elcos.

3. Allres. Precs ipregunles

Donoi que lo reunió s'ho convocot per troctor un únic temo, ningú demono
poroulo isense cop oltre temo o troctor, es dóno per ocobodo lo reunió.

Josep MonelAbod
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