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Ajuntament
Mollet del Valles
de

ACTA REUNIÓ MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ
Dia 4 de febrer de 2009
Y. Planta Edifici Administratiu.
D'acord

CJ4
.

amb el que regula la llei 9/1987 i 7/1990, així com l'artic1e 10.2 de l' Acord de

del Valles, la corporació i les organitzacions sindicals de l' Ajuntament es reuneixen, tal i com
condicions
treball
Conveni
del celebrada
personal al
servei
l' Ajuntament
van
acordar de
a la
reuniói del
de la
Mesa deCoHectiu
Negociació
ahir
(datade3 de
febrer) a fi de
de Mollet
tractar
el tema que va restar pendent .
Assistents:
Per la corporació:

Sra. Rosa Perez i Vallverdú

Per la part social,
CCOO: Sra. Blanca Nacente i Sr. Enric Alonso (titulars)
UGT: Sra. Begoña BaIlvé (titular)
Assessor:
Sr. Francisco Javier Almendrote

Ordre del dia:
1.- Preu punt any 2009 a partir de la distribució del 0.9 de la massa salarial
La representant de la corporació informa del preu punt una vegada distribUIda la quantia
corresponent al 0.9 de la massa salarial.
El preu punt resultant per l'any 2009 es de 20,43
La part social demana que el document que la representat de la corporació aporta es lliuri per
correu electronic.
La representat de la corporació es compromet ha fer arribar el document.
Una vegada vist el resultat definitiu del preu punt, la representant de la corporació posa de
manifest que s'ha produ'it un error material en la transcripció del preu punt que hi figura en
l' Acord de condicions aprovat i que per tant caldria modificar l'error en el sentit de que hifiguri
el preu punt acordat.
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El representant de CCOO manifesta que ells eren perfectament conscients del preu que hi consta
al' Acord de condicions signat i no consideren un error en la transcripció ates que des del primer
document proposta s'ha fet constar el preu punt a 21,66 €.
La representant de la corponició manifesta que es veritat que al llarg de tots el documents ha
estat aquest preu , pero aixo no vol dir que no sigui un error, el qual s'ha detectat en el moment
de fer els caIculs del preu definitiu del punt per a l'any 2009, una vegada augmentat el 2% i el
0,9 de la massa salarial.
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Per altre part la corporació des del primer moment va manifestar que la negociació de l'acord de
condicions es feia sobre la premissa del manteniment de les condicions existents en l'acord de
condicions 2005-2008 amb les incorporacions de les noves normatives de funció publica i els
acord presos alllarg de la vigencia de l'acord de condicions, per tant el preu del punt no podia
ser el que figurava en cap deIs documents.
CCOO manifesta que en aquests moments no poden dir res més, ates que estan pendents d'una
reunió que faran el proper divendres i a partir de dilluns poden donar una resposta
La representant de la UGT manifesta que han de fer les corresponents comprovacions tecniques
i jurídiques i esta d' acord en que es faci una pro pera reunió.
S'acorda tomar-se a reunir el dilluns 9 de febrer a les 14h.

Sense mes assumptes a tractar s'aixeca la reunió essent les 12,45h

Mollet del Valles, 4 de febrer de 2009

Per la part social
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