
9.30 h SALUTACIÓ DEL SECRETARI GENERAL
A càrrec de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de 
Catalunya

10.00 h TAULA 1. NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I DIÀLEG 
SOCIAL EN TEMPS DE PANDÈMIA
10.00 - 10.30 h Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical de 
CCOO de Catalunya. Balanç de l’acció sindical i la negociació 
col·lectiva 2020, i propostes per al 2021 i per a la renovació 
de l’AIC (Acord interprofessional de Catalunya).

10.30 - 11.00 h Mari Cruz Vicente, secretària de Acción 
Sindical de CCOO de España. El diàleg social durant la crisi 
sanitària. Propostes per a la renovació de l’AENC (Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación Colectiva).

Modera: Esteban Sanabria, secretari d’Acció Sindical i 
Negociació Col·lectiva de la Federació de Serveis  

11.00 - 11.15 h Debat

Estem immersos en una situació de crisi sanitària que ha afectat de manera substancial els processos de 
negociació col·lectiva en totes les seves vessants i n’ha obligat a redefinir pràctiques i prioritats. 

A la primera taula farem balanç de la capacitat de CCOO per intervenir en tots els àmbits de negociació i concertació 
durant l’any 2020, i farem les propostes per afrontar la negociació col·lectiva del pròxim any en la difícil situació sanitària 
i econòmica que ens trobarem el 2021.

A la taula 2 analitzarem la nova Llei de treball a distància des de l’àmbit jurídic. L’anàlisi anirà a càrrec del professor Albert 
Pastor, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i explicarem les propostes sindicals per a la negociació del teletreball als 
convenis i als acords d’empresa, i situarem alguns dels reptes de la implementació del teletreball.
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11.15 h TAULA 2. TELETREBALL, SÍ, PERÒ AMB DRETS
11.15 - 11.45 h  Albert Pastor, professor de Dret del Treball i de 
la Seguretat Social de la Facultat de Dret de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Anàlisi del RDL 28/2020, de treball a 
distància, una oportunitat per a la negociació col·lectiva.

11.45 - 12.15 h Jorge Moraleda, responsable de Negociació 
Col·lectiva de CCOO de Catalunya. Presentació de la Guia de 
treball a distància i teletreball de CCOO de Catalunya.

12.15 - 12.30 h  Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral 
de CCOO de Catalunya. Prevenció de riscos organitzatius al 
treball a distància i el teletreball.

12.30 - 13.15 h Propostes sindicals per abordar el treball a 
distància i el teletreball

• José Juan Marín, secretari d’Acció Sindical de la Federació 
d’Indústria. Procediments d’implementació i negociació.

• Celeste Attias, secretària d’Acció Sindical de la Federació 
d’Educació. Les eines, els mitjans i els mètodes de treball a 
distància i els drets d’igualtat.

• Carlos Pellejero, secretari de Polítiques Sectorials de la 
Federació de Serveis a la Ciutadania. La negociació de les 
despeses i els reptes a les administracions públiques.

13.15 - 13.30 h  Debat

13.30 h CLAUSURA DE LA JORNADA
A càrrec de Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical de 
CCOO de Catalunya

www.ccoo.cat

Segueix la TAULA 2 per YouTube: 
https://youtu.be/kx_CNkMl5XA

https://youtu.be/kx_CNkMl5XA
https://youtu.be/kx_CNkMl5XA

