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F. Xavier Mena López, president CRL
El Consell de Relacions Laborals acompleix un dels principis rectors de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, que declara que la Generalitat ha de promoure la 
creació d’un espai català de relacions laborals establert en funció de la realitat 
productiva i empresarial específica de Catalunya i dels seus agents socials. 

En el Consell de Relacions Laborals han d’estar 
representades les organitzacions sindicals i empresarials 
i l’Administració de la Generalitat, i ha de fomentar 
una pràctica pròpia de diàleg social, de concertació, 
de negociació col·lectiva, de resolució extrajudicial 
de conflictes laborals i de participació en el 
desenvolupament i la millora de l’entramat productiu.  

Aprofito aquestes línies per presentar-vos el Consell de Relacions Laborals, així 
com també la seva contribució a l’enfortiment dels mecanismes de cooperació 
entre l’Administració pública i els agents socials amb la finalitat d’afrontar els 
canvis que el mercat de treball i la societat en general viuen en l’actualitat.

F. Xavier Mena López
President del Consell
Conseller d’Empresa  
i Ocupació
Generalitat de Catalunya

•  F. Xavier Mena, president CRL
•  Esther Sànchez, vicepresidenta CRL
•  José Cachinero, CCOO
•  Camil Ros, UGT

•  Javier Ibars, FOMENT
•  Jana Callís, PIMEC
•  Àngels Pujols, secretària general CRL

http://www.gencat.cat/generalitat/cat/estatut/titol_1.htm#a45
http://www.gencat.cat/generalitat/cat/estatut/titol_1.htm#a45
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Esther Sànchez
Vicepresidenta del Consell

Secretària d’Ocupació i Relacions Laborals

Departament d’Empresa i Ocupació

Generalitat de Catalunya

Esther Sànchez, vicepresidenta CRL
Una societat que dialoga és una societat capaç d’explicitar la seva opinió,
d’expressar els seu desacords i de discutir-ne les solucions.

Una societat que dialoga és, en definitiva, una societat capaç de crear vincles
afectius i de confiança a través de la paraula i, per tant, capaç de superar la
discrepància i comprendre les seves raons.

El diàleg, per tant, és una mostra clara de maduresa i, per tant, un ingredient
necessari per a qualsevol sistema social que vulgui prosperar i créixer.

La Constitució espanyola de 1978 va assentar amb contundència les bases del
diàleg social, reconeixent el paper de les organitzacions empresarials i sindicals
com a promotors i garants dels interessos d’empreses i persones treballadores i
reconeixent al màxim nivell la negociació col·lectiva, amb la intenció inequívoca
de convertir-la en eix vertebrador en la regulació del mercat de treball. Ho feia
en un context polític que reclamava donar sentit i realitat a l’Estat Social i que
aspirava a acostar-se a Europa i, en definitiva, transitar pel camí de la pluralitat
i la cohesió social.

Unes quantes dècades després, constatem que, tot i els avenços aconseguits,
encara hem de seguir aprofundint en la cultura del diàleg social. 

•  F. Xavier Mena, president CRL
•  Esther Sànchez, vicepresidenta CRL
•  José Cachinero, CCOO
•  Camil Ros, UGT

•  Javier Ibars, FOMENT
•  Jana Callís, PIMEC
•  Àngels Pujols, secretària general CRL

esther



serveisqui

què com

< >6

La crisi econòmica, política i social que estem patint exigeixen, per poder-la fer front 
i superar-la amb èxit, d’una banda, una tasca d’autocrítica i d’internalització de
responsabilitats i, de l’altra, el desplegament de vies sòlides de comunicació entre 
Govern i agents econòmics i social, per poder impulsar un canvi d’estructures 
socials i de cultures organitzatives, necessaris per situar-nos en el nou escenari 
econòmic i social derivat de la globalització econòmica.

Catalunya, com a societat oberta i innovadora, ha de jugar, també en l’àmbit de les 
relacions laborals, els sistemes d’organització productiva i els models de gestió de 
persones, un paper tractor dins el conjunt de l’Estat espanyol. És inqüestionable 
que, perquè aquest procés prosperi amb èxit, es necessari un lideratge fort del 
Govern i la construcció conjunta de nous paradigmes i referents en el si del sistema 
de relacions laborals.

Mes enllà de possibles reformes legals que podrien actualitzar el marc de relacions 
laborals, és clar que l’avenç no depèn ni està condicionat a aquestes reformes, 
sinó exclusivament als canvis i moviments d’aproximació de tots els implicats i a la 
confirmació d’una idea compartida: l’enfortiment i modernització del diàleg social 
és un dels valors nuclears del marc econòmic i social europeu i, degudament 
canalitzat, un clar factor per a la seva competitivitat.

Esther Sànchez, vicepresidenta CRL

Esther Sànchez
Vicepresidenta del Consell

Secretària d’Ocupació i Relacions Laborals

Departament d’Empresa i Ocupació

Generalitat de Catalunya

•  F. Xavier Mena, president CRL
•  Esther Sànchez, vicepresidenta CRL
•  José Cachinero, CCOO
•  Camil Ros, UGT

•  Javier Ibars, FOMENT
•  Jana Callís, PIMEC
•  Àngels Pujols, secretària general CRL



serveisqui

què com

< >7

José Cachinero, CCOO
Per a CCOO de Catalunya, és un objectiu central consolidar marcs de diàleg i 
de concertació social. En aquest sentit, l’aposta per un marc català de relacions 
sociolaborals és una qüestió prioritària i estratègica. 

Com a part d’aquesta estratègia aprofitem la reforma de l’Estatut de Catalunya per 
impulsar el reconeixement del marc català de relacions sociolaborals. 
Per primera vegada s’aconsegueix el reconeixement legal del paper primordial que 
han d’exercir les organitzacions sindicals i empresarials en el terreny institucional, 
així com el de col·laboració amb els poders públics en el que anomenem 
concertació social. 

En aquest escenari, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha d’ocupar un 
paper de referència en l’àmbit de la concertació social, al servei del diàleg social i  
de la negociació col·lectiva.   

Per això, és imprescindible que s’abordin les iniciatives legals necessàries per dotar 
el Consell amb més capacitat d’actuació, impulsant la seva descentralització al 
conjunt del territori, obrint nous espais d’intervenció i, sobretot, dotant-lo amb més 
autonomia per a l’acompliment de les seves funcions.

En definitiva, un Consell que sigui un instrument útil per a la modernització de les 
nostres empreses, per a la millora de la competitivitat del nostre país i, sobretot,  
per a la millora de les condicions de vida de les treballadores i els treballadors  
catalans, dins i fora de l’empresa.

José Cachinero Triviño
Secretari

CCOO Catalunya

•  F. Xavier Mena, president CRL
•  Esther Sànchez, vicepresidenta CRL
•  José Cachinero, CCOO
•  Camil Ros, UGT

•  Javier Ibars, FOMENT
•  Jana Callís, PIMEC
•  Àngels Pujols, secretària general CRL
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Si no pots reproduir la locució 
d’audio, baixa’t gratuïtament la 
darrera versió d’Acrobat Reader.
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Camil Ros, UGT
Els acords que durant tots aquests anys hem assolit sindicats, patronals i Govern 
han garantit millores socials i econòmiques, no només per a les persones 
treballadores, sinó per al conjunt de la societat en general. La negociació col·lectiva 
i el diàleg entre els agents socials ens permet continuar millorant i defensant un 
model de relacions laborals propi basat en drets socials, justícia social, eficiència i 
progrés econòmic. 

La UGT de Catalunya aposta pel Marc Català de Relacions Laborals com a únic 
escenari del diàleg social a Catalunya i hi creu, i és precisament en aquest espai 
on té cabuda i raó de ser el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, que tot i 
que necessita personalitat jurídica pròpia, és el mecanisme de participació i diàleg 
essencial en el qual els agents socials ens trobem per donar resposta als problemes 
actuals i per millorar el mercat de treball català i la concertació social, entre d’altres.

La racionalització i l’actualització dels àmbits de la negociació col·lectiva, la 
coordinació, la creació de nous àmbits sectorials més amplis i, en definitiva, totes 
aquelles deficiències, imperfeccions i reptes que encara ara té el nostre mercat de 
treball, cal  afrontar-les en el si del Consell de Relacions Laborals, perquè és el lloc 
idoni per a la participació i per a l’obtenció de resultats. 

Camil Ros i Duran
Secretari de política sindical
UGT Catalunya

•  F. Xavier Mena, president CRL
•  Esther Sànchez, vicepresidenta CRL
•  José Cachinero, CCOO
•  Camil Ros, UGT

•  Javier Ibars, FOMENT
•  Jana Callís, PIMEC
•  Àngels Pujols, secretària general CRL
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Javier Ibars, FOMENT
El diàleg i la concertació social són els eixos vertebradors de la modernització d’unes 
relacions laborals basades en el consens i la participació dels seus protagonistes, és 
a dir, organitzacions empresarials i sindicals.  

Al llarg de les darreres dècades disposem de nombrosos exemples d’acords de 
caràcter bilateral, signats entre els agents socials o negociats entre els agents socials 
i el Govern, que han comportat millores en les nostres relacions laborals sobre la 
base del consens. 

Totes les parts hem coincidit a considerar que el Consell de Relacions Laborals de 
Catalunya ha d’erigir-se en l’òrgan de representació institucional de Catalunya en 
l’àmbit laboral, i això ha de comportar dotar-lo de personalitat jurídica pròpia per tal 
de disposar d’una major capacitat d’actuació i autonomia. 

Mitjançant les diverses comissions que  componen el Consell i que integren els 
principals continguts a l’àmbit laboral tenim el compromís de modernitzar les nostres 
relacions laborals i de  resoldre  els problemes que ens plantegen les empreses i les 
persones treballadores, i de millorar el nostre model socioeconòmic. 
 
Es tracta d’un compromís ineludible que ha de generar una millora de la 
productivitat i de la competitivitat del nostre teixit productiu. 

Javier Ibars Álvaro
Director

Departament de  Relacions 

Laborals i Afers Socials

Foment del Treball Nacional

•  F. Xavier Mena, president CRL
•  Esther Sànchez, vicepresidenta CRL
•  José Cachinero, CCOO
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Jana Callís, PIMEC
El diàleg social és un dret i un deure que tenen els agents socials oficialment reconeguts 
com a més representatius de Catalunya. Concretament, es tracta d’un compromís que 
assumeixen les parts per intentar arribar a acords sobre aquelles qüestions que han 
de definir el nostre marc de relacions laborals, més enllà del que marquen les lleis i les 
normatives. 
 
En el diàleg social, es tracten matèries tan importants com la negociació de convenis 
col·lectius, la formació, la igualtat, la conciliació de la vida personal i laboral o la salut 
laboral, entre d’altres. Els acords derivats del diàleg social tenen una força especial perquè 
compten amb el consens tant de les organitzacions empresarials com de les organitzacions 
sindicals més representatives, i perquè han estat fruit d’un procés de negociació, que ha 
tingut en compte els interessos tant de les empreses com de les persones treballadores. 

A través del Consell de Relacions Laborals, els agents socials més representatius troben 
un marc de concertació social, ja que s’afegeix al diàleg social el propi Govern, i es treballa 
en equip entre els tres actors implicats -sindicats, patronals i Govern-, de manera que 
s’aconsegueix un espai permanent de participació, des del qual es promouen iniciatives 
conjuntes i es duen a terme accions per millorar el nostre marc de relacions laborals, i 
traslladar a la societat el coneixement en matèria laboral  mitjançant  estudis, publicacions i 
jornades. 

Des de PIMEC, en la nostra qualitat de membre del Consell de Relacions Laborals, 
esperem poder seguir treballant en la defensa dels interessos de les pimes, i desenvolupar 
accions i mesures que comptin amb el suport de la resta d’agents socials  
i del Govern, per millorar la competitivitat del teixit productiu català.

Jana Callís Vilagut
Responsable del Departament 

de relacions laborals PIMEC

Si no pots reproduir la locució 
d’audio, baixa’t gratuïtament la 
darrera versió d’Acrobat Reader.
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Àngels Pujols, secretària general CRL
Amb l’inici de la nova legislatura, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya 
emprèn una nova etapa on el difícil context econòmic exigeix, més que mai, avançar 
conjuntament per tal d’afavorir l’adaptació del nostre sistema de relacions laborals a 
les necessitats de les persones treballadores i de les empreses.  
 
L’esforç i la il·lusió de l’equip de professionals del Consell, juntament amb l’adopció 
d’una nova organització interna i una metodologia de treball que optimitza recursos, 
humans i materials, fan possible l’existència d’aquest espai de diàleg i participació 
permanent entre el Govern i les organitzacions sindicals i empresarials més 
representatives de Catalunya, que determina el progrés del Consell de Relacions 
Laborals. 

Aprofito aquestes línies per transmetre-us el meu compromís, personal i 
professional, en la gestió de l’organisme de forma que contribueixi a la consolidació 
del marc de relacions laborals que Catalunya necessita.

Espero que aquest document us ajudi a conèixer millor el Consell de Relacions 
Laborals i tots els serveis que tenim a la vostra disposició.

M. Àngels Pujols Muntada
Secretària general del Consell 

de Relacions Laborals de Catalunya

Departament d’Empresa i Ocupació

Generalitat de Catalunya

Consell de 
Relacions Laborals
de Catalunya
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•  Àngels Pujols, secretària general CRL
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El Consell de Relacions Laborals de 
Catalunya és un òrgan tripartit i paritari 
adscrit al Departament d’Empresa i 
Ocupació i integrat  pel Govern de la 
Generalitat i les organitzacions sindicals 
CCOO i UGT i empresarials més 
representatives de Catalunya FOMENT 
i PIMEC com a fòrum estable de diàleg 
social i de participació institucional en 
matèria de relacions laborals. 

L’article 170 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(d’ara endavant, l’EAC) atorga a la Generalitat la competència 
executiva en matèria de treball i de relacions laborals.

L’article 45.2 EAC 
determina que la Generalitat ha de promoure la creació d’un 
espai català de relacions laborals en el qual hi ha d’haver 
representades les organitzacions sindicals i empresarials i 
l’Administració de la Generalitat.

L’article 4.2 EAC 
encomana a la Generalitat que faciliti la participació de totes 
les persones en la vida política, econòmica, cultural i social.

Per acomplir aquests principis previstos a l’Estatut 
d’autonomia, el Parlament de Catalunya, exercint la seva 
competència, va aprovar el 30 de maig del 2007 la Llei 
1/2007, de 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals.

Amb la creació d’aquesta llei s’assoleix l’objectiu de crear un 
espai català de relacions laborals fixat en l’Acord estratègic 
per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i 
la competitivitat de l’economia catalana, signat el 16 de 
febrer del 2005.

Més endavant, el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
aprovar el Decret 29/2008, de 29 de gener, d’organització 
i funcionament del Consell de Relacions Laborals, que ha 
permès el ple desplegament de la seva activitat.

Aquest decret desenvolupa els aspectes procedimentals 
bàsics de funcionament intern del Consell de Relacions 
Laborals i articula la Comissió de Convenis  
Col·lectius com a òrgan especialitzat.

Marc jurídic
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http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=b4b40e4e9a2b6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b4b40e4e9a2b6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=b4b40e4e9a2b6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b4b40e4e9a2b6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.gencat.cat/
http://www.gencat.cat/
http://www.ccoo.cat/
www.ugt.cat
http://www.foment.com/
web.pimec.org
http://www.gencat.cat/generalitat/cat/estatut/titol_4.htm
http://www.gencat.cat/generalitat/cat/estatut/titol_1.htm
http://www.gencat.cat/generalitat/cat/estatut/titol_preliminar.htm
http://www.gencat.cat/diari/4902/07156042.htm
http://www.gencat.cat/diari/4902/07156042.htm
http://www.acordestrategic.cat/
http://www.acordestrategic.cat/
http://www.acordestrategic.cat/
http://www.gencat.cat/diari/5060/08016246.htm
http://www.gencat.cat/diari/5060/08016246.htm
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 D’acord amb l’article 3 de la Llei 1/2007, de 5 de juny, el 
Consell de Relacions Laborals té les funcions següents:

1. Impulsar el diàleg entre les organitzacions sindicals 
i empresarials i entre aquestes organitzacions i 
l’Administració de la Generalitat en matèria de relacions 
laborals, especialment pel que fa a la millora i la 
racionalització de la negociació col·lectiva, la contractació 
laboral, la contractació i la subcontractació d’obres i serveis, 
la igualtat i la no-discriminació, la seguretat i la salut laboral, 
i la Inspecció de Treball i Seguretat Social, per mitjà de la 
racionalització de les instàncies de diàleg social existents, 
per fer efectiu l’espai català de relacions laborals. 

2. Garantir i fer efectiva la participació institucional en el 
control i el seguiment de les matèries de relacions laborals. 

3. Conèixer les línies estratègiques d’actuació en matèria 
de relacions laborals que el Departament competent en 
aquesta matèria li ha de presentar anualment i formular 
propostes d’actuació en matèria de relacions laborals per 
promoure acords entre les parts. 

4. Ser consultat sobre els programes d’actuació inspectora 
a Catalunya i rebre informació sobre el seguiment dels 
programes esmentats. 

5. Fomentar i millorar els diversos elements que intervenen 
en la negociació col·lectiva a Catalunya, amb l’objectiu 
d’impulsar-la, orientar-la i atendre situacions i circumstàncies 
generals o particulars que puguin requerir atenció i solució. 
Aquesta funció inclou diverses actuacions que han de ser 
aglutinades i dutes a terme per la Comissió de Convenis 
Col·lectius, com a òrgan especialitzat del Consell. 
 
Les dues finalitats bàsiques del Consell de Relacions 
Laborals de Catalunya recollides en aquesta llei són: en 
primer lloc, donar cobertura amb caràcter estable a la 
participació institucional dels agents socials, i en segon 
lloc, fomentar i facilitar la cooperació i el diàleg permanents 
entre les organitzacions sindicals i empresarials entre si 
per propiciar acords i fomentar la millora de la negociació 
col·lectiva, i entre aquestes organitzacions i l’Administració 
de Catalunya, per modernitzar el sistema de relacions 
laborals de Catalunya.

Objectius
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Temàtica

tematica
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El Consell de Relacions Laborals treballa en diverses temàtiques 
per mitjà de diferents comissions i grups de treball: 

El 31 de desembre de 2011, va entrar en vigor la Llei 11/2011, 
29 de desembre, de reestructuració del sector públic per 
agilitzar l’activitat administrativa, la qual crea la Comissió de 
Responsabilitat Social i permet convertir el grup de treball en 
comissió permanent. També crea la Comissió de l’Observatori 
del Treball.

Temàtica

Comissió de convenis  
col·lectius

Comissió de seguretat 
i salut laboral

Comissió de seguiment de  
la contractació laboral

Comissió d’igualtat  
i temps de treball

Comissió d’inspecció de 
treball i seguretat social

Grup de treball de responsabilitat  
social de les empreses

Grup de treball sobre l’acord de  
mesures per a l’ocupació juvenil

Secretaria General del Consell  
de Relacions Laborals

•  Marc jurídic 
•  Objectius 
•  Temàtica
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•  Ple
•  Mesa de Coordinació
•  Convenis col·lectius
•  Seguretat i salut laboral
•  Contractació laboral
•  Igualtat i temps de treball
•  Inspecció i seguretat social
•  Responsabilitat social
•  Ocupació per a joves
•  Secretaria general CRL
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naturalesa i funcions       composició      activitat

Ple

El Ple exerceix l’alta direcció de la 
gestió i el control de les funcions 
del Consell de Relacions Laborals 
de Catalunya. 

Es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una 
vegada cada tres mesos, sense perjudici que 
es puguin celebrar sessions extraordinàries, és 
presidit pel conseller d’Empresa i Ocupació i hi 
assisteixen els representants de les organitzacions 
sindicals i patronals més importants de Catalunya. 

Però, fonamentalment, el Ple té una gran 
importància per les funcions que té assignades.  
 
