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REGLAMENT DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ D'EMPLEATS
PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'esperit d'este Reglament és el compromís de diàleg entre els distints actors implicats
per a aconseguir un enteniment en la negociació col·lectiva que defenga i millore la
qualitat dels servicis públics de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
La negociació col·lectiva dels empleats públics està regulada en el Capítol IV, del Reial
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, destacant els principis de legalitat, cobertura
pressupostària, obligatorietat de la negociació, bona fe, publicitat i transparència d'han
de presidir la negociació .La Mesa General de Negociació Conjunta del personal
funcionari i laboral de l'Ajuntament de Rafelbunyol que es constituïsca 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
designats segons l'art. 36 del Reial 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.
Legislació aplicable:
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, Text refós de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.
Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost de Llibertat Sindical.
Normativa estatal i/o autonòmica que resulte aplicable.

Capítol I: Objecte i àmbit.
Article 1r: Objecte.
1.- El present Reglament establix les normes d'organització i funcionament de la Mesa
General de Negociació d'Empleats Públics de l'Ajuntament de Rafelbunyol, constituïda
conforme a l'article 36 del Reial 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.
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Article 2n: Definició i àmbit.
1.- La Mesa Genera d'Empleats Públics en el màxim òrgan de negociació col·lectiva per
a la determinació de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol.
2.- Exercirà les seues funcions respecte a les matèries previstes en la legislació
aplicable, sense perjuí d'aquelles altres que puguen ser objecte de negociació o consulta
en unitats de negociació diferents.

Capítol II: Organització.
Article 3r: Composició.
1.- La Mesa General de Negociació té una composició paritària, prioritzant que es puga
complir amb l'establit en la legislació en matèria d'igualtat de gènere. En este sentit
estan legitimats per a estar presents en la mateixa, d'una banda, els representants de
l'Administració corresponent, i d'altra banda les organitzacions sindicals més
representatives prenent en consideració els resultats obtinguts en les eleccions als
òrgans de representació del personal funcionari i laboral d'este Ajuntament.
De conformitat amb el que establix l'article 36 del Reial 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,
també formaran part de la Mesa General de Negociació, amb veu però sense vot, les
organitzacions sindicals que encara que no hagueren obtingut el 10% o més dels
representants en les eleccions en este àmbit (local), posseïsquen representació a nivell
estatal o autonòmic.
D'esta manera, la Mesa General de Negociació estarà composta pels membres següents:
 Presidència: Alcalde/sa de la Corporació o persona de la mateixa en qui delegue.
 Secretària: un funcionari/a de la corporació que comptarà amb el suport tècnic i
jurídic dels Servicis de la Corporació, i disposarà de veu i sense vot.
 Vocals polítics. un/a representant per cada grup polític amb representació en
l'Ajuntament de Rafelbunyol en representació de l'Administració i en un nombre
màxim igual al de la part sindical. Dits representants actuaran com a Portaveus del
Grup Polític que represente, amb el vot ponderat corresponent a la seua
representativitat
 Vocals sindicals: en el mateix nombre que els Representants de l'’Administració.
La distribució garantirà la presència d'aquells que tenen dret (representativitat) i
de manera proporcional.
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2.- En el cas que es produïsca una variació en el nombre de membres del Comitè
d'empresa i Delegats de Personal, el nombre de representants per part de l'Administració
també es veurà afectat garantint-se la representativitat de cada grup polític.
3.- En tot cas, tant els representants de l'Administració com els de les organitzacions
sindicals hauran de comptar amb l'oportuna acreditació escrita, havent-se de notificar de
la mateixa manera la substitució de qualsevol d'ells. Tal acreditació haurà de ser estesa
per l'òrgan representat.
4.- La representació de la Corporació i la representació de les organitzacions sindicals
podran delegar-se. Els representants de les organitzacions sindicals podran delegar
l'assistència a la Taula en un altre membre de l'organització sindical que represente.
La delegació faculta al delegat per a assistir a les reunions amb els mateixos drets que el
delegatori.
Les delegacions hauran de notificar-se prèviament a la Mesa.
5.- Les parts negociadores podran comptar amb l'assistència en les deliberacions
d'assessors/as que intervindran amb veu però sense vot.
Article 4t: Constitució.
La Mesa General de Negociació quedarà vàlidament constituïda amb l'assistència de la
majoria absoluta dels membres de cada una de les parts que la componen.
Article 5t: Funcions de la Presidència.
1.- Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i la fixació de
l'orde del dia, tenint en compte les peticions dels/les altres components formulades amb
la suficient antelació.
2.-Presidir les sessions, moderar el desenrotllament dels debats i suspendre'ls per causes
justificades.
3.-Assegurar el compliment de les lleis.
4.-Visar les actes i certificacions dels acords de la Mesa General de Negociació.
5.-Sol·licitar els informes jurídics i econòmics, que amb caràcter previ hagen de
sustentar els acords de la Mesa General de Negociació.
6.-Dirimir amb el seu vot els empats, als efectes d'aportar acords.

