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INTRODUCCIÓ.
Es constitueix una Mesa General de Negociació Conjunta del personal funcionari i
laboral de l'Ajuntament de Caldes de Malavella, que serà competent per a la
determinació de les condicions de treball dels funcionaris i personal laboral del seu
àmbit, a través de la negociació col·lectiva, amb les organitzacions sindicals designades
segons l'art. 36.3 LEBEP i mitjançant els procediments establerts a l'efecte. Això sense
perjudici del principi de llibertat d'elecció de l'àmbit de negociació col·lectiva de l'art.
83.1 ET que regeix per als empleats públics amb contracte laboral i la constitució de la
Taula General de Negociació de funcionaris atenent allò que disposa l'art. 34.1 LEBEP.
La Llei 7/2007, de 12 d'abril, capítol IV del títol III, regula la negociació col·lectiva dels
empleats públics i recalca els principis de legalitat, cobertura pressupostària,
obligatorietat de la negociació, bona fe, publicitat i transparència que ha de buscar
millorar les condicions de treball dels empleats públics, buscant una millor eficàcia i
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eficiència en el funcionament de l’administració i en la qualitat del servei que es presta
als ciutadans .
CAPÍTOL I:
OBJECTE I ÀMBIT
Article 1.- Objecte.
Aquest reglament té per objecte regular l’estructura , composició i funcionament de la
Mesa General de Negociació (MGN) dels empleats públics per la negociació de les
condicions de treball comunes al personal funcionari i laboral de l’ajuntament de Caldes
de Malavella.
Els pactes i acords, adoptats , de conformitat amb el que preveu l’ art. 38 del real decret
legislatiu 5/2015 , de 30 d’octubre , pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’estatut
bàsic de l' empleat públic, tindran naturalesa d’acord regulador de les condicions de
treball dels empleats públics , amb l’eficàcia jurídica que els hi és inherent.
La negociació es portarà a terme, per les dues parts, sota els principis de legalitat,
cobertura pressupostària , obligatorietat , bona fe en la negociació , publicitat i
transparència.

CAPÍTOL II:
ORGANITZACIÓ
Article 3.- Representativitat i composició de la Mesa
La MGN, té una composició paritària, en aquest sentit, estan legitimats per a estar
presents, d'una banda, els representants de l'Ajuntament de Caldes de Malavella , i per
una altra, les organitzacions sindicals més representatives a nivell estatal, les
organitzacions sindicals més representatives de Catalunya, així com els sindicats que
hagin obtingut el 10 per 100 o més dels representants en les eleccions als òrgans de
representació l'Ajuntament de Caldes de Malavella.
D'aquesta manera estarà formada per :
Presidència:
L’alcalde o Regidor a qui delegui.
a) 4 Vocals en representació de l’ajuntament de Caldes de Malavella.
b) 4 Vocals en representació dels sindicats legitimats.
Secretari/ a: La Secretària
substitueixi.

de la Corporació o

funcionari/ia municipal que la
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Article 2.- Definició i àmbit.
La Mesa General de Negociació Conjunta (MGN) és l’ òrgan de negociació col·lectiva
per a la determinació de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de
l'Ajuntament de Caldes de Malavella. I és l’òrgan constituït en aquesta administració
per exercir les funcions i competències que legalment se li atribueixen, respecte les
matèries previstes a la legislació aplicable.
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Cada sindicat legitimat té dret, com a mínim, a un lloc repartint-se la resta en proporció
a la seva representativitat.
Correspondrà als respectius sindicats amb legitimat per formar part de la MGN designar
els membres que han d’assistir a les reunions i cada sindicat podrà ser assistit per un
assessor/a , amb veu i sense vot.
Per part de l’administració podran assistir-hi els assessors que es considerin necessaris ,
amb veu i sense vot.
La Mesa quedarà vàlidament constituïda quan hi estiguin representades ambdues parts, i
la seva representació serà ponderada.
La representació de la Corporació i la representació de les organitzacions sindicals
podran delegar-se. La representació de la Corporació es podrà delegar en altres
membres de la corporació. Els representants de les organitzacions sindicals podran
delegar l'assistència a la Mesa, en un altre membre de l'Organització Sindical que
representi.
La delegació faculta el delegat per assistir a les reunions amb els mateixos drets que la
delegació.
Les delegacions es faran constar a la Mesa.