El CRL compta amb 24 membres: Vuit membres 
en representació de la Generalitat, vuit membres 
en representació de les organitzacions sindicals i 
vuit membres de les organitzacions empresarials, 
els quals es reparteixen en les comissions, grups 
de treball GT i comissions tècniques CT:

Ple

Grups de 
treball

Comissions

Mesa de 
coordinació

Comissions 
tècniques

nat_ple
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El Ple del Consell de Relacions Laborals de Catalunya  
xestà integrat pel president i 24 membres, distribuïts 
de la manera següent: 

President: Francesc Xavier Mena López, conseller d’Empresa i 
Ocupació

Vicepresidenta: Esther Sànchez Torres, secretària d’Ocupació i 
Relacions Laborals, i directora del Servei d’Ocupació de Catalunya

Secretària general: M. Àngels Pujols Muntada

En representació de les organitzacions  
sindicals més representatives:
Per CCOO: José Cachinero Triviño, M. Dolores Fernández Carou, 
Juan Manuel Tapia i María Marín Franconetti
Per la UGT: Adela Carrió Ibáñez, Raquel Gil Eiroá, Dionís Oña 
Martín i Camil Ros Durán 

En representació de les organitzacions  
empresarials més representatives:
Per FOMENT: Benet Armengol Obradors, Rosario Cabrera 
Jiménez, Jordi de Puig Roca, Javier Ibars Álvaro, Marisol Morales 
de Cano i César Sánchez Hernández
Per PIMEC: M. Àngels Agulló Taltavull i Jana Callís Vilagut

En representació de la Generalitat de Catalunya: M. Luz 
Bataller Cifuentes, Ramon Bonastre Bertran, Enric Colet i 
Petit, Xavier López Garcia, Josep Ramon Morera Balada, 
Jesús Quiroga Martínez i Joan Sureda Martínez

Així mateix, per a cada un dels membres esmentats 
anteriorment, es nomena un suplent: 

En representació de les organitzacions  
sindicals més representatives: 
Per CCOO: Noël Climent Jurado, José Manuel Cuenca 
Moreno, Luisa Montes Pérez i Tània Pérez Díaz 
Per la UGT:  Noelia Marín García, Joan Samsó Piedrabuena 
i Verónica Santoro Lamelas

En representació de les organitzacions  
empresarials més representatives: 
Per FOMENT: Àngel Buxó Lozano, Maria Mora Radó, 
Carmen Mur Gómez, Josep M. Orduña Ponti, Clotilde Tesón 
Ruiz i Salvador Tudela Edo
Per PIMEC: Marisa González Silva

En representació de la Generalitat de Catalunya: Jaume 
Abat Dinarés i Àngels Cuadrada Basquens, Jaume de 
Montserrat Nonó, Josep Lluís de Peray Baigés, Josep 
Moragas Freixa, Ariadna Rectoret i Jordi Raquel Saco Coya 

comp_ple
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ANYS 
2008/ 
2010
 

Durant el període 2008-2010, el Ple va 
tenir un paper molt rellevant i va aprovar les 
normes de funcionament intern del Consell 
de Relacions Laborals de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix la seva llei i les 
disposicions normatives que la despleguen.

Així mateix, per fer possible l’acompliment de l’activitat que 
es porta terme en el marc de les comissions i els grups de 
treball existents, el Ple va aprovar durant aquest període els 
plans de treball anuals del Consell i els seus avantprojectes 
de pressupost corresponents.

En aquest sentit, el Ple va formular les propostes d’actuació 
en l’àmbit de les relacions laborals que incorporen els plans 
de treballs esmentats anteriorment i que segueixen les 
línies estratègiques d’actuació presentades anualment pel 
Departament d’Empresa i Ocupació. 

Finalment, el Ple té la legitimitat de crear i dissoldre els grups 
de treball temporals sobre matèries laborals específiques, per 
a la qual cosa es requereix l’acord dels grups que l’integren 
en una votació feta a aquest efecte. Concretament, durant 
l’any 2010 es va crear el Grup de Treball de Seguiment 
de l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 
2009-2012.

ple_act

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=a2d1604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a2d1604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=a2d1604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a2d1604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=122548&idioma=0
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio
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ANY 
2011
Durant l’any 2011, el Ple ha aprovat el Pla de treball anual del 
Consell, però també ja ha començat a treballar en l’aprovació 
dels objectius que marcaran el full de ruta de l’any vinent. D’altra 
banda, el Ple ha prorrogat durant l’any 2011 la continuïtat de dos 
dels seus grups de treball específics, l’un sobre responsabilitat 
social i l’altre sobre l’acord de mesures d’ocupació juvenil. 
Així mateix, en el marc del Ple, s’ha aprovat la carta en què les 
organitzacions empresarials i sindicals més representatives i el 
Govern de la Generalitat de Catalunya prenen posició respecte  
del paper del Consell de Relacions Laborals. 
Finalment, cal destacar el tractament en el Ple de la introducció 
de proposta, aprovada per la Mesa de Coordinació, de 
modificació de l’articulat de la Llei 1/2007, de 5 de juny, del 
Consell de Relacions Laborals, via Llei òmnibus, que finalment 
s’ha dividit en tres de diferents:

•	 Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació 
•	 Avantprojecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa 
•	 Avantprojecte de llei de promoció de l’activitat econòmica 

El 31 de desembre de 2011, va entrar en vigor la Llei 11/2011, 
29 de desembre, de reestructuració del sector públic per 
agilitzar l’activitat administrativa, la qual crea la Comissió de 
Responsabilitat Social i permet convertir el grup de treball en 
comissió permanent. També crea la Comissió de l’Observatori 
del Treball. Agilitza el funcionament del Consell de Relacions 
Laborals amb la possibilitat de què les persones integrants de les 
diferents comissions no hagin de ser necessàriament membres 
del Ple, sinó persones designades perles diferents organitzacions 
en proporció al nombre de persones del Ple.

A la sessió del Ple del Consell de Relacions Laborals del 10 de 
novembre es va debatre el tema de la descentralització territorial 
del Ple i es va acordar, en una primera fase, portar a terme una 
sessió d’informació del Consell a les seus dels serveis territorials 
del Departament el mes de desembre, i en una segona fase, a 
partir del 2012, desplegar-lo amb la realització de dues sessions 
anuals de treball a cada demarcació, amb la consegüent 
constitució de grups de treball integrats per les organitzacions 
empresarials i sindicals territorials. 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/acordgovernidioma/detall.do?id=1781
http://bit.ly/ynpAtZ
http://bit.ly/ynpAtZ
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Un altre dels temes acordats va ser la creació d’un grup de 
treball per tractar el tema de la proposta articulada de Llei de 
participació institucional. Nota de premsa.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=105589


serveisqui

què com

< >26

naturalesa i funcions       composició      activitat

Ple



naturalesa i funcions       composició      activitat

serveisqui

què com

< >27

Mesa de 
coordinació

mesa



serveisqui

què com

< >28

naturalesa i funcions       composició      activitat

Mesa de Coordinació

El Ple del Consell, reunit amb data 
28 de gener del 2008, va acordar per 
unanimitat la creació de la Mesa de 
Coordinació, integrada per una persona 
membre del Consell representant 
de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i de cadascuna de les 
organitzacions sindicals i empresarials 
presents al Consell.

La Mesa de Coordinació és l’òrgan 
executiu del Consell i té per 
missió fonamental coordinar tots 
els esforços de diàleg social de 
totes les comissions del CRL per 
tal d’establir vasos comunicants 
i una visió transversal en tots els 
àmbits cabdals d’actuació. 

A banda d’aquesta funció 
coordinadora, també fixa l’ordre 
del dia dels plens, estableix el 
contingut i el ritme dels treballs de 
les comissions i els grups de treball 
i en fa el seguiment.

nat_mesa
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Mesa de Coordinació

La Mesa de Coordinació del Consell 
de Relacions Laborals de Catalunya 

està integrada per la vicepresidenta 
del Consell, que pot delegar en 
el director general de Relacions 
Laborals i Qualitat en el Treball, 
i per quatre membres, un per 
organització present al Consell. 

Estàn distribuïts de la manera següent:  

Presideix: Esther Sànchez Torres, secretària 
d’Ocupació i Relacions Laborals, i directora del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Ramon Bonastre Bertran, director general de 
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, per 
delegació de la vicepresidenta del Consell

Secretària general: M. Àngels Pujols Muntada

En representació de les organitzacions  
sindicals més representatives:
Per CCOO: José Cachinero Triviño 
Per la UGT: Camil Ros Durán

En representació de les organitzacions 
empresarials més representatives:
Per FOMENT: Javier Ibars Álvaro 
Per PIMEC: Jana Callís Vilagut

comp_mesa

29 < >



serveisqui

què com

< >30

naturalesa i funcions       composició      activitat

Mesa de Coordinació

ANYS 
2008/ 
2010
 
Durant aquest període, la Mesa de Coordinació va 
col·laborar estretament amb el vicepresident del Consell 
en la direcció de la Mesa i la programació dels punts de 
l’ordre del dia de les sessions previstes pel Ple.

Així mateix, la Mesa de Coordinació va fer el seguiment 
i la coordinació de les actuacions dels diferents òrgans 
(comissions, grups de treballs i comissions tècniques) 
del Consell de Relacions Laborals durant aquests anys.

ANY 
2011
 
Durant l’any 2011, la Mesa de Coordinació s’ha reafirmat 
en l’impuls de la missió bàsica del Consell de diàleg social i 
concertació i en la seva configuració com a òrgan cabdal en 
el disseny del marc català de relacions laborals; en aquest 
sentit, ha elaborat una carta en què mostra la seva posició, 
la qual ha estat aprovada pel Ple del Consell. 

Aquesta promoció de la missió fonamental del Consell ha 
implicat consolidar les bases per a l’enfortiment paral·lel  
de l’organisme i dotar-lo amb els instruments necessaris  
perquè pugui exercir plenament les seves funcions. 

mesa_act
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D’aquesta manera, la Mesa ha debatut i aprovat la proposta 
de modificació de la Llei del Consell, via Llei Òmnibus, en 
el sentit que l’Observatori del Treball i el Grup de Treball 
de Responsabilitat Social es converteixin en comissions 
permanents. 

A més a més, no es requerirà que les persones que assisteixen 
a les reunions de les comissions siguin membres del Consell, 
sinó que poden ser designades per les organitzacions  més 
representatives de Catalunya, cosa que garanteix l’agilitat 
i el coneixement específic necessari en l’operativa de les 
comissions. 

D’acord amb l’objectiu estratègic del Pla de treball 2011 de 
donar a conèixer l’activitat i els serveis del Consell i impulsar 
diferents espais de trobada i reflexió comuns, la Mesa de 
Coordinació va aprovar el Pla de comunicació i difusió del 
Consell. 

La concreció d’alguna d’aquestes actuacions incloses en el Pla 
ha estat l’actualització de la seva pàgina web, http://crl.gencat.
cat, i la realització de cinc jornades de presentació del Consell 
al territori (Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Terres 

de l’Ebre), amb la col·laboració dels Serveis Territorials del 
Departament d’Empresa i Ocupació, dels representants dels 
centres de seguretat i salut laboral i de la Inspecció de Treball. 
Hi van assistir els agents socials més representatius del territori 
i les entitats i els organismes vinculats al món de les relacions 
laborals. 

Destaca el treball que s’està fent en el marc d’aquesta 
Mesa de Coordinació en l’elaboració d’un Pla d’acció en 
matèria de processos de reestructuració. L’objectiu estratègic 
d’aquest pla és coordinar els serveis oferts pel Departament 
d’Empresa i Ocupació amb la participació dels agents socials 
més representatius, per tal que, dins del seu àmbit de 
competències, es millori l’estabilitat econòmica i productiva 
de les empreses establertes a Catalunya i s’eviti o es 
redueixi la destrucció d’ocupació derivada dels processos de 
reestructuració i tancament de caràcter col·lectiu.  
 
Un dels darrers temes plantejats a la Mesa de Coordinació ha 
estat una Proposta articulada de llei de participació institucional 
que s’ha portat al Ple, on s’ha acordat la creació d’un grup de 
treball per tractar el tema.

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.ee60a2ce1faea1b298740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=69e3ee36df38f110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=69e3ee36df38f110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://crl.gencat.cat
http://crl.gencat.cat
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Convenis i nego-
ciació col·lectiva

• Comissió de convenis col·lectius
• Comissió tècnica de negociació col·lectiva
• Grup tècnic del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya
• Grup tècnic de la formació professionalitzadora a la negociació col·lectiva



serveisqui

què com

< >33

naturalesa i funcions       composició      activitat

Comissió de convenis col·lectius
La Comissió de Convenis Col·lectius és 
l’únic òrgan especialitzat del Consell 
de Relacions Laborals de Catalunya 
que té com a missió impulsar, orientar i 
millorar l’estructura i els continguts de 
la negociació col·lectiva a Catalunya. 

La Comissió té com a funcions 
distintives valorar i, si escau, prendre 
una posició davant d’iniciatives legals 
i polítiques relacionades amb 

la negociació col·lectiva; analitzar 
la realitat negociadora; fomentar el 
coneixement i el debat social sobre 
la negociació col·lectiva, i realitzar 
tasques d’assessorament i recomanació 
sobre convenis col·lectius aplicables, 
sobre la racionalització de l’estructura 
negociadora i per millorar els 
continguts negociats.

33
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De conformitat amb l’article 12 de la 
Llei 1/2007, de 5 de juny, del Consell de 
Relacions Laborals i secció 4a, articles 
14-17 del Decret 29/2008, de 29 de 
gener, d’organització i funcionament 
del CRL, es crea la Comissió de 
Convenis Col·lectius, composta per dotze 
membres (article 15, Decret 29/2008).

Presideix: Esther Sànchez Torres, secretària d’Ocupació 
i Relacions Laborals, i directora del Servei d’Ocupació de 
Catalunya

Secretària general: M. Àngels Pujols Muntada 

En representació de les organitzacions  
sindicals més representatives:
Per CCOO: José Cachinero Triviño, Juan Manuel Tapia Rubio 
Per la UGT: Camil Ros Duran, Joan Samsó Piedrabuena

En representació de les organitzacions  
empresarials més representatives:
Per FOMENT: Yéssika Aguilar Granados,  
Jordi de Puig Roca, Javier Ibars Álvaro
Per PIMEC: Jana Callís Vilagut 

En representació de la Generalitat de Catalunya:  
Jaume Abat Dinarès, Ramon Bonastre Bertran,  
Àngels Cuadrada Basquens

comp_comiss_conven_colect
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• Comissió de convenis col·lectius
• Comissió tècnica de negociació col·lectiva
• Grup tècnic del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya
• Grup tècnic de la formació professionalitzadora a la negociació col·lectiva

http://www.gencat.cat/diari/5060/08016246.htm
http://www.gencat.cat/diari/5060/08016246.htm
http://www.gencat.cat/diari/5060/08016246.htm
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Les activitats de la Comissió es distribueixen en anys naturals 
i queden recollides en un Pla de treball anual aprovat pel Ple 
del Consell. Durant tot aquest temps, es planteja i es valora 
la seva activitat en diferents reunions ordinàries en les quals 
participen tots els membres de la Comissió. Hi ha previstes 
quatre reunions l’any.  
La Comissió pot crear espais de treball per a l’acompliment de 
les seves activitats. Actualment n’hi ha tres: la Comissió Tècnica 

de Negociació Col·lectiva (creada el 2008), el Grup Tècnic del Mapa 

de la Negociació Col·lectiva a Catalunya (2011) i el Grup Tècnic de la 

Formació Professionalitzadora a la Negociació Col·lectiva (2011).

ANYS 
2008/ 
2010

A grans trets, el període 2008-2010 fou una etapa fructífera per 
respondre a demandes immediates de la realitat negociadora 
i establir les bases de funcionament de la Comissió. En 
aquest darrer sentit, la Comissió de Convenis Col·lectius ha 
estat testimoni d’iniciatives i de noves metodologies reeixides 
empreses pels membres de la Comissió per fer possible la 
voluntat de diàleg social. 

D’aquesta manera, la Comissió va conèixer el trasllat de debats 
realitzats en altres àmbits i marcs, el dipòsit i la circulació de 
documentació dels diferents agents i de resums executius fets 
per facilitar-ne el coneixement, i la participació de diferents 
d’òrgans de l’Administració i dels agents socials. 

La Comissió es va reunir per primera vegada el 4 de febrer 
del 2008. Des d’aleshores, ha dut a terme diferents activitats. 
L’òrgan va ser informat de les reunions entre la Generalitat 
de Catalunya i el Ministeri de Treball i Immigració per definir 
el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i 
dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball i en va fer 
una valoració. 

com_con_collectius_act
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La Comissió ha vetllat pel respecte a les competències titularitat 
de la Generalitat, per millorar la tramitació administrativa dels 
convenis col·lectius, per facilitar les tasques d’anàlisi estadística 
dels convenis col·lectius i, així mateix, per fer encara més 
interessant el servei del Cercador de Convenis Col·lectius 
del Consell, en el qual es troben, tots els convenis que tenen 
aplicació a centres de treball ubicats a Catalunya, la seva 
naturalesa per ubicació sectorial de l’àmbit de negociació i la 
identificació de clàusules regulades concretes. Molts d’aquests 
convenis són en llengua catalana.

La Comissió va valorar l’Ordre referida a la introducció del codi 
de conveni col·lectiu als fulls d’afiliació a la Seguretat Social i hi 
va prendre posició. Les organitzacions empresarials integrants 
de la Comissió van acordar donar instruccions a les seves 
empreses sobre la conveniència de comunicar el codi conveni 
aplicable en els documents de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.  

La Comissió va valorar la codificació de les actes a les eleccions 
sindicals a partir de la nova codificació de les classificacions 
d’activitats econòmiques (CCAE 2009) i hi va prendre posició. 

En aquest sentit, atesa la informació disponible al seu moment 
sobre la conversió de codis a la nova nomenclatura, la Comissió 
va acordar manifestar que no canviessin els criteris actuals 
de codificació d’actes i que, com a criteri general, el conveni 
d’empresa computés per al d’àmbit superior i el conveni 
sectorial computés per al conveni sectorial d’àmbit més ampli.

En aquest sentit, també mereix una menció especial la reflexió 
per ajudar a la normalització lingüística en la redacció dels 
acords col·lectius. 

La Comissió va participar en la valoració de la Circular núm. 
1/2008, de 24 de novembre del 2008, de la Direcció General 
de Relacions Laborals sobre el registre i la publicació dels 
convenis col·lectius. En aquesta activitat hi van participar 
també representants de la Secretaria de Política Lingüística de 
la Generalitat de Catalunya.

Convenis i nego-
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• Comissió tècnica de negociació col·lectiva
• Grup tècnic del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya
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http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.7c312755b8c91fe0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=fe1f604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe1f604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Comissió de convenis col·lectius
La Comissió ha estat també l’òrgan que va encarregar i valorar 
la Guia per a l’elaboració de convenis col·lectius del web del 
Consell de Relacions Laborals. 

Aquest document pretén, gràcies al seu rigor acadèmic i alhora 
voluntat didàctica, aclarir els requisits i les possibilitats als 
agents negociadors davant la formulació de convenis col·lectius. 
Actualment, la guia s’està revisant per introduir els canvis legals 
recents en aquesta matèria. 

Així mateix, va organitzar jornades sobre matèries que 
defineixen la negociació col·lectiva:

•	 Jornada debat «El paper de la Comissió de Convenis 
Col·lectius del Consell de Relacions Laborals de Catalunya», 
24 de novembre del 2009. 

•	 Jornada debat «Reptes del dret social davant la crisi 
econòmica», 4 de juny del 2009, organitzada amb 
l’Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social.

•	 «Jornada d’estudi sobre la negociació col·lectiva», 3 
d’octubre, organitzada amb la Comisión Nacional Consultiva 
de Convenios Colectivos.

D’altra banda, la Comissió va dur a terme diversos estudis 
sobre temàtiques regulades a la negociació col·lectiva i sobre 
l’estructura de la negociació de sectors d’activitat concrets. 

Per a la millora de l’organització interna de la Comissió 
per acomplir les tasques administratives i estadístiques 
encomanades, es van realitzar estudis de consultoria sobre 
metodologies de treball en els processos de registre i dipòsit de 
convenis i l’extracció i la difusió d’estadístiques a la ciutadania. 

