
serveis a la ciutadania
Fitxes Sindicals

@ccoo_fsc_cat @fsc.cat fsccomunicacio

www.ccoo.cat/fsc/FitxesSindicals

www.ccoo.cat/fsc

Fitxa 9
JULIOL
2019

REPRESENTATIVITAT SINDICAL a les aappREPRESENTATIVITAT SINDICAL a les aapp
Després dels processos d’eleccions sindicals i amb les novetats que va incorporar 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la sentència de TS de 12 de gener de 2018, 
s’escau plasmar en un document alguns elements que són motiu de consulta freqüent 
en el sector de l’Administració Local. 

Els òrgans de representació de funcionaris i laborals tenen la seva pròpia naturalesa 
jurídica diferenciada. Cada òrgan ha de constituir-se en plenari dels seus membres i 
aprovar un reglament de funcionament: 

òRGANS DE REPRESENTACIÓòRGANS DE REPRESENTACIÓ

òrgan unitari o comitè intercentres

PERSONAL LABORAL  Artículo 66.2 (ET): “Los comités de empresa o centro de trabajo 
elegirán de entre sus miembros un presidente y un secretario del comité, y elaborarán 
su propio reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en la ley, 
remitiendo copia del mismo a la autoridad laboral, a efectos de registro, y a la empresa. 
Los comités deberán reunirse cada dos meses o siempre que lo solicite un tercio de sus 
miembros o un tercio de los trabajadores representados.” 

PERSONAL FUNCIONARI Artículo 39.6 (TREBEP): “Las Juntas de Personal elegirán de 
entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaborarán su propio reglamento de 
procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en el presente Estatuto y legislación 
de desarrollo, remitiendo copia del mismo y de sus modificaciones al órgano u órganos 
competentes en materia de personal que cada Administración determine. El reglamento y 
sus modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de, al menos, dos 
tercios de sus miembros”. 

La legislació no preveu de forma explícita la possibilitat legal de crear-lo, sumant
la representació funcionarial i laboral, per la qual cosa no és possible obligar cap 
dels dos òrgans esmentats a fusionar-se o funcionar conjuntament. 

Aquest és el principi comú, però la realitat és rica i diversa. 

En tot cas, en constituir-se s’haurà de dotar, d’un president i un secretari. 
És recomanable que existeixi una voluntat expressada per cada un dels òrgans 
legals (comitè i junta de personal), per votació expressa, de constituir aquest 
òrgan unitari o comitè intercentres. Igualment, cal notificar la seva constitució, 
responsabilitats, i reglament a l’Administració. 

https://www.ccoo.cat/fsc/aspnet/fitxes_sindicals.aspx
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NEGOCIACIÓ

Artículo 87 (ET). Legitimación: 1. En representación de los trabajadores estarán 
legitimados para negociar en  los convenios de empresa y de ámbito inferior, el 
comité de empresa, los delegados de personal, en su caso, o las secciones 
sindicales si las hubiere que, en su conjunto, sumen la mayoría de los miembros 
del comité…”. 

Artículo 33 (TREBEP). Negociación colectiva: “1. La negociación colectiva de 
condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a los principios 
de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad 
y transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa 
reconocida a las Organizaciones Sindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y lo previsto en este capítulo. 

A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados 
para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública 
correspondiente, y por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel 
estatal, las organizaciones sindicales más representativas de Comunidad Autónoma, 
así como los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes 
en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales 
comprendidas en el ámbito específico de su constitución. 

La capacitat de negociació és legalment diferent per funcionaris i laborals: 

•  Personal laboral: els subjectes de negociació són els representants electes (o els 
    sindicats si així ho aproven per majoria). 

No obstant, tot i mantenir-se com fins ara aquesta capacitació de 
negociació diferenciada, el panorama de la negociació fa un canvi radical 
arran de l’aparició de l’EBEP i ratificat al TREBEP i posteriorment 
modificada a la sentència del Tribunal Suprem de data de 18 de gener de 
2018, que crea jurisprudència: 

•  Personal funcionari: els subjectes amb capacitat de negociació són els sindicats. 

Obliga que les organitza-
cions sindicals presents a 
les taules de negociació 
han de representar, com a 
mínim, la majoria absoluta 
dels membres dels òrgans 
unitaris de representació 
de l’àmbit. 
(TREBEP. Art. 35.1). 
Aquesta exigència evita 
que qualsevol sindicat 
pugui signar acord sent 
minoritari i sense el 
concurs de la resta. 

Es constitueix obliga-
tòriament una Mesa General 
de Negociació, per negociar 
els elements comuns de 
funcionaris i laborals, 
a cada Administració 
(TREBEP. Art. 36). La 
negociació en aquesta és a 
càrrec dels sindicats(no 
dels representants electes) 
i la participació és en 
funció de la representati-
vitat conjunta entre 
funcionaris i laborals.