De conformitat amb l'article 38 de l'EBEP, els representants de l'Administració Pública i
de les organitzacions sindicals amb capacitat representativa en la Mesa General, podran
concertar acords o pactes per a la determinació de les condicions de treball dels
empleats públics.
Per a la validesa dels acords, es requerirà almenys de la majoria absoluta de la part
social, a la fi de conformar una unitat de vot per cada part, sindical. Per conformar la
unitat de vot de la representació sindical es seguirà el sistema de vot ponderat, de
manera que es trasllada la mateixa proporcionalitat que l’obtinguda en les eleccions
sindicals corresponents.
Per a la validesa dels acords es requerirà la majoria de les parts, social i política.
Article 5.- Matèries objecte de negociació.
Són matèries de negociació del MGN les establertes a la legislació vigent
CAPÍTOL III:
NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT
Article 6.- Reunions i convocatòries
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Article 4.- Adopció d'Acords.
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La Mesa General s'ha de reunir almenys dues vegades l'any, una per semestre.
La MGN es reunirà a les dependències que la Corporació habiliti a l'efecte, prèvia
convocatòria de la Presidència, en qualsevol d'aquests supòsits:
a) A proposta de la representació municipal.
b) Per acord entre la representació de l'administració i de les organitzacions sindicals
presents, que podrà produir-se en finalitzar cada sessió, amb fixació de la data de
convocatòria.
c) A proposta de la majoria absoluta de les organitzacions sindicals presents a la Mesa
respectiva, que igualment podrà ser expressada en finalitzar cada sessió.
Les convocatòries s´efectuaran preferentment de manera telemàtica. Llevat d'aquelles
que es fixin en acabar cada sessió, es realitzaran amb una antelació mínima de 5 dies
hàbils, i hauran de ser formulades per escrit, fent constar igualment la data i hora de la
convocatòria. En el supòsit de l´apartat c) anterior el termini per efectuar la
convocatòria serà de 10 dies hàbils. La documentació íntegra dels assumptes inclosos en
l'ordre del dia, que hagin de servir de base al debat, i, si escau, votació, han de figurar a
disposició dels membres integrants de la Mesa, des del mateix dia de la convocatòria (es
trametran per via telemàtica).
Les sessions es celebraran en única convocatòria en el lloc , dia i hora que es convoquin.
Article 7 - Ordre del dia.
L'ordre del dia de les reunions serà fixat pels convocants de cada sessió de la Taula, o bé
acordat en acabar la immediata anterior.