La Comissió també va participar en el projecte, encara no 
finalitzat, de renovació del Diccionari de negociació col·lectiva, 
elaborat de manera conjunta amb el Centre de Terminologia. 
(Termcat). 

Convenis i nego-
ciació col·lectiva

• Comissió de convenis col·lectius
• Comissió tècnica de negociació col·lectiva
• Grup tècnic del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya
• Grup tècnic de la formació professionalitzadora a la negociació col·lectiva

http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03%20-%20Centre%20de%20documentacio/Documents/01%20-%20Publicacions/10%20-%20Consell%20de%20Relacions%20Laborals/Arxius/GUIA%20_CONVENIS.pdf
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Visites al Cercador de Convenis

Comissió de convenis col·lectius
La Comissió va analitzar i valorar la tasca del Cercador de 
Convenis Col·lectius aplicables a Catalunya. Gràcies a aquesta 
eina, és possible consultar els convenis, els acords i els pactes 
assolits en procediments de negociació col·lectiva, publicats en 
el DOGC, el BOP o el BOE, amb incidència a Catalunya.

Per a una millor difusió i coneixement de la realitat negociadora, 
es va elaborar un nou qüestionari de buidatge de clàusules dels 
convenis col·lectius que afecten la realitat catalana i que s’està 
definint.

El Cercador de Convenis Col·lectius és una eina que permet 
accedir al text complet dels convenis i a les revisions, les 
modificacions, les correccions i els aclariments d’aquests 
convenis mitjançant la cerca especialitzada, o pel nom de 
l’empresa, el sector o el subsector.

El gràfic que es mostra a continuació detalla el nombre de visites 
al Cercador de Convenis Col·lectius durant els darrers anys:

El Cercador de Convenis Col·lectius és una eina de consulta molt 
potent que el mes d’octubre del 2011 va enregistrar 19.366 
visites i es va col·locar en el segon lloc de les pàgines més 
visitades de la web del Departament d’Empresa i Ocupació.

Convenis i nego-
ciació col·lectiva

• Comissió de convenis col·lectius
• Comissió tècnica de negociació col·lectiva
• Grup tècnic del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya
• Grup tècnic de la formació professionalitzadora a la negociació col·lectiva

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.7c312755b8c91fe0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=fe1f604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe1f604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.7c312755b8c91fe0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=fe1f604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe1f604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
file:/Users/jordiubanell/Documents/_WORK/CRL/Originals/documents/Visites_Cercador.pdf
file:/Users/jordiubanell/Documents/_WORK/CRL/Originals/documents/Visites_Cercador.pdf
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Comissió de convenis col·lectius

La Comissió ha reflexionat, en primer lloc, sobre les 
implicacions de la reforma de la negociació col·lectiva 
per mitjà del Reial decret llei 7/2011, de 10 de juny, 
de mesures urgents per a la reforma de la negociació 
col·lectiva. 
 
Segonament, ha valorat el rol de la formació per a 
l’ocupació a la negociació col·lectiva per ajudar a 
reflexionar sobre les possibilitats del Grup Tècnic de la 
Formació Professionalitzadora a la Negociació Col·lectiva, 
constituït recentment. 

ANY 
2011
 

L’any 2011 ha dut a terme les accions plantejades en el 
Pla de treball del Consell. Les activitats consoliden línies de 
treball engegades en altres períodes i preveuen també noves 
accions sobre qüestions estratègiques. En aquest sentit, 
amb força seguretat, el Pla de treball del 2012 preveurà el 
desenvolupament d’algunes de les accions plantejades per 
enguany. 

A part de l’encert en la consecució dels seus objectius 
explícits, les línies d’actuació plantejades han de ser valorades 
també segons el grau de consolidació i innovació de les 
estratègies de diàleg social, les quals són condició necessària 
per a l’èxit de la Comissió. A finals del 2011 ja és constatable 
l’assoliment del tot satisfactori dels objectius esmentats.

Convenis i nego-
ciació col·lectiva

• Comissió de convenis col·lectius
• Comissió tècnica de negociació col·lectiva
• Grup tècnic del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya
• Grup tècnic de la formació professionalitzadora a la negociació col·lectiva
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Comissió de convenis col·lectius
Per això, s’ha encarregat una conferència a l’expert en la 
matèria Oriol Homs, adreçada als representants dels agents 
membres del Consell i a la qual va assistir la Secretaria 
Executiva del Consell Català de la Formació Professional.

En el marc de la Comissió, d’altra banda, s’informa del 
procés de registre i dipòsit telemàtic de convenis col·lectius 
regulat en el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre 
registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball. 

En aquest sentit, s’ha organitzat per als membres de la 
Comissió una sessió formativa impartida per representants del 
Ministeri de Treball i Immigració sobre el sistema telemàtic 
establert i, en especial, les tasques que han de dur a terme 
els agents negociadors. 

La Comissió continua portant a terme 
enguany activitats de coneixement i 
difusió de la negociació col·lectiva. 

En aquest sentit, ha organitzat unes jornades sobre mesures 
de foment de l’ocupació a la negociació col·lectiva. 

La Comissió també té prevista una reflexió especial sobre com 
cal abordar el temps de treball a la negociació col·lectiva. En 
tercer lloc, la Comissió ha estat també l’espai de valoració 
del projecte del nou Diccionari de la negociació col·lectiva, 
publicat pel Termcat. 

Finalment, amb aquest objectiu immediat de foment del 
coneixement i difusió de la realitat negociadora, la Comissió 
ha engegat el projecte de crear una base de dades de les 
comissions paritàries de convenis col·lectius que afecten 
Catalunya.

conferencia_convenis_colectius

Convenis i nego-
ciació col·lectiva

• Comissió de convenis col·lectius
• Comissió tècnica de negociació col·lectiva
• Grup tècnic del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya
• Grup tècnic de la formació professionalitzadora a la negociació col·lectiva
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Conferència 
d’Oriol Homs

oriol_homs

Convenis i nego-
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• Comissió de convenis col·lectius
• Comissió tècnica de negociació col·lectiva
• Grup tècnic del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya
• Grup tècnic de la formació professionalitzadora a la negociació col·lectiva
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La formació per a l’ocupació a 
Catalunya en el context actual i el 
paper de la negociació col·lectiva

 23 de setembre de 2011 de 09h00-11h00
 Director General de la Fundació Centre d’Iniciatives i 

Recerques Europees a la Mediterrània (CIREM) i President de 
la Fundació FIAS i de la consultora Impuls consultoria, S.L. 
Col·labora habitualment amb el CEDEFOP (European Centre for 
the Development of Vocational Training) i amb la ETF (Fundació 
Europea per a la Formació), i amb diferents programes de la 
Comissió Europea, cosa que el converteix en un dels principals 
especialistes en temes de formació i ocupació

1. El context actual

 Varis factors contribueixen a que el moment actual adquireixi 
un especial interès per a la formació professional a Catalunya i 
a l’Estat.  

•	 La situació de crisi que situa la formació com un element clau 
per a impulsar la represa econòmica.

•	 L’empenta reformadora de l’últim any del govern de Madrid 
que ha reformulat las polítiques actives d’ocupació i ha 
desenvolupat aspectes del sistema de formació professional i 
del sistema d’ocupació i de relacions laborals.

•	 La declaració del govern de la Generalitat de 8 de març que 
proposa una nova visió de la formació professional a Catalunya.

Conferència 
d’Oriol Homs
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•	 El nou marc de reforma del SOC
•	 Els vents de canvi sota la influència del sistema alemany 

en matèria de formació professional tant a nivell estatal per 
part del govern com de l’oposició, i també a nivell de les 
Comunitats autonòmes amb les iniciatives de Madrid, Múrcia i 
València.

En aquest context, reflexionar sobre la relació entre la 
formació ocupacional i la negociació col·lectiva esdevé 
oportuna, ja que cal no oblidar que el model del sistema 
espanyol de formació per a l’ocupació es basa en l’acord dels 
agents socials i en un paper primordial en la seva gestió i 
organització.

2. Els reptes de la formació per a l’ocupació

 Des de la perspectiva de la situació actual però també del 
necessari desenvolupament futur del sistema de formació es 
poden identificar una sèrie de reptes a analitzar:

•	 La qualificació i requalificació dels treballadors aturats per 
tal d’aconseguir que puguin participar activament en la 
represa econòmica.

•	 L’increment substancial dels nivells de qualificació de la 
mà d’obra ocupada per a fer possible el canvi del model 
productiu, que a hores d’ara presenta un diferencial de 18 
punts en comparació amb la mitjana europea.

•	 Una millor adaptació de la formació professional als canvis 
en els requeriments de competències professionals per part 
del teixit productiu per a millorar la inserció professional 
dels joves.

•	 La simplificació de la governança per a fer més eficient els 
sistema de formació per a l’ocupació.

Afrontar amb rigor aquests reptes exigiria definir objectius 
mesurables que permetessin avaluar els impactes de les 
mesures i de les accions a emprendre. En un horitzó no 
gaire llunyà hauríem de poder aconseguir: 

•	 Duplicar la població ocupada de nivell 3-4
•	 Reduir dràsticament la població ocupada amb nivells 0-2
•	 Augmentar substancialment el ràtio d’aturats en formació
•	 Aconseguir que el 85% dels joves completin una educació 

secundaria o superior

Conferència 
d’Oriol Homs

La formació per a l’ocupació a 
Catalunya en el context actual i el 
paper de la negociació col·lectiva
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Si aquest objectius no formen part d’un pla d’acció concret 
que guiï el treball a dur a terme en els propers anys 
segurament no s’aconseguiran, amb conseqüències molt 
negatives per a la configuració de l’economia catalana i 
per tant pel benestar de la població. Ens trobem doncs, 
davant d’un gran desafiament i responsabilitat col·lectiva, 
ja que aquest objectius no són ni seran fàcils d’aconseguir. 
L’elaboració del III Pla de Formació Professional en el marc 
del Consell Català de Formació Professional podria ser l’espai 
adequat per a concretar aquest pla de treball. 

3. Reflexions per a un pla d’acció

Es podrien identificar tres tipus de reflexions que caldria 
endegar per a avançar cap els objectius esmentats: els 
continguts, l’organitzatiu i el pressupostari.

a. Quines competències requereix el mercat de treball?
Es preveu que en els propers 10 anys a Catalunya es crearan 
1.200.000 llocs de treball, un milió dels quals seran per a 

reposar la mà d’obra que sortirà del mercat per jubilació 
o altres causes. Inclús aquells sectors que al final de la 
dècada segurament reduiran la seva ocupació necessitaran 
contractar treballadors per a substituir als jubilats i per 
aquest llocs de treball requeriran un nivell de qualificació 
superior als que marxaran. La gran majoria de les 
contractacions obeiran doncs a llocs de treball avui coneguts 
entorn dels quals es pot dissenyar la formació necessària per 
a proveir les empreses amb els recursos humans adequats.

El Catàleg Nacional de Qualificacions està a punt de 
completar-se. El Catàleg hauria de ser l’eix central de la 
definició dels continguts formatius requerits pel mercat de 
treball. Les empreses demanen una millor adaptació del 
Catàleg a les seves necessitats de competències. El Catàleg 
és modular, per tant una gestió flexible permetria adaptar-
lo a situacions diferents. Per això fa falta una relació més 
estreta dels organismes gestors del Catàleg a Catalunya i els 
organismes gestors de la formació per a l’ocupació.

D’altra banda, la formació ocupacional pels aturats hauria 
d’integrar-se millor en mesures directament relacionades 
amb l’ocupació facilitant l’entrenament de les competències 
adquirides en el procés formatiu.

Conferència 
d’Oriol Homs

La formació per a l’ocupació a 
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b. Com millorar l’organització de la formació per a 
l’ocupació? L’actual organització de la formació per a 
l’ocupació presenta alguns punts crítics que dificulten el 
desplegament de les seves potencialitats i de la seva eficàcia.

•	 Les empreses petites tenen un nivell baix de participació 
en la formació continua i els mecanismes d’oferta no 
aconsegueixen superar la situació. Caldrà adaptar millor 
l’oferta a les seves necessitats i incentivar de forma més 
agosarada la seva participació.  

•	 L’orientació sectorial de la formació continua és reduïda, 
caldria doncs, estructurar de forma molt més activa la 
participació dels sectors en la formació continua, amb uns 
plans de formació operatius pels principals sectors. Es podria 
reformular la formació d’oferta i la intersectorial en favor d’uns 
acords sectorials.

•	 L’oferta formativa per a l’ocupació presenta llacunes de 
qualitat. Es podria promoure un procés de control de qualitat 
que seleccionés el teixit d’oferta consolidant els centres més 
competents. 

•	 El reconeixement de la formació és una peça clau per a la 
motivació dels treballadors i per l’impacte en la seva carrera 
laboral. Caldria implementar urgentment un sistema de 
certificació de la formació continua. 

•	 El reconeixement de l’experiència laboral és també un 
al·licient per a incentivar una major activitat formativa. 
L’aplicació exitosa del programa ACREDITAT seria un bon 
començament.

•	 Els centres integrats participen poc en les activitats de la 
formació per a l’ocupació. Caldria facilitar-los la tasca i 
remoure els obstacles que la dificulten. Caldria desenvolupar 
un decret de centres integrats.

•	 Malgrat els avenços, continua existint una dualitat entre la 
formació ocupacional i la continua. Es podria distingir entre 
la formació a la demanda d’un aturat que podria integrar-
se en la formació continua d’oferta més relacionada amb 
els mòduls del Catàleg, i la formació com a component de 
mesures ocupacionals, més flexible i directament integrada 
en les polítiques actives d’ocupació.

•	 La formació ocupacional no ha desenvolupat les pràctiques 
en empresa com ho ha fet la formació inicial. La implicació 
de les empreses en la formació ocupacional en la línia del 
programa format i contracte reformulat ajudaria a millorar els 
aprenentatges i els processos d’inserció laboral. 

Conferència 
d’Oriol Homs
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•	 Els mecanismes de finançament de la formació per l’ocupació 
a través de subvencions presenten disfuncions temporals i de 
distribució, caldria cercar altres mecanismes de contractació 
de les accions de formació.

•	 La duplicitat d’organismes de coordinació i planificació de 
la formació debiliten la coherència del sistema cap a un 
objectius compartits. L’articulació de tot el sistema entorn del 
Consell Català de Formació Professional renovat ajudaria a 
enfortir el sistema i la seva eficàcia i eficiència. 
 

c)  Com aconseguir els recursos necessaris? En el moment en
el que hi ha més acord sobre la importància i la necessitat de 
la formació per a les persones i per a les empreses és quan 
hi ha menys diners per a poder-la finançar. El fons anticíclic 
creat en el decret de reforma de les polítiques actives és un 
bon camí però arriba massa tard i només serà operatiu en el 
futur, a no ser de començar a dotar-lo amb un saldo negatiu 
que es compensaria en el futur quan hi hagi saldos positius.  

A part de millorar l’eficiència dels recursos actuals, caldrà 
mobilitzar recursos complementaris ja siguin d’ordre fiscal 
o pressupostari. El concepte tant repetit de considerar la 
formació com una inversió i no com una despesa pot servir 
de criteri per trobar nous mecanismes de finançament. 

La inversió en la formació hauria de ser considerada tant 
prioritària com la inversió en infraestructures materials, 
es tracta de les infraestructures del coneixement, i 
hauria de trobar el tractament pressupostari necessari 
per a compensar la davallada de la quota de formació 
professional, principal font de finançament de la formació 
per a l’ocupació.

Per a les petites empreses caldria elevar les quantitats de 
bonificació inclús per sobre de la quota. Es podria pensar en 
bonificar les cotitzacions socials pels treballadors durant la 
seva formació.

L’ampli consens entorn de la formació i una visió del valor 
estratègic per al futur del país, hauria de facilitar un gran 
acord per a mobilitzar recursos suplementaris. 

Conferència 
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4. El paper de la negociació col·lectiva

Malgrat la rellevància dels agents socials en la formació per a 
l’ocupació i els fet que les grans decisions sobre la formació 
per a l’ocupació hagin estat fonamentades en acords entre 
els agents socials, no s’ha produït un gran desplegament 
d’acords en la negociació col·lectiva i avui són pocs els 
convenis que regulen aspectes relacionats amb la formació. 

Moltes de les reflexions que s’han plantejat més amunt es 
poden desenvolupar en el marc de la negociació col·lectiva a 
través d’iniciatives del següent tipus: 

•	 En el nivell sectorial caldria desenvolupar acords en els que 
es regulin la planificació de les necessitats de formació i la 
promoció de la formació en el sector. En aquesta direcció 
algunes de les actuals estructures de formació dels agents 
socials podrien transformar-se en centres sectorials gestionats 
pels agents socials.

•	 En el mateix nivell sectorial es podria incloure en la 
negociació col·lectiva aspectes com les qualificacions 
requerides per a ocupar determinades funcions laborals, o 
bé els mecanismes pel reconeixement de la formació, o la 
realització de pràctiques formatives a les empreses.

•	 En el nivell de les empreses a més de la concreció dels 
acords sectorials a la realitat de l’empresa, també hi ha 
espai per a negociar la relació entre la massa salarial i 
la productivitat i els resultats de l’empresa en el qual la 
formació pot jugar un paper important. 

Seria convenient que els agents socials prenguessin la 
iniciativa, i potser un primer pas seria promoure una 
iniciativa a nivell català, per a reorganitzar la formació per a 
l’ocupació, redefinint el seu paper i marcant objectius que 
simplifiquessin el sistema i contribuïssin de forma decisiva 
a respondre els grans reptes que la situació actual està 
plantejant a tots els actors econòmics i socials.

Oriol Homs
18-9-2011
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Comissió 
tècnica 
de negociació 
col·lectiva

com_tec_negoc_colectiva

Convenis i nego-
ciació col·lectiva

• Comissió de convenis col·lectius
• Comissió tècnica de negociació col·lectiva
• Grup tècnic del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya 
• Grup tècnic de la formació professionalitzadora a la negociació col·lectiva
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Comissió tècnica de  
negociació col·lectiva
La Comissió de Convenis Col·lectius, en virtut de la 
seva potestat per crear espais de treball concrets per 
a l’acompliment de les seves activitats, va crear l’any 
2008 la Comissió Tècnica de Negociació Col·lectiva.

Aquesta Comissió té les funcions següents, regulades 
en el Reglament (intern) dels procediments de 
racionalització de l’estructura negociadora, de consulta 
sobre l’àmbit d’aplicació dels convenis col·lectius i 
d’extensió de convenis col·lectius, actualment en fase 
de modificació:

1. Donar suport tècnic en els procediments de 
racionalització de l’estructura negociadora dels 
convenis col·lectius. Per mitjà d’aquests procediments, 
la Comissió Tècnica de Negociació Col·lectiva presta 
suport tècnic i logístic a organitzacions sindicals i 
empresarials que ho sol·licitin i que vulguin racionalitzar 
l’estructura de negociació dels convenis col·lectius de 
sector respecte a l’autonomia de negociació col·lectiva 
de cada comissió negociadora. 

2. Emetre dictamen gratuït i no vinculant en els 
procediments de consultes per determinar el conveni 
col·lectiu aplicable a una empresa.  
 
Les consultes poden versar sobre el plantejament idoni 
de l’àmbit funcional d’un conveni col·lectiu que es 
vulgui negociar, la possibilitat d’un acord d’adhesió a un 
conveni col·lectiu en vigor o la interpretació d’un conveni 
o convenis vigents pel que fa a determinar el seu àmbit 
funcional aplicable a una empresa. Es tracta d’una eina 
que vol donar seguretat jurídica a empreses, sindicats 
i representacions unitàries de treballadors, autoritats 
laborals i judicials. 

3. Dur a terme procediments per a l’elaboració de 
l’informe preceptiu d’extensió de convenis col·lectius, 
en els casos previstos en el Reial decret 718/2005, de 
20 de juny, pel qual s’aprova el procediment d’extensió 
de convenis col·lectius.  
 