L’excepció són els 
sindicats que estiguin 
a la Taula General de 
tot l’Estat, que podran 
participar sempre que 
tinguin com a mínim el 
10% dels representants 
laborals o el 10% dels 
representants 
funcionaris.

Poden participar 
igualment els 
sindicats més 
representatius a 
nivell estatal o de 
comunitat autònoma: 
CCOO i UGT (tot i no 
tenir representació 
a l’Ajuntament). 
 

Per tant poden 
participar aquells
sindicats que tinguin 
com a mínim el 10% a 
cada una de les meses, 
laborals i funcionaris.  

Queden exclosos aquells 
sindicats que no arribin 
a aquesta xifra tot i 
que tinguin més del 10% 
a l’àmbit laboral o 
funcionarial. 

https://www.ccoo.cat/fsc/aspnet/fitxes_sindicals.aspx
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La constitució d’aquestes meses produeix conflictes principalment amb els sindicats 
petits, i amb candidatures independents que queden exclosos de la negociació conjunta. 

Cal plasmar unes orientacions al voltant d’aquest procés, tot coneixent que la realitat 
es plural, diversa i les receptes no poden ser obligatòriament universals. 

La constitució de mesa conjunta és legalment obligatòria i CCOO apostem per ella ja 
que és la continuació de les nostres pràctiques de negociació. 

La composició i participació en aquesta mesa està regulada legalment al TREBEP. 
No és possible fer experiments incloent-hi a qui no hi té dret, ja que ens arrisquem 
a invalidar tota la negociació. 

El contingut que es pot negociar el delimita la llei a les matèries comunes entre 
funcionaris i laborals. Aquesta és una divisió difusa i que pot portar a confusió. 
El criteri, a priori per a CCOO és d’ampliar al màxim el contingut de negociació 
d’aquesta mesa, fins al punt de negociar tot dins d’ella.

El TREBEP també ha reconegut la capacitat negociadora de les associacions de 
municipis, així com la possibilitat d’afegir-se o adherir-se a una negociació superior de 
Catalunya o d’àmbit supramunicipal (TREBEP. Art. 34.2).

Això és el que hem negociat i concretat en l’Acord de Condicions de Treball per 
Ajuntaments de menys de 20.000 habitants, que requereix el procediment negociat 
d’adhesió de cada entitat local, una per una. 

Podeu revisar tant la sentència com l’informe dels serveis jurídics de CCOO pitjant els enllaços següents:

• Informe tècnic jurídic
https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?
a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX3NlY3Rvcl9sb2NhbHxneDo3NzY3OTU2
OWZhZDZiZWE5

• Sentència

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8Z
nNjX3NlY3Rvcl9sb2NhbHxneDo2OGI1OTAwODE2MTM5MjA2

Aquest és el punt més feble, ja que pot ser atacat per aquells que quedin fora 
de la taula i tinguin representació, donat que el seu interès serà reduir al 
màxim les matèries a negociar. Fora dels instruments de definició de matèries 
estrictament jurídics, podem utilitzar com argumentació el fet que la pròpia 
negociació col·lectiva hagi assimilat prèviament les condicions de treball 
dels dos col·lectius. 

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX3NlY3Rvcl9sb2NhbHxneDo3NzY3OTU2OWZhZDZiZWE5
https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX3NlY3Rvcl9sb2NhbHxneDo2OGI1OTAwODE2MTM5MjA2
https://www.ccoo.cat/fsc/aspnet/fitxes_sindicals.aspx
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REGISTRE DELS ACORDS I CONVENIS

Cal recordar que els acords que s’obtinguin d’aquesta mesa tenen la doble 
vessant “Acord de Condicions per al personal funcionari” i de “Conveni 
Col·lectiu” per al personal laboral. 
 
Es dona la paradoxa que si no negociem tot a la Mesa General conjunta, 
ens podem trobar amb 3 documents de condicions de treball: Acord de la 
Mesa general de negociació conjunta, Acord de funcionaris (per a la resta 
de matèries), i Conveni Laboral (per a la resta de matèries). Aquesta és, a 
priori, una situació a evitar. 
 
Inicialment es va generar una polèmica, que encara es manté en alguns 
llocs, sobre la necessitat de realitzar doble registre d’un Conveni per a 
laborals i un Acord per a funcionaris. Aquesta ha estat resolta donat que el 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat ja realitza normalment 
el registre d’un únic Acord de Condicions Comunes dels empleats públics,
 fruït de l’Acord de la Mesa General, amb caràcter legal doble de conveni i 
acord tal i com diu el TREBEP. 
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