NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
ACTA D’ACORDS. 18 DE FEBRER DE 2002
Reunits els representats de la Corporació i de les organitzacions sindicals, desprès de tot
un seguit de processos negocials, es signa la present acta que resumeix els acords
arribats en diverses matèries.
1. S’acorda el final del procés negocial del nou text d’Acord de Condicions, que
s’adjunta com a document 1.
Tanmateix, les parts signats es comprometen a redactar el text de Conveni
Col·lectiu amb el mateix contingut, adaptant el seu llenguatge a les expressions
pròpies de la relació laboral.
2. S’acorda, la redacció d’una acta, com element complementari al text d’Acord
de Condicions, que recull, l’abast i les concrecions de l’Acord Condicions, en
relació als articles 12, 13, 15, 26, i 27, que s’adjunta com a document 2.
Aquestes concrecions tindran efectes, igualment, pel que fa al Conveni
Col·lectiu.
3. S’acorda la implementació i posta en marxa de la valoració de llocs de treball,
pel que fa referència al seu abast i temporalitat. Aquest acord, s’adjunta com a
document 3.
4. Es discuteix igualment, la possibilitat de creació d’un fons d’acció social.
Aquest concepte, per acord de les parts, no se incorpora en l’Acord de
Condicions, tot i que les parts es comprometen a continuar parlant del tema en el
futur. En tot cas, la Corporació posa com a premissa, que en cap cas la creació
d’aquest fons, signifiqui la necessitat de dedicar-ne nous recursos més enllà dels
compromesos amb aquests acords.
5. Igualment, es discuteix la situació dels subalterns d’escola, pel que fa a
l’horari partit. Ambdues parts, reconeixen que aquesta situació, en cap cas, pot
classificar-se com a la situació d’horari partit que recull l’Acord de Condicions i
l’acta de desenvolupament. Amb tot, les parts es comprometen a seguir-ne
parlant del tema en els propers temps a través de la Comissió de Seguiment.
Mollet del Vallès, 19 de febrer de 2002.

Per les organitzacions sindicals (CCOO, UGT, SPPME)

Per la Corporació,