La Comissió Tècnica de Negociació Col·lectiva 
analitza les consultes sobre la concurrència de les 
circumstàncies necessàries perquè l’extensió de 
convenis col·lectius sigui procedent i emet una proposta 
d’informe.

nat_comissio_tec_negoc_colec
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http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/Arxius/reglament.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=17f0c8dd1da2f210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=17f0c8dd1da2f210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=17f0c8dd1da2f210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=17f0c8dd1da2f210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=17f0c8dd1da2f210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=17f0c8dd1da2f210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
www.boe.es/boe_catalan/dias/2005/07/16/pdfs/A01893-01896.pdf
www.boe.es/boe_catalan/dias/2005/07/16/pdfs/A01893-01896.pdf
www.boe.es/boe_catalan/dias/2005/07/16/pdfs/A01893-01896.pdf
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Comissió tècnica de  
negociació col·lectiva
La Comissió Tècnica està composta 
per quatre persones expertes en 
negociació col·lectiva, una per cada 
organització representada al Consell 
de Relacions Laborals: 

Secretària general: M. Àngels Pujols Muntada 

En representació de les organitzacions 
sindicals més representatives:
Per CCOO: Juan Manuel Tapia Rubio 
Per la UGT: Noelia Marín García,  
Joan Samsó Piedrabuena               

En representació de les organitzacions 
empresarials més representatives:
Per FOMENT: Yésika Aguilar Granados,  
Javier Ibars Álvaro
Per PIMEC: Jana Callís Vilagut

comp_comis_tec_negoc_colec
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 La Comissió Tècnica de Negociació Col·lectiva ofereix 
diversos serveis: 

1. Amb relació a les consultes per determinar el 
conveni col·lectiu aplicable: El gràfic que es mostra a 
continuació (plana següent) detalla el nombre d’activitats 
consultades a la Comissió (en el període 2009-2011) 
i classifica cada una d’aquestes activitats en el sector 
on s’ubica el conveni col·lectiu que aquesta comissió 
tècnica va dictaminar. 

 Queda palès no solament l’augment 
considerable d’activitats consultades 
durant l’any 2011, sinó també la 
diversitat de sectors estudiats. act_comis_tec_negoc_colec
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b. Automoció
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e. Esport, bellesa, espectacles, jocs d’atzar
f. Hotelería i turisme  
g. Indústries d’alimentació
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i.  Indústries de la fusta 
j.  Indústries metal·lúrgiques   
k. Indústries químiques i extractives   
l. Indústries tèxtils, del calçat i complementaris  
m. Jardinería  
n. Manteniment i neteja   
o.  Sanitat i serveis socials   
p.  Serveis financers, tècnics, d’assegurances,  
 publicitat i altres...   
q. Serveis públics      
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Comissió tècnica de  
negociació col·lectiva

2. Quant als procediments per  racionalitzar l’estructura 
negociadora:  

•	 L’any 2008, la Comissió Tècnica de Negociació Col·lectiva 
va iniciar els contactes per donar suport tècnic i logístic 
en la racionalització en àmbits de negociació del sector 
agroalimentari regulats per convenis provincials catalans, 
a petició de les organitzacions sindicals majoritàries en 
el sector, que no va desembocar en la creació d’una 
comissió negociadora del sector a escala autonòmica.

•	 Durant l’any 2010 hi va haver dues sol·licituds: 

•	 Estudiar el tercer sector i explorar la possibilitat de 
racionalització de l’estructura negociadora. Pel que fa a 
l’estudi, la Comissió de Convenis Col·lectius, com a òrgan 
competent per a portar a terme la petició, va encarregar 
la petició. 

•	 Racionalitzar els quatre convenis provincials catalans del 
sector del cicle integral de l’aigua en un d’autonòmic. 

•	 Durant l’any 2011 s’ha constituït la comissió negociadora 
del primer conveni col·lectiu autonòmic del cicle integral de 
l’aigua i la Comissió Tècnica ha donat suport tècnic i logístic 
a la negociació d’aquest conveni. Quant a la sol·licitud de 
racionalitzar el tercer sector social, es troba en fase de 
pronòstic.

3. La Bústia Ciutadana d’Ocupació del Departament d’Empresa 
i Ocupació: el Consell de Relacions Laborals administra les 
consultes de la bústia que tenen com a tema «Relacions 
Laborals – Convenis», respon aquelles que es refereixen a 
la determinació del conveni col·lectiu aplicable i dóna una 
orientació per mitjà del Cercador de Convenis Col·lectius 
sobre quin conveni s’ha d’aplicar. Així mateix, s’aconsella el 
plantejament de la consulta per la via del dictamen per tal 
de poder fer una anàlisi més profunda i detallada del tema i 
donar una resposta amb plena seguretat jurídica. 

Convenis i nego-
ciació col·lectiva
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• Comissió tècnica de negociació col·lectiva
• Grup tècnic del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya 
• Grup tècnic de la formació professionalitzadora a la negociació col·lectiva

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.18a270446a7942d0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=83441951cbe30210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=83441951cbe30210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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 Grup tècnic del mapa de  
la negociació col·lectiva  
a Catalunya
El grup neix de la necessitat de tenir 
informació quantitativa àmplia de la 
realitat negociadora al país. 

Durant el 2011, s’han fet diverses reunions adreçades 
a establir les bases per a una explotació estadística 
adequada de la realitat negociadora. Aquestes 
reunions s’han ocupat dels temes següents: 

1. Fer un llista de la totalitat de  
convenis estatutaris vigents a Catalunya.

2. Definir les bases conceptuals bàsiques per fer una 
explotació estadística recurrent dels grans trets de  
la realitat negociadora. 

3. Assignar els codis CCAE 2009 a tots els convenis 
sectorials vigents a Catalunya. 

4. Confeccionar un nou qüestionari per al buidatge de 
clàusules dels convenis col·lectius realitzat per la 
Secretaria General del Consell. Aquest qüestionari permet 
la cerca temàtica al Cercador de Convenis Col·lectius del 
Consell i l’explotació estadística de les diferents clàusules 
negociades als convenis.  

5. Valorar les primeres explotacions de dades fetes a partir 
d’aquest nou disseny d’anàlisi quantitativa. Igual que la 
Comissió Tècnica de Convenis, les tasques del Grup són 
explicades a cada reunió de la Comissió de Convenis 
Col·lectius.

nat_grup_tec_mapa_negoc_colect
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Grup tècnic del mapa de  
la negociació col·lectiva  
a Catalunya
Secretària general: M. Àngels Pujols Muntada

En representació de les organitzacions  
sindicals més representatives:
Per CCOO: Juan Manuel Tapia Rubio
Per la UGT: Enrique Pereira Morais

En representació de les organitzacions  
empresarials més representatives:
Per FOMENT: José Miguel Beneroso Pérez
Per PIMEC: Jana Callís Vilagut

En representació de la Generalitat de Catalunya:  
Carme Saborit Vidal, Dolors Soler Almeda

comp_grup_tec_map_negoc_colec
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Grup tècnic 
de la formació 
professionalitzadora 
a la negociació 
col·lectiva

grup_tec_forma_prof_negoc_col

Convenis i nego-
ciació col·lectiva

• Comissió de convenis col·lectius
• Comissió tècnica de negociació col·lectiva
• Grup tècnic del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya 
• Grup tècnic de la formació professionalitzadora a la negociació col·lectiva



serveisqui

què com

< >58

naturalesa i funcions       composició

Grup tècnic de la formació 
professionalitzadora a la 
negociació col·lectiva
El Grup Tècnic de la Formació 
Professionaltizadora a la Negociació 
Col·lectiva es va constituir a finals de 
setembre i ha establert les bases del 
seu funcionament. 

El grup es va constituir amb la perspectiva d’establir un 
pla de treball per al 2012. Per això, ha estat fonamental 
la reflexió empresa a partir dels estudis sobre formació 
professionalitzadora realitzat en el marc de la Comissió 
de Seguiment de la Contractació Laboral i la conferència 
esmentada d’Oriol Homs sobre el paper d’aquest tipus 
de formació a la negociació col·lectiva. 

A aquesta conferència hi van assistir membres de les 
diferents comissions del CRL i de la Secretaria Executiva 
del Consell Català de la Formació Professional. 

nat_grup_tec_formacio_professio_negoc_colect
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Grup tècnic de la formació 
professionalitzadora a la 
negociació col·lectiva
 
Secretària general: M. Àngels Pujols Muntada

En representació de les organitzacions  
sindicals més representatives:
Per CCOO: Cristina Faciaben Lacorte
Per la UGT: Francesc Santamaria Balaguer

En representació de les organitzacions 
empresarials més representatives:
Per FOMENT: Yésika Aguilar Granados
Per PIMEC: Jana Callís Vilagut

En representació de la Generalitat de Catalunya: 
Àngels Quadrada Basquens, Jesús Quiroga Martínez comp_grup_tec_form_prof_neg_col

< >
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Comissió de seguretat  
i salut laboral
La Comissió de Seguretat i Salut Laboral és un òrgan 
especialitzat del Consell de Relacions Laborals de 
Catalunya (CRL). 

Té com a missió la promoció, la  
millora i l’adaptació del marc legal  
en prevenció de riscos laborals, per 
mitjà de la concertació social i la 
negociació col·lectiva. 

El Pla de treball del 2011 té com a objectiu principal 
el desenvolupament de la participació institucional 
mitjançant el CRL, en matèria de seguretat i salut laboral.

Quan la Comissió considera que alguna qüestió  
requereix un tractament específic o un seguiment 
«personalitzat» per la repercussió que pot tenir, pot  
crear grups de treball per tal de poder tractar aquesta

qüestió d’una manera més precisa i, si escau, convoca 
els professionals adequats. En aquest sentit, s’han creat 
grups de treball temporals (com ara el de la grip A abans 
del 2011) o de caràcter més permanent (com el de 
seguiment de l’Estratègia catalana de seguretat i salut 
laboral). En els casos en què, per les característiques 
de les qüestions tractades, no hagi calgut crear un grup 
específic, professionals experts han fet aportacions 
regulars o puntuals. 

La Comissió de Seguretat i Salut Laboral s’encarrega de 
decidir els percentatges de participació en l’assignació 
de recursos entre les organitzacions sindicals i patronals, 
dels recursos disponibles a Catalunya procedents de 
la convocatòria d’assignació de recursos per a accions 
indirectes territorials corresponents a l’exercici 2011 de 
la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 
Així mateix, s’hi valoren les sol·licituds d’acord amb les 
bases de les convocatòries.

com_segur_salut_labor

• Comissió de seguretat i salut laboral
• Grup de seguiment de l’estratègia catalana de seguretat i salut laboral
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http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=b4b40e4e9a2b6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b4b40e4e9a2b6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=b4b40e4e9a2b6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b4b40e4e9a2b6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
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Comissió de seguretat  
i salut laboral
La Comissió està integrada per dotze membres. Ara 
bé, l’article 7.3 del Decret 29/2008, de 29 de gener, 
d’organització i funcionament del CRL regula que, 
per part de la representació de la Generalitat, han de 
formar part de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral, 
a més de la resta de membres, els membres del 
Consell que representa el Departament competent en 
matèria de salut.

Presideix: Esther Sànchez Torres, secretària d’Ocupació 
i Relacions Laborals, i directora del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Ramon Bonastre Bertran, director general de Relacions 
Laborals i Qualitat en el Treball, per delegació de la 
vicepresidenta del Consell

Secretària general: M. Àngels Pujols Muntada

En representació de les organitzacions  
sindicals més representatives:
Per CCOO: José Manuel Cuenca Moreno,  
M. Dolores Fernández Carou
Per la UGT: Dionís Oña Martín, Joan Samsó Piedrabuena

En representació de les organitzacions 
empresarials més representatives:
Per FOMENT: Àngel Buxó Lozano, Rosario  
Cabrera Jiménez, César Sánchez Hernández
Per PIMEC: Jana Callís Vilagut 

En representació de la Generalitat de Catalunya:  
Jaume de Montserrat Nonó, Jaume Abat Dinarès,  
Josep Lluís de Peray 

compo_com_segur_salut_labor

• Comissió de seguretat i salut laboral
• Grup de seguiment de l’estratègia catalana de seguretat i salut laboral
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Les activitats de la Comissió es distribueixen en anys naturals 
i queden recollides en un Pla de treball anual aprovat pel 
Ple del Consell de Relacions Laborals. Durant aquest temps 
es planteja i es valora la seva activitat en diferents reunions 
ordinàries en les quals participen tots els membres de la 
Comissió. Hi ha previstes quatre reunions ordinàries a l’any. 
La Comissió pot crear espais de treball per a l’acompliment de 
les seves activitats. Actualment n’hi ha un: el Grup de Treball 
per a l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral.

ANYS  
2008/  
2010
El Govern, els sindicats i les organitzacions empresarials de 
Catalunya van signar amb data 16 de febrer del 2005 l’Acord 
estratègic per a la internacionalització, la qualitat de 
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.  
 
Aquest acord estratègic, que fou revisat el mes de juny del 
2008 per al període 2008-2011, preveia a la mesura 92 la 
voluntat d’arribar al màxim consens amb les organitzacions 
sindicals i les empresarials en l’elaboració del nou Pla de 
seguretat i salut laboral 2009-2012, implicar el conjunt de 
departaments de la Generalitat i respectar la coherència  
amb l’estratègia espanyola i l’europea. 

Comissió de seguretat 
i salut laboral

act_com_segur_salut_labor

• Comissió de seguretat i salut laboral
• Grup de seguiment de l’estratègia catalana de seguretat i salut laboral
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http://www.acordestrategic.cat/
http://www.acordestrategic.cat/
http://www.acordestrategic.cat/
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En aquesta línia, durant l’any 2008 es va treballar, 
internament a la Direcció General de Relacions Laborals i 
paral·lelament en el Consell de Relacions Laborals, en un 
grup de treball constituït per tal de generar una Estratègia 
catalana de seguretat i salut laboral capaç de fer front 
als reptes comuns de millora de les condicions de treball 
i de reducció de la sinistralitat laboral (cal recordar que 
l’estratègia comunitària de l’any 2007 proposava una 
reducció de la sinistralitat del 25 %), per fomentar, d’aquesta 
manera, la millora de les condicions de treball i salut de les 
persones treballadores i la competitivitat de les empreses. 

Dins d’aquest marc de col·laboració amb els agents socials 
es va generar, amb un ampli consens, l’Estratègia catalana 
de seguretat i salut laboral 2009-2012, que va definir 
el marc general de les polítiques en aquestes matèries a 
Catalunya per al període de referència, racionalitzant les 
actuacions dels diferents departaments i organismes i 
potenciant la participació de tots els actors relacionats  
amb la seguretat i la salut laboral. 

 Durant aquest període, per tant, es va desenvolupar el Pla 
de govern i es va aprovar amb un ampli acord dels agents 
socials l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2009-
2012. 

 Més tard, i com a eina fonamental de participació dels agents 
socials, es va crear el Grup de Seguiment de l’Estratègia 
Catalana de Seguretat i Salut Laboral i altres grups de treball 
per tractar qüestions específiques (per exemple, el de la grip 
A). Paral·lelament, es van convocar puntualment experts per  
a qüestions més particulars. 

 A tall de resum, es relacionen a continuació les activitats 
d’aquest període:

•	 Desenvolupament del nou Pla de govern per a la seguretat i 
la salut laboral a Catalunya 2009-2012.

•	 Constitució de l’òrgan tripartit de Catalunya amb competència 
en matèria de seguretat i salut laboral per a la proposta a la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales de les 
accions indirectes corresponents al seu àmbit territorial.

Comissió de seguretat 
i salut laboral

• Comissió de seguretat i salut laboral
• Grup de seguiment de l’estratègia catalana de seguretat i salut laboral
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http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=5bf958fae69af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5bf958fae69af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=5bf958fae69af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5bf958fae69af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www.gencat.cat/pladegovern/cat/index.htm
http://www.gencat.cat/pladegovern/cat/index.htm
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•	 Participació en el nou Pla de govern de seguretat i salut laboral 
2009-2012.  

•	 Creació del Grup de Treball sobre l’Estratègia Catalana de 
Seguretat i Salut Laboral 2009-2012.

•	 Creació del Grup de Treball de Seguiment del Nou Virus de la 
Grip A a les Empreses.

•	 Informació sobre l’estat de la pandèmia a Catalunya (Salut). 
•	 Document de recomanacions a les empreses per a l’elaboració 

del pla d’actuació davant el virus de la grip A.
•	 Procés de valoració i negociació d’unes recomanacions per a 

la negociació col·lectiva en matèria de seguretat i salut laboral.
•	 Acord sobre la no-continuïtat del Grup de Treball de Seguiment 

del Nou Virus de la Grip A a les Empreses.

 ANY 
2011

 
Durant l’any 2011 s’han continuat executant les accions 
que desenvolupen l’Estratègia catalana de seguretat 
i salut laboral, que ja es troba en l’execució del segon 
període (PAII) corresponent al 2011-2012. 

 S’ha fet el seguiment corresponent en el grup de treball 
i s’ha iniciat, a proposta d’una part dels membres del 
grup de seguiment, una ronda de compareixences dels 
departaments implicats en l’execució de l’estratègia. 

 També s’ha tractat la gestió de recursos provinents de la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales i 
s’ha aprovat un procediment de referència.

Comissió de seguretat 
i salut laboral

• Comissió de seguretat i salut laboral
• Grup de seguiment de l’estratègia catalana de seguretat i salut laboral
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http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir3157/index.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=5bf958fae69af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5bf958fae69af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=5bf958fae69af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5bf958fae69af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
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 S’ha presentat el projecte de 
reestructuració dels centres de seguretat 
i salut laboral, que ha de servir per 
adaptarlos a les necessitats que tenim 
avui dia en matèria de prevenció. 

 S’ha continuat informant durant aquest any la Comissió sobre 
tots els aspectes relacionats amb els actors que participen 
en matèria de prevenció, com ara les memòries de serveis 
de prevenció i mútues d’accidents de treball i de malalties 
professionals, com també d’altres aspectes a petició dels 
components del Grup. Serveis de prevenció de riscos laborals 
a Catalunya:  Memòria 2006  i  Memòria 2008. Anàlisi de 
les memòries dels serveis de prevenció a Catalunya:  Anàlisi 
memòries 2008.

 

A tall de resum, es relacionen a continuació les activitats 
d’aquest període:

•	 Seguiment de la implantació del plantejament d’una 
diagnosi com a punt de partida en matèria de seguretat i 
salut laboral i valoració dels actius de l’Estratègia catalana 
de seguretat i salut laboral.

•	 Seguiment i valoració de les dades de sinistralitat. 
Campanya de sensibilització dirigida a empreses  
d’alta sinistralitat, 2011.

•	 Gestió dels recursos per a les sol·licituds d’accions per part 
de les organitzacions sindicals i patronals, procedents de la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

•	 Exposició de la posició del Departament respecte al 
programa Prevención10 com a eina de gestió preventiva 
dels riscos laborals a les empreses. 

•	 Presentació del projecte de reestructuració dels centres 
de seguretat i salut laboral i de creació de l’Institut Català 
de Seguretat i Salut Laboral, com a òrgan que unifiqui 
la prevenció, la informació, el control i l’assessorament 
en matèria de seguretat i salut laboral. Xarxes de salut. 
Jornada de presentació xarxes de salut.

Comissió de seguretat 
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• Comissió de seguretat i salut laboral
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http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2144/memo2006spcat.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03%20-%20Centre%20de%20documentacio/Documents/01%20-%20Publicacions/06%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Arxius/ESTUDI_MEM_SP_2008_.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Salut_laboral/Documents/Arxius/ANALISI%20_MEMORIES_SP_2008.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Salut_laboral/Documents/Arxius/ANALISI%20_MEMORIES_SP_2008.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=107ed247538af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=107ed247538af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://bit.ly/yAMK0V
https://www.prevencion10.es/site-web/home.seam;jsessionid=287E3EF13C97F92F86B4185563C1014C.profront2?backPage=%2Fhome.xhtml&actionMethod=home.xhtml%3AlanguageSelector.changeLanguageByCode%28%27ca%27%29&conversationId=16406
www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=2247
www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=2247
http://bit.ly/xAZ7ih
http://bit.ly/xAZ7ih
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Comissió de seguretat i salut laboral
•	 Replantejament de les recomanacions sobre seguretat 

i salut laboral en matèria de negociació col·lectiva, amb 
relació al context actual, per tal de millorar la seguretat i 
la salut a les empreses.