3

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

Article 6t: Matèries objecte de negociació.
Seran objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb les competències
de cada Administració Pública i amb l'abast que legalment procedisca en cada cas, les
matèries següents:
a) L'aplicació de l'increment de les retribucions del personal al servici de les
Administracions Públiques que s'establisca en la Llei de Pressupostos Generals de
l'Estat i de les comunitats autònomes.
b) La determinació i aplicació de les retribucions complementàries dels funcionaris.
c) Les normes que fixen els criteris generals en matèria d'accés, carrera, provisió,
sistemes de classificació de llocs de treball, i plans i instruments de planificació de
recursos humans.
d) Les normes que fixen els criteris i mecanismes generals en matèria d'avaluació de
l'exercici.
e) Els plans de Previsió Social Complementària.
f) Els criteris generals dels plans i fons per a la formació i la promoció interna.
g) Els criteris generals per a la determinació de prestacions socials i pensions de classes
passives.
h) Les propostes sobre drets sindicals i de participació.
i) Els criteris generals d'acció social.
j) Les que així s'establisquen en la normativa de prevenció de riscos laborals.
k) Les que afecten les condicions de treball i a les retribucions dels funcionaris, la
regulació de les quals exigisca norma amb rang de llei.
l) Els criteris generals sobre ofertes d'ocupació públic.
m) Les referides a calendari laboral, horaris, jornades, vacacions, permisos, mobilitat
funcional i geogràfica, així com els criteris generals sobre la planificació estratègica
dels recursos humans, en aquells aspectes que afecten condicions de treball dels
empleats públic
Article 7m: Reunions i convocatòries.
La Mesa General de Negociació es reunirà en les dependències que la corporació
habilite a este efecte. La Mesa General de Negociació es reunirà prèvia convocatòria de
la Secretària i notificada a tots els membres integrants.
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Article 8u: Sessions ordinàries.
La mesa funcionarà en règim de sessions ordinàries i extraordinàries. Són sessions
ordinàries aquelles la periocidad de les quals està preestablida. La Mesa celebrarà sessió
ordinària almenys una vegada cada tres mesos.
Article 9é: Sessions extraordinàries.
Són sessions extraordinàries, aquelles que convoque la Presidència amb tal caràcter.
Qualsevol de les parts pot convocar la Mesa General de Negociació quan ho estimen
necessari.
Article 10é: Convocatòria.
1.- La convocatòria ordinària haurà d'obrar en poder de les persones titulars de la M. G.
N., amb una antelació mínima de cinc dies, i en la mateixa haurà de constar els
assumptes que hagen de ser objecte de deliberació, els quals hauran sigut aportats per
les parts amb un mínim de 48 hores a la data de remissió de la convocatòria. En la
mateixa haurà de constar igualment la data i hora de la convocatòria.
2.- La Mesa quedarà vàlidament constituïda amb l'assistència de la majoria de les
persones de cada una de les parts que la conformen. Per a la validesa dels acords es
requerirà de com a mínim la majoria d'ambdós parts, prenent com a referència (en el cas
sindical) el nivell de representativitat aconseguit en les últimes eleccions sindicals en el
centre de treball i concretat en les vocals de la Taula.
3.- Les sessions se celebraran en única convocatòria en el lloc, dia i hora a què es
convoquen.
Article 11é: Orde del dia.