Quan l'acumulació d'assumptes sigui considerable i resulti impossible tractar-los tots, la
MGN com a punt previ, acordés l'ordre en el que hauran de ser debatuts, quedant
inclosos en l'ordre del dia de la sessió següent aquells temes no tractats.
Iniciada una sessió, perquè un assumpte pugui ser inclòs en l'ordre del dia per la via
d'urgència es necessitarà l'acord de l'Administració i, almenys, de la meitat de les
organitzacions sindicals legitimades per ser presents a la Mesa General.
Article 8.- Actes
De cada sessió o reunió que celebri la MGN s'aixecarà acta, que contindrà, almenys:
- Lloc i data de la celebració.
- Hora de començament i finalització de la reunió.
- Nom i cognoms dels assistents de cadascuna de les parts.
- Assumptes compresos en l'ordre del dia, així com els acords o pactes que s'adoptin, o,
si s'escau, indicació de no haver-se arribat a cap acord o pacte.
- Propostes presentades a la MGN i votacions que s'efectuïn sobre aquestes, amb
indicació dels resultats, i de l'avinença i discrepància pel que fa a les qüestions
plantejades.
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El primer punt de l'ordre del dia de cada sessió, serà l'aprovació de l'acta de la sessió
anterior.
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- A petició expressa d'algun representant titular de les organitzacions sindicals o de
l'administració, s'ha de fer constar en acta el posicionament o opinió del sindicat o
administració pel que fa a algun punt de l'ordre del dia.
La còpia de l'acta es remetrà amb suficient antelació a tots els membres titulars, per al
seu coneixement i, si escau, de la formulació d'observacions que hauran de ser
incorporades a l'esborrany de l'acta abans de la següent convocatòria. S'incorporaran les
que tinguin per objecte esmenar errors o imprecisions en la transcripció de les
intervencions de cada representant.
Article 9.- Secretari / a de les actes.
Determinat a l'article 3 d'aquest Reglament la seva funció , amb veu però sense vot serà:
- Redactar les actes de les sessions
- Efectuar la convocatòria de les sessions, per ordre de la Presidència, així com les
citacions als membres de la mesa.
- Custòdia i arxiu de la documentació que per part dels integrants a la mateixa es faci
arribar a la MGN
- Expedir certificats dels acords aprovats.
- Facilitar la informació, i si és el cas, còpia de la documentació, a qualsevol de les parts
negociadores.
- Rebre els actes de comunicació dels membres de la MGN i les notificacions, peticions
de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits dels quals hagi de tenir
coneixement.
- Computar el resultat de les negociacions.

Article 10.- Concepte.
Per la validesa dels pactes i acord presos en el si de la MGN, serà necessària l’aprovació
expressa i formal per part dels òrgans de govern competents de l’ajuntament de Caldes
de Malavella.
L’adopció dels acords i pactes requerirà el vot favorable dels representants de l
´ajuntament i de la majoria de la part sindical a raó de la representació que de forma
ponderada en número de delegats tinguin les organitzacions sindicals legitimades per
formar part del MGN.
Article 11.- Publicació i entrada en vigor del reglament
Aquest reglament , una vegada aprovat , serà aprovat pel ple de la corporació i publicat
al BOPG i entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació.
Article 12 .- Mediació
En qualsevol moment de la negociació i per resoldre els conflictes sorgits a la MGN ,
les parts podran instar la intervenció del Tribunal Laboral de Catalunya o el Tribunal
Arbitral de Girona.
La negativa de les parts a acceptar les propostes presentades pel TLC hauran de ser
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CAPÍTOL IV: dels ACORDS I PACTES
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raonades i per escrit.
Art. 13 Modificació del reglament
La modificació d’ aquest reglament haurà de ser aprovada pel ple de la MGN vigent en
cada moment amb el vot favorable per part dels representats de l´administració i de la
majoria absoluta de la part sindical.
Disposició addicional primera
Els sindicats interessats en participar a la MGN hauran d’acreditar la representativitat
necessària per a poder estar presents a través de la corresponent certificació expedida
per l´oficina pública del registre competent, cada dos anys a partir de la signatura del
present reglament , llevat que com a conseqüència de la celebració d’ eleccions o altres
circumstàncies, es procedirà a la revisió de la seva composició a l’inici de la negociació.

DILIGÈNCIA: Aquest Reglament va ser aprovat inicialment per acord del Ple en
sessió ordinària del dia 26 de març de 2018, publicat en el BOP núm. 80 de data
25/04/2018 i en el DOGC núm. 7649 de 25/06/2018. Transcorregut el termini
d’exposició públic sense haver presentat cap al·legació ni reclamació, ha quedat elevat
definitivament. Caldes de Malavella, 20/09/2018.
L’Alcalde,

Davant meu,

Salvador Balliu i Torroella

La Secretària,
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