•	 Informació sobre les memòries anuals d’activitat de les 
mútues d’accidents de treball i malalties professionals.
Informació sobre les memòries anuals dels serveis de 
prevenció a les empreses.

•	 Informació sobre el decret que regula les activitats 
sanitàries dels serveis de prevenció i plantejament del 
tema de la vigilància de la salut.

•	 Seguiment de l’impacte dels programes públics per 
incentivar la prevenció.

•	 Reflexió sobre les propostes per incloure al Pla de treball 
per a l’any 2012.

•	 Cartell del Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en 
el Treball. (Imatge de la esquerra).

•	 Conferència realitzada el 19 de desembre del 2011 
per Manel Luque, catedràtic de Dret del Treball de 
la Universitat Pompeu Fabra, titulada «Persones 
treballadores autònomes, condicions de prestacions de 
serveis i prevenció».

• Comissió de seguretat i salut laboral
• Grup de seguiment de l’estratègia catalana de seguretat i salut laboral

Seguretat i 
salut laboral

file:/Users/jordiubanell/Documents/_WORK/CRL/Originals/documents/8.%20Tri%CC%81ptic%20Jornada%20Dia%20internacional%20seguretat%20i%20salut%2028%20abril%202011.jpg
file:/Users/jordiubanell/Documents/_WORK/CRL/Originals/documents/8.%20Tri%CC%81ptic%20Jornada%20Dia%20internacional%20seguretat%20i%20salut%2028%20abril%202011.jpg
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Grup de seguiment 
de l’estratègia  
de seguretat i  
salut laboral

grup_estrat_cat_segur_salut_labor

• Comissió de seguretat i salut laboral
• Grup de seguiment de l’estratègia catalana de seguretat i salut laboral
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 La creació de l’Estratègia catalana de seguretat i salut 
laboral respon al desenvolupament de l’acord estratègic 
revisat el mes de juny del 2008, per al període 2008-
2011. Es preveia a la mesura 92 d’aquest acord 
la voluntat d’arribar al màxim consens amb les 
organitzacions sindicals i empresarials en l’elaboració 
del nou Pla de seguretat i salut laboral 2009-2012, que 
necessàriament havia de ser coherent amb l’estratègia 
espanyola i l’europea.

 Fruit d’aquest marc de col·laboració amb els agents 
socials es va generar, amb un ampli consens, 
l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 
2009-2012, on es va definir el marc general de les 
polítiques en aquestes matèries a Catalunya per al 
període 2009-2012, al si de la Comissió de Seguretat i 
Salut Laboral del Consell de Relacions Laborals.

 L’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 
defineix, doncs, el marc general de les polítiques de 
seguretat i salut laboral a Catalunya per al període 

2009-2012 i dota amb coherència i racionalitat 
les actuacions portades a terme pels diferents 
departaments i organismes de la Generalitat de 
Catalunya, especialment pel que fa al Departament 
d’Empresa i Ocupació i al Departament de Salut. 

 Cal tenir en compte que, més enllà 
del marc legal vigent, les polítiques 
públiques s’han de definir entorn 
de la seguretat i la salut laboral, 
fixant estratègies de compromís de 
les institucions públiques amb la 
fita d’un treball segur i saludable i 
amb la implicació de tots els agents 
involucrats i de la societat catalana 
en general.

Grup de seguiment de l’estratègia 
de seguretat i salut laboral

nat_grup_seguiment_esttrat_seguretat_salut_lab

• Comissió de seguretat i salut laboral
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http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=5bf958fae69af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5bf958fae69af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=5bf958fae69af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5bf958fae69af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
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 L’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral es 
vertebra en uns eixos d’actuació que es despleguen  
en sis objectius estratègics, centrats a:  

•	 Millorar les condicions de treball i la qualitat de la 
prevenció en empreses i el foment de bones pràctiques.

•	 Desenvolupar el coneixement i la cultura de la 
prevenció.

•	 Potenciar la formació i la recerca en matèria de 
seguretat i salut laboral. 

•	 Garantir el compliment correcte de la normativa de 
prevenció.

•	 Implicar totes les institucions i actors relacionats amb la 
prevenció de riscos laborals a Catalunya.

•	 Millorar la gestió de la detecció i el seguiment dels danys 
derivats del treball.  

 Paral·lelament als objectius estratègics s’han definit 
quatre objectius transversals que han d’incidir de 
manera decidida sobre totes les actuacions que es 

realitzen per tal de complir amb els objectius estratègics:  

•	 Impulsar i perfeccionar sistemes d’informació i 
registre que permetin l’anàlisi qualitativa i quantitativa 
dels aspectes relacionats amb la seguretat i la salut 
laboral i que puguin orientar les actuacions de les 
administracions públiques i els agents implicats.

•	 Potenciar el mecanisme de coordinació i cooperació 
interdepartamental.

•	 Impulsar el desenvolupament normatiu propi i la 
proposta normativa.

•	 Garantir la perspectiva de gènere en totes les actuacions 
en matèria de seguretat i salut laboral.

 Tots els objectius enumerats es desenvolupen en 119 
programes d’actuació que cal executar en dos períodes 
de dos anys. A la data de redacció d’aquesta memòria, a 
finals del primer any del segon període, s’han fet o s’han 
iniciat 945 accions per tal de complir amb els objectius 
plantejats.

Grup de seguiment de l’estratègia 
de seguretat i salut laboral

• Comissió de seguretat i salut laboral
• Grup de seguiment de l’estratègia catalana de seguretat i salut laboral

Seguretat i 
salut laboral



serveisqui

què com

< >71

naturalesa i funcions       composició

Presideix: Esther Sànchez Torres, secretària d’Ocupació i 
Relacions Laborals, i directora del Servei d’Ocupació de Catalunya

Jaume de Montserrat i Nonó, subdirector general de Seguretat i 
Salut Laboral, per delegació de la vicepresidenta del Consell

Secretària general: M. Àngels Pujols Muntada

En representació de les organitzacions  
sindicals més representatives: 
Per CCOO: Juan Manuel Cuenca, Loly Fernández Carou
Per la UGT: Dionís Oña Martín

En representació de les organitzacions  
empresarials més representatives:
Per FOMENT: César Sánchez Hernández
Per PIMEC: Marisa Gonzàlez Silva

En representació de la Generalitat de Catalunya: 
Josep Lluis de Peray Baiges, Jordi Maulion Vallvona

comp_grup_estrat_segur_salut_labor

Grup de seguiment de l’estratègia 
de seguretat i salut laboral

• Comissió de seguretat i salut laboral
• Grup de seguiment de l’estratègia catalana de seguretat i salut laboral
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19 de desembre de 2011 de 11h00-12h30
Catedràtic de de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la 
Universitat Pompeu Fabra www.upf.edu i Àrbitre del Tribunal 
Laboral Arbitral de Catalunya. Conseller de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira. Ha estat magistrat suplent al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya els anys 2001 i 2002.

Preguntes Clau sobre persones 
treballadores autònomes, 
condicions de prestacions  
de serveis i prevenció

Conferència de 
Manuel Luque (1)

http://www.upf.edu
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del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los 
trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las 
sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 
consista en la prestación de su trabajo personal”. En poques 
paraules, autònom “fer-te’n una assegurança per si fas mal a 
algú o a tú mateix…”

La segona referència és a l’article 24, i normativa reglamentaria 
que el desenvolupa, i aquí l’autònom es tractat ell mateix com 
a “risc” quan en la seva prestació de serveis concorre amb 
treballadors per compte aliena, sent la protecció d’aquests últims 
el que la norma pretén, més que la del treballador autònom.

En aquest, context, el cert és que la LETA i el seu reglament no 
han solventat aquest escenari de “desprotecció” del treballador 
autònom. Diria, que inclús l’han fet més evident si tenim en 
compte la més que pobre regulació sobre els TRADE.

 Concepte

1. Quines diferències hi ha entre empresari i treballador 
autònom?

2. Què diferencia al treballador autònom del TRADE?

Com és conegut la Llei de prevenció de riscos laborals tenia un 
objectiu clar: ser una norma universal aplicable a qualsevol risc 
derivat de qualsevol prestació de serveis. No obstant aquesta 
voluntat “d’aplicació integral” de la norma preventiva, el cert és 
que ens trobem davant una norma que, podríem dir, ignora la 
situació d’un col·lectiu tant important com són els autònoms en 
quant a professionals. En tant que la consideració que reben 
és més com “factor de risc”, que no com un àmbit d’actuació 
professional respecte del que s’hagi d’actuar des del punt de 
vista preventiu.

En efecte, la Llei solament fa dues referències al 
treballador autònom. La primera a l’article 15.5. quan des 
de la perspectiva de la concertació d’una assegurança 
de responsabilitat civil ens diu que  “Podrán concertar 
operaciones de seguro que tengan como fin garantizar 
como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados 

Conferència de 
Manuel Luque (1)
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Si no pots reproduir la locució d’audio, baixa’t 
gratuïtament la darrera versió d’Acrobat Reader.

dels seus riscos professionals i  planificar la seva activitat 
preventiva?

7. Un treballador autònom està obligat a tenir la formació 
adequada en matèria de prevenció dels riscos laborals 
relacionats amb la seva prestació de serveis?

8. Quan un treballador autònom concorre en un centre de 
treball amb treballadors d’altres empresaris, quines són les 
seves obligacions en matèria preventiva?

9. Un empresari autònom pot ser responsable penal, 
administratiu, recàrrec de prestacions i/o civil per 
incompliments en matèria preventiva?

10. Quina jurisdicció és la competent per analitzar els conflictes 
que en matèria de prevenció de riscos laborals puguin 
afectar a un treballador autònom?

 Propostes de canvi normatiu i de actuació de l’APU

11. Quines són les propostes de canvi normatiu que es podrien 
debatre?

12. Quina hauria de ser l’actuació de l’APU en aquesta matèria?

3. Què diferencia un treballador autònom d’un fals 
autònom?

 Condicions de prestació de serveis

4. Quines previsions en termes de seguretat i salut 
laboral es preveuen en relació a les condicions de 
prestació de serveis dels autònoms? (edat?, temps 
de treball?, conciliació?...)

 Contingències professionals

5. Un treballador autònom, té accidents de treball?

 En concret, treballador autònom i seguretat i salut 
laboral

6. El treballador autònom està obligat a fer l’avaluació 

Conferència de 
Manuel Luque (1)

Preguntes Clau sobre persones 
treballadores autònomes, 
condicions de prestacions  
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http://get.adobe.com/es/reader/otherversions/




naturalesa i funcions       composició      activitat

serveisqui

què com

< >76

Contractació 
laboral

contrac_labor



serveisqui

què com

< >77

naturalesa i funcions       composició      activitat

Contractació laboral

Comissió de Seguiment de la 
Contractació Laboral és un 
òrgan especialitzat del Consell de 
Relacions Laborals que assumeix les 
funcions de la Comissió de Catalunya 
de Seguiment de la Contractació 
Laboral (Decret 249/1998, de 22 de 
setembre). 

Les funcions de la Comissió són 
valorar iniciatives legals i polítiques 
relacionades amb el mercat laboral, 
analitzar la situació de l’ocupació al 
país i fomentar el debat social sobre 
aspectes estratègics del mercat de 
treball a Catalunya.
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Contractació laboral

Comissió de Seguiment de la 
Contractació Laboral De conformitat 
amb l’article 7.1 del Decret 29/2008, 
de 29 de gener, d’organització i 
funcionament del CRL, es crea 
la Comissió de Seguiment de la 
Contractació Laboral, composta per 
dotze membres (article 7.2 Decret 
29/2008).

Presideix: Esther Sànchez Torres, secretària 
d’Ocupació i Relacions Laborals, i directora del 
Servei d’Ocupació de Catalunya

Ramon Bonastre Bertran, director general de 
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, per 
delegació de la vicepresidenta del Consell

Secretària general: M. Àngels Pujols Muntada

En representació de les organitzacions 
sindicals més representatives:
Per CCOO: José Cachinero Triviño, Maria Marín 
Franconetti
Per la UGT: Adela Carrió Ibáñez, Noèlia Marín García

En representació de les organitzacions  
empresarials més representatives:
Per FOMENT: Benet Armengol Obradors,  
Josep Maria Orduña Ponti, Clotilde Tesón Ruiz
Per PIMEC: M. Àngels Agulló Taltavull

En representació de la Generalitat de Catalunya:
Ramon Bonastre Bertran, Àngels Cuadrada 
Basquens, Jesús Quiroga Martínez, Joan Sureda 
Martínez

compo_contr_labor
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Comissió de Seguiment de la Contractació Laboral
Les activitats de la Comissió es distribueixen en anys naturals 
i queden recollides en un Pla de treball anual aprovat pel Ple 
del Consell. Durant tot aquest temps, es planteja i es valora 
la seva activitat en diferents reunions ordinàries en les quals 
participen tots els membres de la Comissió. Hi ha previstes 
quatre reunions l’any. 

ANYS 
2008/ 
2010
 
Durant aquest període es va consolidar amb èxit la integració 
de l’espai de debat que precedeix l’òrgan actual (Comissió 
de Catalunya de Seguiment de la Contractació Laboral) a la 
dinàmica del CRL. Des de la seva primera reunió fundacional, 
el 7 de febrer del 2008, es va respondre a les demandes 
plantejades pels seus membres en aspectes diversos que 
afecten el mercat de treball català. Així mateix, es va assistir a 
una interacció creixent amb altres actuacions i òrgans del CRL. 
 

Contractació laboral
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Respecte a les activitats concretes 
realitzades, es va valorar el registre de 
contractes d’ocupació individuals i es va 
acordar remetre una proposta al Servei 
d’Ocupació de Catalunya per tal que la fes 
arribar al Servei Públic d’Ocupació Estatal.

La Comissió va treballar en el plantejament de 
recomanacions per a la millora de la qualitat de l’ocupació 
a partir d’actuacions en el marc de la negociació 
col·lectiva. Es va decidir que les qüestions referides a la 
joventut es traslladessin a la taula establerta en el CRL de 
l’Acord sobre l’ocupació juvenil 2009-2012.

El treball emprès per millorar la qualitat de l’ocupació es va 
basar en l’estudi La qualitat de l’ocupació en la negociació 
col·lectiva de Catalunya, elaborat per Daniel Martínez Fons 
i Eva Garrido Pérez, professors titulars de Dret del Treball 
de la UPF. Aquest treball es va publicar a la col·lecció 
«Estudis» del CRL.  

La Comissió va aprovar unes recomanacions per millorar 
el tractament de la formació profes-sionalitzadora a la 
negociació col·lectiva. Per això, va plantejar la creació 
d’un grup tècnic a la Comissió de Convenis Col·lectius, 
el qual, després de l’acceptació per part de la segona 
comissió, es va constituir el 2011.

La proposta pretenia millorar el registre 
de contractes de treball i les seves còpies 
bàsiques. El document fou elaborat per la 
Secretaria General del Consell en col·laboració 
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i, 
finalment, fou objecte de valoració per part de 
tots els membres de la Comissió. 

Contractació laboral
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La Comissió va plantejar la necessitat de millorar la informació 
disponible sobre els expedients de regulació d’ocupació a 
partir d’una ampliació de la informació demanada als seus 
fulls estadístics. 

Aquest acord resultà de la valoració de l’informe Els plans 
socials en els expedients de regulació d’ocupació a Catalunya, 
realitzat per l’equip tècnic de la Secretaria General del CRL 
(Francesc Gibert).

En el marc de la Comissió, es va demanar 
informació al Gabinet Tècnic del 
Departament d’Empresa i Ocupació sobre 
els col·lectius i els factors clau del mercat 
laboral. 

Va tenir una importància especial per a la Comissió el fet de 
disposar d’informació estadística, facilitada pel Gabinet Tècnic 
del Departament d’Empresa i Ocupació, sobre la distribució 
sectorial de la temporalitat contractual i la creació d’ocupació, 
la rotació laboral, la subcontractació i els expedients de 
regulació d’ocupació. 

 A part de la informació estadística facilitada pel Gabinet 
Tècnic del Departament d’Empresa i Ocupació, la Comissió 
va encarregar diversos estudis i informes, entre els quals 
destaca: 

•	 La qualitat de l’ocupació en la negociació col·lectiva de 
Catalunya, elaborat per Daniel Martínez Fons i Eva Garrido 
Pérez, professors titulars de Dret del Treball de la UPF. 
Publicat a la col·lecció «Estudis» del Consell.

 Altres estudis:

•	 Les empreses de recol·locació en els expedients de 
regulació d’ocupació a Catalunya, realitzat per l’equip 
tècnic de la Secretaria General del CRL (Raquel Serrano i 
Francesc Gibert). 

•	 Informació, facilitada també pel mateix equip tècnic del 
CRL (Francesc Gibert), del perfil d’Els plans socials en els 
expedients de regulació d’ocupació a Catalunya. 

•	 Formació per a l’ocupació: situació normativa, realitat 
social i propostes de millora, elaborat pels professors de 
Dret del Treball Miquel Àngel Purcalla (URV) i Pilar Rivas 
Vallejo (UB).

Contractació laboral
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•	 La formació professional per a l’ocupació a la negociació 
col·lectiva a Catalunya. Un estudi qualitatiu sobre la percepció 
dels protagonistes dels diferents nivells de regulació, realitzat per 
l’equip tècnic de la Secretaria General del CRL (Francesc Gibert i 
Josep Roca) i la consultora Get a Partner. 

 Es van organitzar dues conferències:

•	 «Perspectives d’ocupació en el marc de l’actual situació 
socioeconòmica», 4 de setembre del 2008, a càrrec d’Oriol 
Homs i Ferret, director general de la Fundació CIREM. 

•	 «Perspectiva i prospectiva de la formació contínua a Catalunya», 
8 d’octubre del 2009, a càrrec de Juan Pedro González, director 
del Consorci per la Formació Contínua a Catalunya.

ANY  
2011
L’any 2011 ha dut a terme les accions plantejades en el Pla 
de treball del Consell. Les activitats han consolidat línies de 
treball engegades en altres períodes i s’han previst també 
noves accions sobre qüestions estratègiques. Els resultats per 
enguany han estat molt satisfactoris tant des de l’òptica de la 
consecució de les finalitats explícites establertes com des de 
la millora de la metodologia de treball per fomentar un diàleg 
social adequat sobre la realitat del mercat laboral del país.

La Comissió ha conegut durant tot l’any reflexions i valoracions 
sobre la lògica i els efectes dels canvis recents en la normativa 
laboral. 

Contractació laboral
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Atesa la seva importància, les demandes d’informació 
estadística i el contingut de les jornades organitzades per 
enguany s’han orientat essencialment a conèixer els canvis 
esmentats.

Destaca el plantejament en el marc d’aquesta comissió de 
l’elaboració d’un pla d’acció en matèria de processos de 
reestructuració, que ha estat debatut i desenvolupat per 
la Mesa de Coordinació. L’objectiu estratègic d’aquest pla 
és coordinar els serveis oferts pel Departament d’Empresa 
i Ocupació, amb la participació dels agents socials 
més representatius, per tal que, dins del seu àmbit de 
competències, es millori l’estabilitat econòmica i productiva 
de les empreses establertes a Catalunya i s’eviti o es 
redueixi la destrucció d’ocupació derivada dels processos de 
reestructuració i tancament de caràcter col·lectiu.

Aquest òrgan del CRL s’ha centrat també en l’anàlisi del 
fenomen de la subcontractació. De les reflexions fetes, es 
preveu el plantejament de línies de treball concretes sobre 
aquesta matèria per al Pla de treball del 2012. 

En aquest sentit, ha estat fonamental la conferència 
realitzada el 3 de novembre del 2011 per Manel Luque, 
catedràtic de Dret del Treball de la Universitat Pompeu 
Fabra, titulada «Anàlisi i reflexió sobre la realitat de la 
subcontractació i el seu impacte en l’ocupació». 