1.-L'Orde del Dia de les sessions haurà de constar en la convocatòria i ser facilitat
conjuntament amb ella als membres de la Mesa.
L'Orde del Dia de les sessions de cada òrgan és establit per la Presidència, que haurà
d'arreplegar els suggeriments aportades pels membres de la Mesa.
En l'Orde del Dia de les sessions ordinàries després de relacionar-se els assumptes que
s'inclouen, s'incorporarà un apartat relatiu para Precs i preguntes
2.-En les sessions ordinàries només poden ser adoptats acords sobre assumptes inclosos
en el respectiu Orde del Dia, llevat que foren declarats d'urgència en la pròpia sessió per
la Mesa per majoria.
En les sessions extraordinàries no poden declarar-se d'urgència assumptes no inclosos
en la seua Orde del Dia.
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Capítol III: dels acords i pactes.
Article 12é: dels debats i acords.
Correspon a la Presidència, assegurar la bona marxa de les sessions, dirigir els debats i
mantindre l'orde dels mateixos. Si es promou debat, les intervencions seran ordenades
per la Presidència.
Qualsevol integrant de la Mesa, podrà demanar, durant la discussió o abans de votar, la
lectura de les normes o documents que crega conduents a la il·lustració de la matèria
que es tracte.
Els pactes o Acords es prendran per consens de totes les parts implicades. En cas
contrari se sotmetrà a votació la qüestió dilucidada i s'atindran a allò que s'ha fixat en el
Reial 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 article 38 en esta matèria.
Els acords adoptats seran remesos per al seu registre i publicació a l'autoritat laboral
competent.
La votació serà personal i l'Ajuntament tindrà el mateix nombre de vots que la suma
dels presents en la part social.
Les votacions seran ponderades, en funció de la representació dels treballadors i
repartides a un 50% entre la corporació i Les organitzacions sindicals.
Per a adoptar els acords serà necessària la majoria de la part social, actuant per part de
l'Administració la unitat de vot.
Article 13é: De l'Acta.
1.- De cada una de les sessions s'estendrà Una Acta que serà firmada pels membres de la
Taula General i de la que es farà càrrec la Secretària de la Mesa, sent prou la firma d'un
membre per cada representació.
2.- La documentació integra dels assumptes inclosos en l'Orde del Dia, que haja de
servir de base al debat, i si és el cas, haurà de figurar a disposició dels integrants de la
Mesa, des del mateix dia de la convocatòria.
3.- De no celebrar-se sessió per falta d'assistents o un altre motiu, la Secretària realitzarà
l'Acta amb una diligència, autoritzada amb la seua firma, en la que consigne la causa i
els noms dels concurrents i dels que s'hagueren excusat.
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Capítol IV: De la modificació i reforma del Reglament.
Article 14é: Modificació i reforma.
1.-El Reglament de la Mesa de Negociació es modificarà quan així ho acorden ambdós
parts i d'acord amb les majories necessàries per a l'adopció d'acords de la Mesa General
de Negociació.
2.- La proposta de modificació del Reglament haurà d'anar acompanyada dels motius
que la justifiquen així com de la redacció alternativa de proposta, per qualsevol de les
parts.
3.- Per a la reforma d'este Reglament s'aplicaran les mateixes normes que per a
l'adopció d'acords.

DILIGÈNCIA: Per fer constar que el present Reglament es va publicar en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 117 de data 20 de juny de 2016.
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