La Comissió ha analitzat les radiografies estadístiques 
facilitades pel Gabinet Tècnic del Departament d’Empresa 
i Ocupació. A banda de valorar-ne els resultats, també 
s’ha demanat nova informació per conèixer més bé l’actual 
dinàmica del mercat de treball. 

Contractació laboral
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En aquest sentit, val a dir que la Comissió ha participat 
en la conferència d’Oriol Homs, titulada «La formació per 
a l’ocupació a Catalunya en el context actual i el paper 
de la negociació col·lectiva». A la conferència hi van 
assistir membres de les diferents comissions del CRL i de 
la Secretària Executiva del Consell Català de la Formació 
Professional.  

La Comissió ha engegat un projecte de 
sistematització de publicacions que 
versen sobre els seus temes d’interès. 

Aquest projecte preveu la creació d’una base de dades 
que permeti conèixer el perfil de les publicacions sobre 
temes concrets i entesos com a estratègics per al Pla de 
treball anual de la Comissió. Junt amb la definició dels 
paràmetres per sistematitzar la informació, el projecte 
comença tractant les publicacions referides al fenomen 
de la subcontractació.

La Comissió ha treballat també per a la definició d’unes 
jornades que analitzin les pautes de contractació 
internacionals i els casos més innovadors i destacables 
de creació d’ocupació.

Contractació laboral
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3 de novembre de 2011 de 11h00-12h30
Catedràtic de de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la 
Universitat Pompeu Fabra www.upf.edu i Àrbitre del Tribunal 
Laboral Arbitral de Catalunya. Conseller de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira. Ha estat magistrat suplent al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya els anys 2001 i 2002.

Preguntes Clau  
sobre subcontractació:  
perspectiva jurídico-laboral

Conferència de 
Manuel Luque (2)

http://www.upf.edu
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 La subcontractació és un recurs empresarial normalment 
utilitzat per centrar-se en el nucli o cor del negoci deixant que 
terceres empreses desenvolupin parts no essencials d’aquest. 
És una tècnica habitual en tots els sectors productius i en 
qualsevol país industrialitzat. En moltes ocasions, a més, 
es el recurs de gestió empresarial que s’aconsella davant 
necessitats fonamentats però molt qualificades, m’estic referint 
a l’outsourcing informàtic o descentralització que afecta a la 
gestió dels sistemes d’informació de l’empresa.

 Per tant, més enllà de pràctiques excessives que tots coneixem 
i hem conegut (ad. Ex. construcció i necessitat d’aprovar 
una llei al 2006 que limités els nivells de subcontractació), la 
subcontractació o descentralització productiva és normalment 
entès com un recurs empresarial poc qüestionable en termes 
d’eficiència productiva i competitivitat. No obstant, si el 
fenomen de la subcontractació el relacionem, com és la meva 
especialitat, amb l’ocupació (contractes de treball, condicions 
de treball, ....) segurament haurem de concloure que la 

resposta normativa i judicial potser millorable. En aquest 
punt, també s’ha de dir que el paper de la negociació 
col·lectiva és important, encara i que cada font del dret 
ha de fer la seva feina i – encara i aquest paper cabdal 
de la negociació col·lectiva -  no s’hauria d’exigir a la 
negociació col·lectiva que solvent alguns problemes que 
són netament legals o d’interpretació judicial.

 Concepte

1. Què s’entén per subcontractació a l’àmbit empresarial i 
laboral?

2. Com es diferència la subcontractació de la cessió il·legal 
de treballadors?

3. Què diferència la subcontractació de la cessió legal de 
treballadors (considerada una forma de subcontractació 
macro)?

Preguntes Clau  
sobre subcontractació:  
perspectiva jurídico-laboral

Conferència de 
Manuel Luque (2)
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4. La llei limita el recurs a la subcontractació empresarial?
5. Quins tipus de subcontractació podem diferenciar? 

 Subcontractació i ocupació

6. La subcontractació incideix en el tipus de contracte temporal 
o indefinit que es fa a l’empresa contractista (flexibilitat 
d’entrada)?

 Subcontractació i condicions de treball

7. La subcontractació por incidir – facilitant/dificultant - en la 
determinació de les condicions de treball i en l’adaptació de 
les mateixes (flexibilitat interna)?

 Subcontractació i extinció de la relació laboral

8. Com incideix la finalització de la contracte entre empreses en 
les relacions laborals afectades (flexibilitat de sortida)?

 Subcontractació i responsabilitats empresarials (arts. 42 ET, 
127 LGSS, 24 LPRL, RDL 171/2004 i RD 1627/1997) 

9. En quins casos l’empresa contractant pot ser responsable 
dels deutes salarials de l’empresa contractista amb els seus 
treballadors?

10. En quins casos l’empresa contractant pot ser responsable 
dels deutes en matèria de seguretat social (cotitzacions 
i prestacions) de l’empresa contractista amb els seus 
treballadors?

11. En quins casos l’empresa contractant pot ser responsable dels 
deutes en matèria de millores voluntàries (seguretat social 
complementària) de l’empresa contractista amb els seus 
treballadors?

Preguntes Clau  
sobre subcontractació:  
perspectiva jurídico-laboral
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12. En quins casos l’empresa contractant pot ser 
responsable en matèria de seguretat i salut laboral en 
quant als treballadors de l’empresa contractista?

 Subcontractació i negociació col·lectiva 

13. Quin és el paper habitual de la negociació col·lectiva 
en aquesta matèria

 Propostes de lege ferenda i de negociació col·lectiva

14. Quines són les propostes de canvi normatiu que és 
podrien fer?

15. Quines són les propostes que es poden fer a la 
negociació col·lectiva?

16. Què incidència pot tenir la reforma de la negociació 
col·lectiva envers la resposta a la pregunta anterior?

Si no pots reproduir la locució d’audio, baixa’t 
gratuïtament la darrera versió d’Acrobat Reader.

Preguntes Clau  
sobre subcontractació:  
perspectiva jurídico-laboral

Conferència de 
Manuel Luque (2)
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Igualtat  
i temps 
de treball

comis_igual_temps_treb

• Comissió d’igualtat i del temps de treball
• Grup tècnic sobre la gestió de la diversitat cultural a l’empresa

Igualtat i temps 
de treball
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La Comissió d’Igualtat i del Temps de 
Treball és un òrgan especialitzat del 
Consell de Relacions Laborals. 

Té com a missió impulsar l’àmbit de 
la igualtat d’oportunitats entre homes 
i dones, la gestió de la diversitat i 
la conciliació de la vida personal i 
laboral, a fi i efecte d’aconseguir una 
equitat més gran en l’àmbit laboral. 

Aquesta comissió té com a funcions: 
impulsar la participació institucional i 
el diàleg social sobre matèries laborals 
específiques en igualtat i temps del 
treball i facilitar l’adopció d’acords.

Comissió d’igualtat  
i del temps de treball

nat_igualtat_i_temps_treball

• Comissió d’igualtat i del temps de treball
• Grup tècnic sobre la gestió de la diversitat cultural a l’empresa

Igualtat i temps 
de treball
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De conformitat amb l’article 7.1 del 
Decret 29/2008, de 29 de gener, 
d’organització i funcionament del 
CRL, es crea la Comissió d’Igualtat i 
del Temps del Treball, composta per 
dotze membres (article 7.2 Decret 
29/2008).

Presideix: Esther Sànchez Torres, secretària d’Ocupació i 
Relacions Laborals, i directora del Servei d’Ocupació de Catalunya

Ramon Bonastre Bertran, director general de Relacions Laborals 
i Qualitat en el Treball, per delegació de la vicepresidenta del 
Consell

Secretària general: M. Àngels Pujols Muntada

En representació de les organitzacions  
sindicals més representatives:
Per CCOO:  Luisa Montes Pérez, Juan Manuel Tapia Rubio
Per la UGT: Raquel Gil Eiroà, Verónica Santoro Lamelas

En representació de les organitzacions 
empresarials més representatives:
Per FOMENT: Benet Armengol Obradors, Maria Mora Radó, 
Marisol Morales de Cano
Per PIMEC: M. Àngels Agulló Taltavull

En representació de la Generalitat de Catalunya:
Àngels Cuadrada Basquens, Raquel Saco Coya,  
Jesús Quiroga Martínez, Xavier López Garcia

comp_comis_igual_temp_treb

Comissió d’igualtat  
i del temps de treball

• Comissió d’igualtat i del temps de treball
• Grup tècnic sobre la gestió de la diversitat cultural a l’empresa

Igualtat i temps 
de treball
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Les activitats de la Comissió es distribueixen en anys naturals 
i queden recollides en un Pla de treball anual aprovat pel Ple 
del Consell. Durant tot aquest temps, es planteja i es valora 
la seva activitat en diferents reunions ordinàries en les quals 
participen tots els membres de la Comissió. Hi ha previstes 
quatre reunions ordinàries a l’any.

El 31 de gener del 2008, la Comissió va reunir-se per primer 
cop per iniciar la seva activitat. Pot crear espais de treball per 
a l’acompliment de les seves activitats. Actualment n’hi ha 
un: el Grup de Treball de Gestió de la Diversitat.

En aquests anys, el treball de la Comissió s’ha centrat en les 
activitats següents:

ANYS 
2008/ 
2010
A grans trets, el període 2008-2010 va ser una etapa 
fructífera per respondre a les demandes immediates de la 
realitat de la igualtat i el temps de treball i establir les bases 
de funcionament de la Comissió. En aquest darrer sentit, la 
Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball va ser testimoni 
d’iniciatives i de noves metodologies reeixides, empreses pels 
membres de la Comissió per fer possible la voluntat de diàleg 
social. 

Comissió d’igualtat  
i del temps de treball

act_com_igual_temps_treb

• Comissió d’igualtat i del temps de treball
• Grup tècnic sobre la gestió de la diversitat cultural a l’empresa
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D’aquesta manera, la Comissió va conèixer el trasllat de 
debats realitzats en altres àmbits i marcs, el dipòsit i la 
circulació de documentació dels diferents agents i de resums 
executius fets per facilitar-ne el coneixement, i la participació 
de diferents òrgans de l’Administració i dels agents socials.

Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria 
d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones.

Aquestes recomanacions tenien per objectiu millorar els 
continguts dels convenis col·lectius en matèria d’igualtat 
de tracte i d’oportunitats de dones i homes i de prevenció i 
abordatge dels casos d’assetjament sexual i per raó de sexe.

Estratègia per a la inserció laboral de persones amb 
discapacitat a Catalunya 2008-2010.  
 
Aquest document tenia com a finalitat establir eixos, 
objectius i mesures prioritàries que potenciessin les 
alternatives d’inserció laboral de les persones amb 
discapacitat per tal que aquestes persones assolissin la 
plena ciutadania.

Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria 
de gestió del temps de les persones treballadores.

Aquestes recomanacions tenien com a objectiu millorar els 
continguts dels convenis col·lectius en matèria de gestió 
del temps de treball per a una ordenació més flexible i 
racional del temps de treball que permetés a les persones 
treballadores la conciliació efectiva de la seva vida personal 
i laboral en equilibri amb els interessos de les empreses.

Comissió d’igualtat  
i del temps de treball

• Comissió d’igualtat i del temps de treball
• Grup tècnic sobre la gestió de la diversitat cultural a l’empresa

Igualtat i temps 
de treball

http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/Arxius/recomanacions dones i homes.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/Arxius/recomanacions dones i homes.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/Arxius/discapacitats_cat.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/Arxius/discapacitats_cat.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03%20-%20Centre%20de%20documentacio/Documents/01%20-%20Publicacions/10%20-%20Consell%20de%20Relacions%20Laborals/Arxius/RecomanacionsNCtemps.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03%20-%20Centre%20de%20documentacio/Documents/01%20-%20Publicacions/10%20-%20Consell%20de%20Relacions%20Laborals/Arxius/RecomanacionsNCtemps.pdf
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ANY  
2011
El director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball 
Autònom ha informat les persones membres de la Comissió 
de les actuacions de la Direcció General en l’àmbit de centres 
especials de treball i empreses d’inserció. També s’ha fet 
l’exposició del nou model que es proposa, per tal que els 
agents socials puguin participar en el disseny.

A més a més, s’ha iniciat el debat entorn de la matèria de 
la gestió de la diversitat cultural a les empreses i, a aquest 
efecte, s’ha decidit constituir un grup tècnic, encarregat 
d’avançar en la proposta de recomanacions per a la 

negociació col·lectiva, elaborada per la Secretaria del Consell.
S’està portant a terme l’anàlisi dels plans d’igualtat de les 
empreses que han rebut subvencions durant el 2010 i s’està 
fent un seguiment i una avaluació de la seva aplicació.

L’objectiu de la recerca és identificar bones pràctiques en la 
totalitat de plans d’igualtat subvencionats per la Conselleria 
d’Empresa i Ocupació l’any 2010 (170 casos) que permetin 
elaborar unes orientacions que es puguin extrapolar tant a la 
negociació col·lectiva com als plans d’igualtat. 

Així mateix, s’estan valorant els continguts sobre un possible 
estudi d’anàlisi de la negociació col·lectiva i les  
persones amb discapacitat.

Comissió d’igualtat  
i del temps de treball

• Comissió d’igualtat i del temps de treball
• Grup tècnic sobre la gestió de la diversitat cultural a l’empresa

Igualtat i temps 
de treball
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Grup tècnic sobre 
la gestió de la 
diversitat cultural  
a l’empresa

grup_tec_gest_div

• Comissió d’igualtat i del temps de treball
• Grup tècnic sobre la gestió de la diversitat cultural a l’empresa

Igualtat i temps 
de treball
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Grup tècnic sobre la gestió 
de la diversitat cultural  
a l’empresa

L’any 2011 s’ha creat el grup 
tècnic encarregat d’avançar en la 
proposta de recomanacions per a 
la gestió de la diversitat cultural 
que s’ha anat treballant des de la 
Comissió.

Secretària general: M. Àngels Pujols Muntada

En representació de les organitzacions 
sindicals més representatives: 
Per CCOO: José Maria Ginés
Per la UGT: Samir Kollech Allali, Janette Vallejo Santes

En representació de les organitzacions 
empresarials més representatives:
Per FOMENT: Maria Mora Radó
Per PIMEC: M. Àngels Agulló Taltavull

En representació de la Generalitat de Catalunya:
Àngels Cuadrada Basquens, Eva Rovira Pujol

naturalesa i funcions composició      

nat_grup_tec_gestio_divers_cultural

• Comissió d’igualtat i del temps de treball
• Grup tècnic sobre la gestió de la diversitat cultural a l’empresa

Igualtat i temps 
de treball
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Inspecció i seguretat social
La Comissió d’Inspecció de Treball 
i Seguretat Social (ITSS) és un 
òrgan especialitzat del Consell de 
Relacions Laborals que té com a 
missió desenvolupar la participació 
activa dels agents socials en la 
planificació futura de les actuacions 
inspectores i, també, fer-ne el 
seguiment valoratiu. 

Per mitjà d’aquesta comissió s’obtenen periòdicament 
resultats de l’activitat planificada de la ITSS, amb 
dades estadístiques.

Cal fer esment que la Generalitat de Catalunya va rebre 
l’1 de març de 2010 el traspàs d’una part dels recursos 
humans i materials de la ITSS. Catalunya ha estat la 
primera comunitat autònoma a accedir a l’efectivitat 
d’aquest traspàs de competències (tant orgàniques 
com funcionals).

nat_inspec_seguretat_social

L’Estatut d’autonomia aporta un nou 
marc competencial amb el traspàs de la 
Inspecció de Treball, la qual cosa afavoreix 
que aquesta comissió continuï aprofundint, 
en la dinàmica de participació, en el 
disseny dels programes de la Inspecció i en 
l’avaluació del seu funcionament.

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=b4b40e4e9a2b6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b4b40e4e9a2b6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=b4b40e4e9a2b6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b4b40e4e9a2b6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.gencat.cat/generalitat/cat/estatut/titol_4.htm#a170
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Inspecció i seguretat social
De conformitat amb l’article 7.1 del Decret 29/2008, 
de 29 de gener, d’organització i funcionament 
del CRL, es crea la Comissió d’Inspecció de Treball 
i Seguretat Social, composta per dotze membres 
(article 7.2 Decret 29/2008).

Presideix: Esther Sànchez Torres, secretària 
d’Ocupació i Relacions Laborals, i directora del Servei 
d’Ocupació de Catalunya

M. Luz Bataller Cifuentes, directora general de la 
Inspecció de Treball de Catalunya, per delegació de 
la vicepresidenta del Consell
 
Secretària general: M. Àngels Pujols Muntada

En representació de les organitzacions 
sindicals més representatives:
Per CCOO: Luisa Montes Pérez, Tània Pérez Díaz 
  
Per la UGT: Noèlia Marín García, Joan Samsó 
Piedrabuena

En representació de les organitzacions 
empresarials més representatives:
Per FOMENT: Javier Ibars Álvaro, Carmen Mur 
Gómez, Salvador Tudela Edo
Per PIMEC: Jana Callís Vilagut

En representació de la Generalitat de Catalunya: 
Jaume Abat Dinarès, Jaume Admetlla Ribalta, Àngels 
Cuadrada Basquens, Jaume de Montserrat Nonó

comp_inspec_segur_social

http://www.gencat.cat/diari/5060/08016246.htm
http://www.gencat.cat/diari/5060/08016246.htm
http://www.gencat.cat/diari/5060/08016246.htm
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 Les activitats de la Comissió es distribueixen en anys 
naturals i queden recollides en un Pla de treball anual 
aprovat pel Ple del Consell de Relacions Laborals. Durant 
aquest temps es planteja i es valora la seva activitat en 
diferents reunions ordinàries en les quals participen tots els 
membres de la Comissió. Hi ha previstes quatre reunions 
ordinàries a l’any.

 ANYS 
2008/ 
2010

 A grans trets, el període 2008-2010 va servir per:

•	 Acordar una participació activa dels agents socials en 
la planificació futura de les actuacions inspectores.

•	 Presentar els resultats de l’activitat planificada de la 
ITSS i de les persones tècniques habilitades amb dades 
estadístiques, referent a aquest període.

•	 Acordar la necessitat d’obtenir una informació més 
qualitativa.

•	 Informar sobre el traspàs de la ITSS, facilitant un 
dossier amb documentació.

•	 Informar sobre la incorporació de les persones 
tècniques habilitades a la Direcció General de la 
Inspecció.

Inspecció i seguretat social

act_inspec_segur_social
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ANY  
2011
La Direcció General de la Inspecció de Treball de Catalunya 
ha facilitat a aquesta comissió dades referents a l’activitat 
inspectora durant el període gener-octubre del 2011. 

Així mateix, s’ha fet una presentació sobre el treball inspector 
en les noves àrees territorials. 

Finalment, també cal destacar les millores que s’estan 
realitzant en els sistemes d’informació. A títol d’exemple, el 
conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament de Treball i la Tresoreria General 
de la Seguretat Social sobre autorització d’accés al Fitxer 

General d’Afiliació. La Inspecció de Treball de Catalunya està 
arribant a més acords amb relació a la cessió d’informació 
(aplicacions i transaccions informàtiques) per part de 
diferents organismes de l’Estat. És el cas, per exemple, del 
conveni amb l’Institut Social de la Marina (ISM) i del conveni 
amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Aquesta 
col·laboració administrativa té la finalitat exclusiva de facilitar 
l’acompliment de les funcions atribuïdes per l’ordenament 
jurídic als funcionaris del Sistema de la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social adscrites orgànicament i funcionalment 
al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya.

Inspecció i seguretat social

http://bit.ly/yxq0wW
http://bit.ly/yxq0wW
http://www.dincat.cat/resoluci%C3%B3-emo-719-2011_75736
http://www.dincat.cat/resoluci%C3%B3-emo-719-2011_75736
http://www.dincat.cat/resoluci%C3%B3-emo-719-2011_75736
http://www.dincat.cat/resoluci%C3%B3-emo-719-2011_75736
http://www.dincat.cat/resoluci%C3%B3-emo-719-2011_75736
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bilitat
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grup_treb_resp_empr

• Grup de treball de responsabilitat social de les empreses
• Comissió Tècnica de Responsabilitat Social

Responsabilitat
social
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 Grup de treball de  
responsabilitat social

 El Grup de Treball de Responsabilitat Social de 
les Empreses del Consell de Relacions Laborals de 
Catalunya respon a la voluntat d’iniciar un procés de 
debat i implicació de diferents agents que desemboqui, 
a finals de l’any 2010, en la consecució d’una sèrie 
d’actuacions de promoció de la responsabilitat social 
(d’ara endavant, RS) a Catalunya, àmpliament acceptat 
i reconegut.  

 El 31 de desembre de 2011, va entrar en vigor la Llei 
11/2011, 29 de desembre, de reestructuració del 
sector públic per agilitzar l’activitat administrativa, 
la qual crea la Comissió de Responsabilitat Social 
i permet convertir el grup de treball en comissió 
permanent. 

 Aquest grup de treball ha de representar un nou espai 
de trobada i intercanvi únic entre les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives de 
Catalunya i el Govern de la Generalitat de Catalunya. 

 Concretament, el Grup té les funcions següents:

•	 Possibilitar el treball conjunt per a la promoció de la 
responsabilitat social. 

•	 Identificar bones pràctiques de responsabilitat social 
desenvolupades per empreses, organitzacions, 
administracions públiques, etc. 

•	 Difondre bones pràctiques realitzades per empreses, 
organitzacions, administracions públiques, etc.

•	 Difondre el conjunt de mesures de RS adoptades en 
el marc del grup de treball entre les empreses i les 
organitzacions catalanes, com també les administracions 
públiques.

•	 Fer propostes encaminades a impulsar accions de 
sensibilització, formació i educació.

•	 Estudiar i valorar possibles estratègies o mecanismes de 
participació més amplis que incorporin altres agents de 
la societat civil en la difusió de la RS a Catalunya.

•	 Constituir grups de treball temporals amb funcions 
específiques. 

•	 Avaluar el desenvolupament dels compromisos i fer-ne 
difusió.

nat_grup_treb_respon_empreses

• Grup de treball de responsabilitat social de les empreses
• Comissió Tècnica de Responsabilitat Social

Responsabilitat
social

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=b4b40e4e9a2b6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b4b40e4e9a2b6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=b4b40e4e9a2b6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b4b40e4e9a2b6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Grup de treball de  
responsabilitat social
Durant el 2011 s’ha tramitat la Llei 11/2011, 29 de 
desembre, de reestructuració del sector públic per 
agilitzar l’activitat administrativa, la qual crea la Comissió 
de Responsabilitat Social i permet convertir el grup de 
treball en comissió permanent.

El Grup de Treball de Responsabilitat Social de les 
Empreses del Consell de Relacions Laborals de 
Catalunya està integrat per un president i pels seus 
membres, distribuïts de la manera següent: 

Presideix: Esther Sànchez Torres, secretària d’Ocupació 
i Relacions Laborals, i directora del Servei d’Ocupació de 
Catalunya

Xavier López Garcia, director general d’Economia Social 
i Cooperativa i del Treball Autònom, per delegació de la 
vicepresidenta del Consell

Secretària general: M. Àngels Pujols Muntada

En representació de les organitzacions 
sindicals més representatives:
Per CCOO: José Cachinero Triviño,  
Juan Manuel Tapia Rubio
Per la UGT: Dionís Oña Martín

En representació de les organitzacions 
empresarials més representatives:
Per FOMENT: Benet Armengol Obradors,  
Maria Mora Radó, César Sánchez Hernández
Per PIMEC: Jana Callís Vilagut

En representació de la Generalitat de Catalunya: 
Ramon Bonastre Bertran, M. Àngels Cuadrada Basquens

comp_grup_treb_resp_empr

• Grup de treball de responsabilitat social de les empreses
• Comissió Tècnica de Responsabilitat Social

Responsabilitat
social

http://bit.ly/ynpAtZ
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Les activitats del Grup es distribueixen en anys naturals i 
queden recollides en un Pla de treball anual aprovat pel Ple del 
Consell. Durant tot aquest temps, es planteja i es valora la seva 
activitat en diferents reunions ordinàries en les quals participen 
els membres del Grup.

El Grup pot crear comissions tècniques de treball per a 
l’acompliment de les seves activitats i, concretament, l’any 2008 
es va crear la Comissió Tècnica de Responsabilitat Social. 

ANY 
2008/ 
2010

A grans trets, el període 2008-2010 va ser una etapa 
fructífera per respondre a les demandes immediates de 
la realitat de la RS de les empreses i establir les bases de 
funcionament del Grup. 

D’aquesta manera, el Grup va conèixer de Responsabilitat 
Social de les Empreses va conèixer el trasllat de 
debats realitzats en altres àmbits i marcs, el dipòsit i la 
circulació de documentació dels diferents agents i de 
resums executius fets per facilitar-ne el coneixement, i la 
participació de diferents òrgans de l’Administració i dels 
agents socials.

Amb la constitució del Grup de Treball es va instituir 
un nou espai RScat de diàleg i participació, integrat 
per les organitzacions empresarials i sindicals més 
representatives de Catalunya i l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, en el context del Pla RSgencat.

Grup de treball de  
responsabilitat social 

act_grup_treb_resp_empr

• Grup de treball de responsabilitat social de les empreses
• Comissió Tècnica de Responsabilitat Social

Responsabilitat
social

http://www.acordestrategic.cat/doc/doc_36811034_1.pdf
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Així mateix, amb la creació del portal web RScat es va 
reforçar l’espai de reflexió i d’intercanvi entorn de la 
responsabilitat social a Catalunya existent fins al moment i 
que es va presentar públicament el 8 d’octubre del 2010.  

Aquesta plataforma d’intercanvi i difusió va néixer amb la 
voluntat de ser un punt de trobada on poguessin convergir 
totes aquelles idees i actuacions de responsabilitat social 
impulsades per empreses, organitzacions i administracions 
públiques catalanes, amb l’assumpció d’uns valors comuns i 
apostant decididament per una competitivitat responsable i 
sostenible.

Per la seva banda, la Comissió Tècnica de Responsabilitat 
Social, que des de l’any 2008 ha agilitat la presa de 
decisions més operatives en aspectes determinats de la RS 
de les empreses, també ha posat en valor les experiències 
destacades en RS de les empreses per mitjà de la seva 
validació i posterior incorporació a la base de dades del 
portal RScat, mitjançant criteris de valoració objectius per a 
la incorporació al portal. 

ANY  
2011
L’any 2011 s’han continuat concentrant esforços en l’impuls 
de les activitats iniciades durant el període anterior, però 
també s’han posat en marxa projectes conjunts sobre RS, 
com és el cas del Projecte RScat: Responsabilitat Social a 
Catalunya. Iniciativa RSE-PIME convocatòria 2011 amb el 
suport del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
 
Gràcies a aquest projecte, tretze pimes participants rebran 
un acompanyament de consultors especialitzats per establir 
plans d’incorporació de la responsabilitat social.
Aquest programa ha tingut el suport del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç, BOE. 

Grup de treball de  
responsabilitat social 

• Grup de treball de responsabilitat social de les empreses
• Comissió Tècnica de Responsabilitat Social

Responsabilitat
social

http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/menuitem.bd14cd561de99c1e851cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=62b2462e195b4210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=62b2462e195b4210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/menuitem.22564bd4dd0f21bf851cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=abbbbcc73e455210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=abbbbcc73e455210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/menuitem.22564bd4dd0f21bf851cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=abbbbcc73e455210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=abbbbcc73e455210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/menuitem.2d8dd6e300f90d2e851cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=ad1a392f9b896210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ad1a392f9b896210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/menuitem.2d8dd6e300f90d2e851cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=ad1a392f9b896210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ad1a392f9b896210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/menuitem.b1b99f992917951f851cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=62b2462e195b4210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=62b2462e195b4210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=4f356a14c4592310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/menuitem.b1b99f992917951f851cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=62b2462e195b4210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=62b2462e195b4210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=4f356a14c4592310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/04/pdfs/BOE-A-2011-6068.pdf
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Grup de treball de  
responsabilitat social
A més, es continua amb la màxima difusió del portal RSCAT 
mitjançant la seva presència en el segon congrés internacional 
del voluntariat social celebrat l’11 de novembre de 2011 
(MarketPlace).

Igualment, s’ha participat a la Segona Setmana de 
Responsabilitat Social a Catalunya (28 de novembre a 2 de 
desembre de 2011), punt de trobada de empreses, entitats, 
institucions i qualsevol persona sensible amb la responsabilitat 
social, on donar a conèixer i compartir les seves experiències en 
aquest àmbit.

També s’han organitzat algunes activitats en el marc del Projecte 
RScat i el passat 15 de desembre va tenir lloc la jornada de 
balanç del projecte RSPYME a la seu de la UGT de Catalunya. 

D’altra banda, cal destacar el salt quantitatiu que s’ha fet en el 
nombre d’experiències sobre responsabilitat social portades a 
terme per empreses i organitzacions, que han estat validades 
en el marc d’aquest grup de treball, passant d’un total de 40 
experiències aprovades durant el període 2008-2010 a aquest 
mateix nombre però assolides només el 2011.

• Grup de treball de responsabilitat social de les empreses
• Comissió Tècnica de Responsabilitat Social

Responsabilitat
social

http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/menuitem.37f6fc1fa81e51d0951cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=bb5189365b13d210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bb5189365b13d210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=3f320518ffef3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD#Organitza
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Comissió 
Tècnica de 
Responsabilitat 
Social

comis_tec_resp_social

• Grup de treball de responsabilitat social de les empreses
• Comissió Tècnica de Responsabilitat Social

Responsabilitat
social i empresarial
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 Comissió Tècnica de 
Responsabilitat Social

 El Grup de Treball acorda la creació d’una comissió 
tècnica composta per una persona de cada 
organització, amb les funcions següents:

•	 Coordinar-se amb l’Observatori del CTESC per  
tal d’evitar duplicitats i consolidar un espai  
únic de participació i impuls de la responsabilitat social. 

•	 Dur a terme accions de sensibilització i difusió: 
jornades, actes, notícies, etc. 
 

•	 Proposar una metodologia d’implantació de la 
responsabilitat social àgil i clara. 

•	 Definir un procediment per incorporar informació al 
portal RScat. 

•	 Aprovar les experiències per incorporar  
en el portal RScat.

Salvador Seliva

Jana Callís

Dionís Oña 

Maria Mora

nat_comissio_tec_resp_social

Si no pots reproduir les locucions d’audio, baixa’t 
gratuïtament la darrera versió d’Acrobat Reader.

• Grup de treball de responsabilitat social de les empreses
• Comissió Tècnica de Responsabilitat Social

Responsabilitat
social i empresarial
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http://get.adobe.com/es/reader/otherversions/
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Comissió Tècnica de 
Responsabilitat Social
En representació de les organitzacions 
sindicals més representatives:
Per CCOO: Salvador Seliva Ponce
Per la UGT: Dionís Oña Martín, Martí Vives Abril

En representació de les organitzacions 
empresarials més representatives:
Per FOMENT: Maria Mora Radó
Per PIMEC: Jana Callís Vilagut

En representació de la Generalitat de Catalunya:  
Santi Laiglesia Pla, Josep Roca Massons, Eva 
Rovira Pujol

Persones expertes: Albert Huerta Molina
comp_comis_tec_resp_social

< >

• Grup de treball de responsabilitat social de les empreses
• Comissió Tècnica de Responsabilitat Social

Responsabilitat
social i empresarial
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per a joves
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 Ocupació per a joves
 El Grup de treball sobre l’acord de mesures per a 

l’ocupació juvenil es va crear a mitjans del 2010, va ser 
prorrogat pel Ple del 29 de març del 2011 i actualment 
és un grup de treball de caràcter permanent. Es va 
crear per acomplir les mesures recollides en l’Acord de 
mesures per a l’ocupació juvenil a Catalunya 2009-
2012.  

 Després de diferents reunions amb el Grup de 
Seguiment Interdepartamental amb relació a aquest 
acord, aquestes actuacions es van reconduir a la 
creació, al si del CRL, d’un Grup de Treball Específic 
sobre l’Acord de Mesures per a l’Ocupació Juvenil a 
Catalunya. 

 Dins de l’eix 1 de l’acord (condicions laborals) es troben 
recollides les actuacions encomanades al CRL:

•	 Fer un estudi de les clàusules dels convenis col·lectius, 
pel que fa a matèries que afecten de manera important 
les condicions laborals dels joves (contractes formatius, 
jornada, permisos, etc.) (eix 1.2.1).

•	 Establir mesures per garantir el bon ús de les modalitats 
contractuals de pràctiques i formació  
(eix 1.2.4). 

•	 Promoure que s’estudiï l’establiment de mesures per 
garantir que les pràctiques a les empreses serveixin 
realment per experimentar la formació teòrica  
(eix 1.4.1).

 Funcions:

 Debatre i reflexionar a l’entorn 
d’aquestes mesures amb l’objectiu 
d’establir recomanacions adreçades a 
la negociació col·lectiva amb vista a 
millorar la regulació de les condicions 
de treball que afecten les persones 
joves.

nat_ocupacio_joves

http://www20.gencat.cat/docs/treball/10 - Ocupacio/07 - Canals interns/Arxius/Acord_ mesures_ocupacio_juvenil.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/treball/10 - Ocupacio/07 - Canals interns/Arxius/Acord_ mesures_ocupacio_juvenil.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/treball/10 - Ocupacio/07 - Canals interns/Arxius/Acord_ mesures_ocupacio_juvenil.pdf
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Ocupació per a joves
Presideix: Esther Sànchez Torres, secretària d’Ocupació i 
Relacions Laborals, i directora del Servei d’Ocupació de Catalunya

Ramon Bonastre, director general de Relacions Laborals i Qualitat 
en el Treball, per delegació de la vicepresidenta del Consell

Secretària general: M. Àngels Pujols Muntada

En representació de les organitzacions 
sindicals més representatives:
Per CCOO: José Cachinero Triviño, Tania Pérez Díaz                      
Per la UGT: Gemma Botines, Daniel García Tenorio,  
Noelia Marín García      

En representació de les organitzacions 
empresarials més representatives:
Per FOMENT: Yésika Aguilar Granados, Javier Ibars  
Álvaro, Maria Mora Radó, César Sánchez Hernández
Per PIMEC: Jana Callís Vilagut

En representació de la Generalitat de Catalunya: 
Jaume Admetlla Ribalta, Ramon Bonastre Bertran,  
Àngels Cuadrada Basquens, Raquel Saco Coya 

comp_ocupa_joves
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Ocupació per a joves 
 Les activitats del Grup de Treball es distribueixen en anys 

naturals i queden recollides en un Pla de treball anual aprovat 
pel Ple del Consell de Relacions Laborals. Durant aquest 
temps es planteja i es valora la seva activitat en diferents 
reunions ordinàries en les quals participen tots els membres 
del Grup de Treball. Hi ha previstes quatre reunions ordinàries 
a l’any.

 ANY  
2010

 A grans trets, l’any 2010 va ser un període fructífer al si 
del Consell: es va crear el Grup de Treball sobre l’Acord de 
Mesures per a l’Ocupació Juvenil i es van consolidar les bases 
que serviran per fer possible l’establiment, mitjançant el diàleg 
social, de recomanacions adreçades a la negociació col·lectiva 

pel que fa a matèries que afecten de manera important 
les condicions laborals de les persones joves. 

•	 Durant aquest període, la Direcció General de Relacions 
Laborals va encarregar al Dr. Xavier Solà i Monells un 
estudi sobre Ocupació juvenil i negociació col·lectiva,  
per complir la mesura de l’estudi de clàusules dels 
convenis col·lectius (eix 1.2.1). 
 
Aquest estudi va ser presentat al Grup de Treball i ha 
de servir de base per fer una anàlisi més profunda de la 
situació i poder elaborar i acordar unes recomanacions.  

•	 Al si de la Comissió de Seguiment de la Contractació 
Laboral es va fer una proposta de recomanacions 
adreçades a la negociació col·lectiva en matèria de 
contractació elaborada per la Secretaria Tècnica del 
CRL. Finalment, aquestes recomanacions no van ser 
aprovades per la Comissió, però es va acordar, pel que 
fa als temes relatius a la contractació que afecten les 
persones joves, reconduir el tractament de la qüestió al 
Grup de Treball. 

act_ocupa_joves
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Ocupació per a joves 

 ANY 
2011  

•	 El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya 
(CTESC), amb relació a la matèria que tenia encomanada 
(eix 1.1.1), va aprovar en el seu Ple el dia 3 d’octubre de 
2011 un estudi a fi de valorar si el conjunt de mesures 
legislatives i dels instruments de promoció, vigilància 
i control en matèria laboral i de seguretat i salut en el 
treball de què disposa l’Administració són suficients per 
detectar i redreçar les desigualtats socials de les persones 
joves i proposar, si escau, l’adopció de noves mesures 
administratives o de propostes legislatives.

•	 Quan es disposi d’aquest document es presentarà al Grup 
de Treball per tal que es pugui estudiar i serveixi també de 
base per al plantejament d’unes recomanacions. 

•	 En reunió del Grup de Treball de data 11 d’octubre del 2011 
es va convidar l’Observatori Català de la Joventut per tal que 
exposés «La situació dels joves en el mercat de treball». 

•	 Amb relació a l’estudi del Dr. Xavier Solà, es pretén analitzar 
les implicacions que la darrera reforma laboral ha pogut 
comportar, entre d’altres, als contractes formatius, i que té 
com a objectiu reconegut afavorir l’ocupació de les persones 
joves i de les persones aturades, reordenant les bonificacions 
a la contractació indefinida, fent més atractius els contractes 
formatius i millorant la intermediació laboral.

•	 La Inspecció de Treball de Catalunya també col·labora amb 
aquest grup de treball aportant dades sobre les actuacions 
inspectores en matèria d’ocupació juvenil, que seran tingudes 
en compte en l’elaboració de les recomanacions.
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 Secretaria general CRL
 La Secretaria General és l’òrgan 

responsable de la gestió del Consell  
de Relacions Laborals.

 La secretària general del Consell de Relacions Laborals 
és nomenada pel conseller competent d’Empresa i 
Ocupació i, entre d’altres, té les funcions següents:

•	 Exercir la direcció dels diversos òrgans del Consell 
i vetllar perquè actuïn d’acord amb els principis 
d’economia, celeritat i eficàcia. 

•	 Elaborar la proposta d’avantprojecte de pressupost 
anual necessari per al funcionament del Consell i el Pla 
de treball anual del Consell. 

•	 Convocar les sessions del Ple, de les comissions i dels 
grups de treball del Consell i preparar les convocatòries 
corresponents, assistir a les sessions i estendre’n les actes. 

•	 Donar suport a l’activitat de les comissions i els grups de 
treball del Consell, impulsar-la i garantir el funcionament 
coordinat d’aquests òrgans. 

•	 Custodiar la documentació del Consell i expedir certificats 
de les actes, els acords, els dictàmens i altres documents 
sotmesos a la seva custòdia.

< >118

nat_secret_general

http://www20.gencat.cat/docs/treball/03%20-%20Centre%20de%20documentacio/Documents/01%20-%20Publicacions/10%20-%20Consell%20de%20Relacions%20Laborals/Arxius/llei_decret.pdf
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Comissió de convenis  
col·lectius

Francesc Gibert
Santi Laiglesia
Cristina Gómez

Comissió de seguretat 
i salut laboral

Josep Roca
Santi Laiglesia

Comissió de seguiment  
de la contractació laboral

Francesc Gibert
Josep Roca

Comissió d’igualtat  
i temps de treball

Santi Laiglesia
Josep Roca

Comissió d’inspecció 
de treball i seguretat social

Cristina Gómez
Santi Laiglesia

Grup de treball de  
responsabilitat social

Josep Roca
Santi Laiglesia

Grup de treball sobre l’acord  
de mesures per a l’ocupació 
juvenil

Cristina Gómez
Josep Roca

Grup de treball de seguiment  
de l’estratègia catalana  
de seguretat i salut laboral

Josep Roca
Santi Laiglesia

Secretaria general CRL
La Secretaria General, actualment, està 
integrada per la secretària general del 
Consell, la coordinadora analista, un equip 
de quatre tècnics/tècniques superiors i 
una persona de suport administratiu.

Secretària general: M. Àngels Pujols Muntada 

Coordinadora analista: Núria Gonzàlez Manzano

Suport administratiu: Carmen Fernández Collado 

Equip tècnic: Francesc Gibert Badia, Cristina 
Gómez Rodríguez, Santi Laiglesia Pla, Josep  
Roca Massons

comp_secre_general_crl
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 La Secretaria del Consell inclou perfils altament 
especialitzats i un nivell important de qualificació en les 
diferents funcions que assumeix, entre d’altres:

•	 Planificació de les actuacions del Consell. 

•	 Elaboració i execució del pressupost del Consell i 
tramitació d’expedients de contractació administrativa. 

•	 Coordinació i seguiment de les comissions i els grups 
de treball. 

•	 Recerca i investigació concretes en totes les matèries 
competència del Consell. 

•	 Proposta de recomanacions a la negociació col·lectiva 
per al diàleg social.

•	 Gestió i tramitació de procediments de racionalització 
d’estructura negociadora i proposta de dictàmens en els 
processos de consulta del conveni col·lectiu aplicable. 

•	 Gestió de pàgines web (portal del Consell i cercador de 
convenis col·lectius).

 L’equip tècnic del Consell s’adscriu a comissions i 
grups de treball concrets per tal de donar suport al seu 
funcionament i establir una relació fluida i permanent 
amb els tècnics de les corresponents organitzacions 
empresarials i sindicals membres del Consell.

Secretaria general CRL
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Secretaria general CRL

 ANY 
 2011
•	 Nova metodologia de treball: el 2011 s’ha implantat 

una nova metodologia de treball al Consell de Relacions 
Laborals, amb la qual es pretén ordenar i planificar totes 
les tasques que emprengui tant la Secretaria del Consell 
com les cinc comissions i els tres grups de treball, a més 
d’impulsar instruments i eines, tant de nous com d’altres 
que ja s’utilitzaven i que el nou context pressupostari 
obliga a rendibilitzar al màxim, com, per exemple, el portal 
e-Catalunya, bases de dades pròpies, elaboració d’informes 
de síntesi utilitzant fonts pròpies d’informació, etc. 
 
S’ha elaborat una planificació concreta per a cadascuna de 
les comissions i els grups de treball, d’acord amb el Pla anual 
del Consell, i s’ha establert el calendari de les reunions i les 

fases de desenvolupament de les tasques que cal dur a terme 
durant tot l’any. Inclou la realització de jornades o l’activitat de 
grups tècnics ad hoc nascuts o relacionats amb la Comissió 
corresponent. 

• Creació de bases de dades: s’ha iniciat la creació d’una base 
de dades a la Comissió de Seguiment de la Contractació 
Laboral, per tal de sistematitzar informació sobre publicacions 
en temàtiques concretes. Es pretén anar implantant-la a la 
resta de comissions i grups perquè pot ajudar a conèixer 
informació estratègica ja existent.

• Resum anual d’activitat: al final de l’any, es realitza un dossier 
per a cada membre de cadascuna de les comissions i els grups 
de treball amb tota la informació generada.

act_secre_general_crl

http://ecatalunya.gencat.net/portal/index.jsp
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• Participació en jornades, actes i conferències en 
temàtiques d’interès del Consell:

•	 Participació activa en el Seminari del Fòrum de Relacions 
Laborals d’ESADE i moderació de la Jornada sobre la 
Reforma de la Negociació Col·lectiva. 

•	 Acte organitzat per la Direcció General de Relacions 
Laborals i Qualitat en el Treball de signatura dels convenis 
de col·laboració del REA, amb motiu del Dia Internacional 
de la Seguretat i la Salut en el Treball. 

•	 Jornada «L’impacte de la reforma laboral en el 
tercer sector social», organitzada per la Confederació 
d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social 
d’Atenció a les Persones de Catalunya. 

•	 Jornada de Responsabilitat Social, «RSE, PIME i crisi 
econòmica»,  organitzada per CCOO. 

•	 Acte de presentació del programa tRanSparÈncia, 
organitzat per la Direcció General d’Economia Social i 
Cooperativa i Treball Autònom i el Consell General de 
Cambres de Catalunya. 

•	 Debats laborals organitzats per Foment. 

•	 Acte de presentació de l’informe Conciliar per educar, 
organitzat per la Fundació Jaume Bofill, ESADE i el Cercle 
d’Economia. 

•	 Jornada «La nova regulació dels acomiadaments per 
causes empresarials: perspectiva administrativa i 
perspectiva jurisprudencial», organitzada per la Direcció 
General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del 
Departament d’Empresa i Ocupació. 

•	 Taller de responsabilitat social: empreses participants en 
el programa RScat (responsabilitat social a Catalunya).   

Secretaria general CRL

http://www.esade.edu/sites-esade/cat/fororelacioneslaborales/actividades/seminario-del-foro
http://www.esade.edu/sites-esade/cat/fororelacioneslaborales/actividades/seminario-del-foro
http://www.esade.edu/sites-esade/cat/fororelacioneslaborales/actividades/jornadas-del-foro/reforma-negociacion-colectiva
http://www.esade.edu/sites-esade/cat/fororelacioneslaborales/actividades/jornadas-del-foro/reforma-negociacion-colectiva
http://www.laconfederacio.org/index.php?option=com_content&view=article&id=76%3Ames-de-120-persones-van-participar-el-passat-dia-30-de-maig-de-2011-en-la-jornada-limpacte-de-la-reforma-laboral-en-el-tercer-sector-social-organitzada-per-la-confederacio-dassociacions-empresarials-del-tercer-sector-social-datencio-a-les-persones-de&catid=10%3Aaccio-social&Itemid=22&lang=ca
http://www.laconfederacio.org/index.php?option=com_content&view=article&id=76%3Ames-de-120-persones-van-participar-el-passat-dia-30-de-maig-de-2011-en-la-jornada-limpacte-de-la-reforma-laboral-en-el-tercer-sector-social-organitzada-per-la-confederacio-dassociacions-empresarials-del-tercer-sector-social-datencio-a-les-persones-de&catid=10%3Aaccio-social&Itemid=22&lang=ca
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/13%20-%20Consell%20Relacions%20Laborals/Documents/04%20-%20Recursos/Not%C3%ADcies/Arxius/Jornada%20RSE_CCOO.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/13%20-%20Consell%20Relacions%20Laborals/Documents/04%20-%20Recursos/Not%C3%ADcies/Arxius/Jornada%20RSE_CCOO.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/menuitem.37f6fc1fa81e51d0951cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=bb5189365b13d210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bb5189365b13d210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=5f7b5c2e70da0310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www.foment.com/formacion/jornadas/detalle.h3p?id=11399
http://www.fbofill.cat/?codmenu=01&not=804
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=7ed720ee27741310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7ed720ee27741310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=7ed720ee27741310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7ed720ee27741310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=7ed720ee27741310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7ed720ee27741310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://bit.ly/zhIe6D
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•		 Ponències en una comissió o grup de treball per part de 
persones expertes: es convida una persona, que, abans de 
la sessió, planteja l’estat de la qüestió de la matèria i tres 
o quatre preguntes clau, perquè els assistents preparin la 
seva posició amb relació a les qüestions clau, la qual cosa 
contribueix a dinamitzar el diàleg i la participació de tothom 
en la sessió:

•	 Oriol Homs
•	 Manel Luque 

•	 Treballs de síntesi, a manera d’estat de la qüestió sobre una 
temàtica determinada, elaborats per la Secretaria General del 
Consell. Amb la compilació de la principal normativa jurídica 
sobre una matèria i referència a la UE; principals tendències 
a partir de dades estadístiques oficials i, sobretot, de la base 
de dades del buidatge de convenis del CRL; elaboració de 
resums de dades qualitatives sobre les preses de posició dels 
agents socials i l’Administració, i relació de casos de bones 
pràctiques detectats a Catalunya.  
 
 
 

Tenen un volum d’unes vint pàgines amb resums 
executius d’unes tres pàgines per facilitar el diàleg i 
la transmissió d’informació entre les organitzacions 
representades i dins d’aquestes organitzacions.

•	 Altres	activitats:

•	 Presentació del Consell de Relacions Laborals a un grup 
d’alumnes de l’Institut Italià per al Comerç Exterior, de 
l’ambaixada d’Itàlia, Istituto Tecnico Commerciale Liceo 
Città di Piero. 

•	 Col·laboració en l’estudi comparatiu sobre polítiques 
d’ocupació a Espanya, França i Països Baixos realitzat per 
l’Institut d’Études Politiques de Grenoble (França).

Secretaria general CRL

http://www.pacte.cnrs.fr/
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Convenis 
al dia

cercador_rss
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Cercador de  
Convenis Col·lectius 

gràcies a aquesta eina, és possible consultar 
els convenis, els acords i els pactes assolits 
en procediments de negociació col·lectiva, 
publicats en el DOGC, el BOP o el BOE, amb 
incidència a Catalunya, en versió catalana o 
castellana vigents (convenis expressament 
vigents o prorrogats) o convenis que no siguin 
vigents, en format PDF (tant d’empresa com 
de sector).

Convenis en RSS
 
format RSS que permet rebre diàriament un avís 
de les actualitzacions dels convenis col·lectius 
publicats als butlletins oficials corresponents.

En aquest apartat trobareu aquells serveis i productes 
del Consell de Relacions Laborals que poden ser eines 
útils com a professional o ciutadà per orientar-vos en el 
món de les relacions laborals. Aquests serveis i productes 
s’inclouen a la Carta de Serveis del Consell de Relacions 
Laborals (vegeu l’apartat «Catàleg de serveis»).

•  Convenis en RSS
•  Cercador de convenis col·lectius
•  Bústia ciutadana d’ocupació 
•  Serveis per a la promoció de la responsabilitat social de la empresa

Convenis 
al dia

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.7c312755b8c91fe0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=fe1f604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe1f604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.7c312755b8c91fe0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=fe1f604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe1f604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.7c312755b8c91fe0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=fe1f604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe1f604d1b9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=3f0744853c986210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3f0744853c986210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=3f0744853c986210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3f0744853c986210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/13 - Consell Relacions Laborals/Documents/01 - El Consell/Carta de serveis del CRL/Arxius/100407_CartaServeis_CRL.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/13 - Consell Relacions Laborals/Documents/01 - El Consell/Carta de serveis del CRL/Arxius/100407_CartaServeis_CRL.pdf
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Serveis per a la promoció de la 
responsabilitat social de l’empresa
Model innovador de gestió de les empreses i les 
organitzacions basat en criteris responsables en els àmbits 
econòmic, social i ambiental, que s’orienta a incrementar 
la seva competitivitat i fomentar el seu desenvolupament 
soste-nible, alhora que contribueix a construir una societat 
millor. 

Destaquen les eines següents: 

El portal RScat eina que permet que les empreses 
puguin avançar en la incorporació de criteris socialment 
responsables i dins la seva activitat. A més a més, és un 
espai de debat entorn de la responsabilitat social.   
 
Les experiències de responsabilitat social de les empreses  
són iniciatives de gestió de la responsabilitat social 
empresarial que les organitzacions empresarials i sindicals 
més representatives de Catalunya, conjuntament amb el 
Govern de la Generalitat, validen en el marc del Consell de 
Relacions Laborals de Catalunya.

prom_respons_social_empr

Bústia ciutadana 
d’ocupació 
El Consell de Relacions Laborals administra 
les consultes de la bústia que tenen com a 
tema «Relacions Laborals – Convenis», respon 
aquelles que es refereixen a la determinació 
del conveni col·lectiu aplicable i dóna una 
orientació per mitjà del Cercador de Convenis 
Col·lectius sobre quin conveni s’ha d’aplicar. 
Així mateix, aconsella sempre el plantejament 
de la consulta per la via del dictamen, per 
tal de poder fer una anàlisi més profunda i 
detallada del tema i donar una resposta amb 
plena seguretat jurídica.

En aquest apartat trobareu aquells serveis i productes 
del Consell de Relacions Laborals que poden ser eines 
útils com a professional o ciutadà per orientar-vos en el 
món de les relacions laborals. Aquests serveis i productes 
s’inclouen a la Carta de Serveis del Consell de Relacions 
Laborals 

•  Convenis en RSS
•  Cercador de convenis col·lectius
•  Bústia ciutadana d’ocupació 
•  Serveis per a la promoció de la responsabilitat social de la empresa

Convenis 
al dia

http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/menuitem.bd14cd561de99c1e851cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=62b2462e195b4210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=62b2462e195b4210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/menuitem.2d8dd6e300f90d2e851cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=133fbcc73e455210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=133fbcc73e455210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/13 - Consell Relacions Laborals/Documents/01 - El Consell/Carta de serveis del CRL/Arxius/100407_CartaServeis_CRL.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/13 - Consell Relacions Laborals/Documents/01 - El Consell/Carta de serveis del CRL/Arxius/100407_CartaServeis_CRL.pdf
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Estructura  
i àmbit funcional 
dels convenis

racionalitzacio_convenis_colectius
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Racionalització de 
convenis col·lectius
Servei de suport tècnic i logístic en els 
procediments de racionalització de 
l’estructura negociadora dels convenis 
col·lectius, per mitjà del reglament de 
procediment (actualment en fase de 
modificació): mitjançant aquests procediments, 
la Comissió Tècnica de Negociació Col·lectiva 
presta suport tècnic i logístic a organitzacions 
sindicals i empresarials que ho sol·licitin i 
vulguin racionalitzar l’estructura de negociació 
dels convenis col·lectius de sector, respecte a 
l’autonomia de negociació col·lectiva de cada 
comissió negociadora.

Extensió de convenis 
col·lectius
Procediments per a l’elaboració de l’informe 
preceptiu d’extensió de convenis col·lectius, en 
els casos previstos en el Reial decret 718/2005, 
de 20 de juny, pel qual s’aprova el procediment 
d’extensió de convenis col·lectius. La Comissió 
Tècnica de Negociació Col·lectiva analitza 
les consultes sobre la concurrència de les 
circumstàncies necessàries perquè l’extensió de 
convenis col·lectius sigui procedent i emet una 
proposta d’informe.

•  Racionalització de convenis col·lectius
•  Extensió de convenis col·lectius
•  Determinació del conveni aplicable a empreses

Estructura i àmbit  
funcional dels convenis

http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/Arxius/reglament.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/Arxius/reglament.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/Arxius/reglament.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2005/07/16/pdfs/A01893-01896.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2005/07/16/pdfs/A01893-01896.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2005/07/16/pdfs/A01893-01896.pdf


serveisqui

què com

< >130

Servei de dictamen gratuït i no vinculant 
en els procediments de consultes per 
determinar el conveni col·lectiu aplicable 
a una empresa: les consultes poden versar 
sobre el plantejament idoni de l’àmbit 
funcional d’un conveni col·lectiu que es 
vulgui negociar, la possibilitat d’un acord 
d’adhesió a un conveni col·lectiu en vigor 
o la interpretació d’un conveni o convenis 
vigents pel que fa a determinar el seu 
àmbit funcional aplicable a una empresa.

Determinació del conveni 
aplicable a empreses

determ_conveni_aplic_empr

Composició de la Comissió Tècnica de Negociació Col·lectiva

Comissió 
Tècnica de 
Negociació 
Col·lectiva

Secretaria 
general de 
CRL + tècnics

Organitzacions 
sindicals més 
representatives

1 representant 
de CCOO

1 representant 
de FOMENT

1 representant 
d’UGT

1 representant 
de PIMEC

Organitzacions 
empresarials més 
representatives

•  Racionalització de convenis col·lectius
•  Extensió de convenis col·lectius
•  Determinació del conveni aplicable a empreses

Estructura i àmbit  
funcional dels convenis

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.18a270446a7942d0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=1082966afea6a210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1082966afea6a210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.18a270446a7942d0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=1082966afea6a210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1082966afea6a210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Comissió Tècnica 
de Negociació 
Col·lectiva

Part consultant

Reunió 
informal 
de 20 min

OBJECTIU: aclarir possibles 
dubtes en relació a l’activitat/s 
de l’empresa, categories...

No vinculant
Gratuït
Fonamentat
Consensuat
Ofereix seguretat jurídica

El dictamen 
és signat 
electrònicament 
i enviat a la part 
consultant via 
correu electrònic

DICTAMEN
Es posa en coneixement 
de la Comissió Tècnica de 
Negociació Col·lectiva

Convocatòria 
en un termini  
màxim de 30 
dies naturals

REGISTRE TELEMÀTIC

Web CRL
(Omplint formulari)

REGISTRE MANUAL
Per escrit a través dels 

mitjans establerts

Si representeu :
•	 Una empresa
•	 Qualsevol persona treballadora o 

grup de persones treballadores sense 
representació del personal a l’empresa

•	 Un òrgan de representació del personal
•	 Una organització sindical o empresarial 

que acrediti tenir interès legítim  
en la vostra consulta 

•	 Una organització sindical o associació 
empresarial més representativa

•	 Una autoritat laboral o jurisdiccional  
amb competència en l’aplicació o en  
la interpretació d’un conveni col·lectiu

Si teniu dubtes  
sobre quin és el vostre 
conveni a aplicar

Termini 
aproximat 
2 setmanes

Procediment de consulta 
per a determinar el conveni 
col·lectiu aplicable

Determinació del conveni 
aplicable a empreses

determ_conveni_aplic_empr

•  Racionalització de convenis col·lectius
•  Extensió de convenis col·lectius
•  Determinació del conveni aplicable a empreses

Estructura i àmbit  
funcional dels convenis

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.18a270446a7942d0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=1082966afea6a210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1082966afea6a210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.18a270446a7942d0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=1082966afea6a210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1082966afea6a210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/l30_1992lrjpac.pdf
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Publicacions

publicacions
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 Publicacions del Consell de Relacions Laborals:

1. Guia pràctica per a l’elaboració de convenis estatutaris

2. Recomanacions en matèria d’igualtat i temps de treball:

•	 Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria 
d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones: 
aquestes recomanacions tenen per objectiu millorar els 
continguts dels convenis col·lectius en matèria d’igualtat 
de tracte i d’oportunitats de dones i homes i de prevenció i 
abordatge dels casos d’assetjament sexual i per raó de sexe. 

•	 Estratègia per a la inserció laboral de persones amb 
discapacitat a Catalunya 2008-2010: aquest document té 
com a finalitat establir eixos, objectius i mesures prioritàries 
que potenciïn les alternatives d’inserció laboral de les 
persones amb discapacitat per tal que aquestes persones 
assoleixin la plena ciutadania. 

 
 

•	 Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria 
de gestió del temps de les persones treballadores: aquestes 
recomanacions tenen com a objectiu millorar els continguts 
dels convenis col·lectius en matèria de gestió del temps de 
treball per a una ordenació més flexible i racional del temps de 
treball que permeti a les persones treballadores la conciliació 
efectiva de la seva vida personal i laboral en equilibri amb els 
interessos de les empreses.

3. Estudis:

•	 El temps de les persones treballadores a la negociació 
col·lectiva. Fórmules de gestió flexible del temps de treball. 
Dins la col·lecció «Estudis», núm. 1, any 2010. 

•	 Qualitat en l’ocupació en la negociació col·lectiva a 
Catalunya. Dins la col·lecció «Estudis», núm. 2, any 2010. 

•	 Nous reptes i noves propostes en la gestió de la diversitat 
cultural a les empreses a Catalunya. Integració laboral i social 
de les persones immigrades a l’empresa a Catalunya i el paper 
de la negociació col·lectiva. Dins la col·lecció «Estudis», núm. 
3, any 2010.

Publicacions

http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/Arxius/GUIA _CONVENIS.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/Arxius/recomanacions dones i homes.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/Arxius/recomanacions dones i homes.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/Arxius/discapacitats_cat.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/Arxius/discapacitats_cat.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/Arxius/RecomanacionsNCtemps.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/Arxius/RecomanacionsNCtemps.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/Arxius/Col_estudis_01.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/Arxius/Col_estudis_01.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/Arxius/col_estudis_02.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/Arxius/col_estudis_02.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/col_estudis_03.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - Publicacions/10 - Consell de Relacions Laborals/col_estudis_03.pdf
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