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Intervenció de Joan Carles Gallego a Els dilluns del Cipri  
Barcelona, 17 de març de 2014 
 
 
‘El marc català de relacions sociolaborals: una realitat viva i central 
pel futur de Catalunya’ 
 
 
El marc de reflexió i debat que és Els dilluns del Cipri vol contrastar en el terreny de 
les idees les propostes sindicals concretes que les puguin materialitzar. 
 
Les idees força es deriven del patrimoni col·lectiu que fa créixer aquest projecte 
sindical amb la pràctica quotidiana de l’acció sindical i sociopolítica. 
 
Parlar del marc català ho fem en una perspectiva dinàmica, on aquest concepte es va 
enriquint amb les reflexions i propostes que es deriven de la pràctica de les relacions 
laborals. 
 
A l’hora de parlar de marc català de relacions sociolaborals volem emmarcar aquest 
concepte en 3 idees bàsiques: 
 
- El marc català és part essencial de la constitució de CCOO de Catalunya. Les 

comissions obreres a Catalunya es constitueixen de manera autònoma com a 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) per decisió pròpia dels seus 
dirigents i és aquest acte fundacional que defineix el marc català com a 
construcció pròpia d’un sindicat que té la seva raó de ser en l’organització, l’acció 
i la proposta arrelada a una realitat nacional, històrica, cultural, política, social, 
econòmica i laboral determinada. És en aquest marc on s’estableix el fil conductor 
d’una història que ens relaciona amb els orígens del sindicalisme a Catalunya als 
inicis del segle XX i que organitzativament es materialitza amb la constitució i 
funcionament del Seminari Salvador Seguí. 

 
- El concepte de marc català de relacions sociolaborals és un concepte que 

s’incrusta en el caràcter de sindicat sociopolític de CCOO de Catalunya. El 
projecte sindical es vertebra al voltant del marc català de relacions sociolaborals 
com a projecte de construcció social i nacional de Catalunya des de la 
independència i autonomia sindical com a subjecte social que volem influir en el 
conjunt integral del desenvolupament social, econòmic i polític del país. Volem 
incidir amb els nostres projectes reivindicatius en el desenvolupament de les 
institucions i mecanismes de participació social de l’àmbit estrictament laboral i 
del treball i també en el conjunt integral de les polítiques econòmiques i socials, 
tant en la negociació col·lectiva davant les patronals com en la concertació social 
davant els governs. És un concepte que forma part també de la nostra contribució 
a la conquesta de la més amplia qualitat democràtica en la vida social i política de 
Catalunya. Defensem a través del marc català tant les condicions de treball i els 
drets de les persones en el centre de treball, com les seves condicions de vida i els 
drets socials. Per a CCOO de Catalunya el marc català és sociopolític, integral. Així 
ho expressem en la nostra pràctica sindical, tant en les lluites sindicals concretes 
com en la confluència amb diversos moviments i organitzacions socials en lluites i 
mobilitzacions generals i sectorials. 
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- El nostre projecte i marc català de relacions sociolaborals té sentit i raó de ser en 
qualsevol dels escenaris de futur. Sigui quin sigui el resultat final del procés polític 
en què Catalunya està immersa. Sigui quin sigui el sentit expressat per la 
ciutadania en l’exercici del dret a decidir. I això és així perquè el nostre projecte 
sindical es construeix al voltant de dos eixos interrelacionats: aconseguir el màxim 
de drets i la màxima qualitat en les condicions laborals; i aconseguir el màxim 
autogovern i proximitat a la solució dels problemes de les persones. Això ho 
expressem amb el lema “volem decidir-ho tot”. Les concrecions de la nostra acció 
seran unes o altres també en funció de quin sigui el futur de Catalunya, però la 
lògica d’aquelles serà la mateixa en qualsevol escenari.  

 
 
La crisi de l’actual marc català: un diagnòstic de responsabilitats. 
 
La crisi econòmica i social ha evidenciat un moment especialment dur en la 
confrontació de classes en l’actual sistema socioeconòmic i això s’ha traslladat 
inevitablement al marc català de relacions sociolaborals. S’ha evidenciat que el marc 
català és una conquesta social del sindicalisme de classe, i els nostres adversaris, la 
dreta política que representa a Catalunya especialment CiU, i la dreta econòmica, amb 
un empresariat “radicalitzat” i oportunista, no han tingut cap problema amb treure’s 
la careta i afeblir la concertació social, la negociació col·lectiva i els espais de 
participació i negociació que caracteritzen el marc català. 
 
Tenim exemples múltiples d’aquesta realitat:  
 
- Absoluta i sistemàtica coincidència de CiU i PP en les contrareformes laborals, 

afeblint així la negociació col·lectiva catalana, afavorint fenòmens de 
descentralització i estatització de la negociació col·lectiva, assistint passius a la 
mort de convenis col·lectius de Catalunya (tant a empreses emblemàtiques, com 
Alstom, com en empreses sota la responsabilitat del Govern, com TV3 i la 
Corporació, o en sectors d’activitat concertada o dependents dels pressupostos, 
com el lleure, etc.). Precisament el pilar bàsic del marc català és la negociació 
col·lectiva catalana. Una realitat en la qual la patronal catalana també s’ha sumat 
impugnant o incomplint l’AIC.  

 
- La coincidència amb la dreta espanyola, en les polítiques de retallades socials i 

pressupostàries, que són també coincidències en l’afebliment del sistema de 
protecció social, com ha passat amb la renda mínima d’inserció, on hi ha 
competència pròpia, o en el sistema de pensions públiques. O el nul suport a les 
propostes socials i sindicals per lluitar contra la pobresa. Precisament els sistemes 
de protecció social són un element clau del marc català de relacions sociolaborals. 

 
- En relació a les institucions pròpies del marc català l’actual Govern, amb la Llei 

Òmnibus, va liquidar la major part dels espais de participació social en les 
polítiques públiques i de govern (només hem recuperat algun dels espais en 
polítiques industrials i sectorials després d’enormes esforços, denúncies i 
crítiques). Partint de la manca de voluntat política real del Govern, en sintonia 
amb la dreta neoliberal, i amb l’excusa de la manca de recursos, s’han anat 
ofegant econòmicament, deteriorant o paralitzant, els espais i institucions pròpies 
del marc català: l’Acord Estratègic, el Consell de Relacions Laborals, el Tribunal 
Laboral de Catalunya, el SOC, la (traspassada) Inspecció de Treball. La mateixa 
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sort han tingut els acords generals (en fred) de regulació dels serveis essencials en 
l’exercici del dret sindical de vaga. 

  
Un balanç molt negatiu, amb uns responsables clars: la dreta catalana i l’espanyola, 
l’empresariat català i l’empresariat espanyol.  
 
 
Algunes línies d'actuació per a un salt qualitatiu del marc català de relacions 
sociolaborals: 
 
A continuació, i sense ànim d'exhaustivitat, apunto algunes línies d'actuació: 
 
Amb la crisi i el conseqüent deteriorament del marc català en totes les seves 
dimensions, tant pel que fa al dret del treball com a la negociació col·lectiva, hi ha un 
abans i un després. La solució, la reactivació real del marc català de relacions 
sociolaborals i les seves institucions i espais de participació no pot ser simplement un 
retorn al passat immediatament anterior a la crisi. La reactivació del marc català i 
unes noves polítiques econòmiques, socials i laborals, formen les cares d'una mateixa 
moneda. 
 
Ens cal donar un salt qualitatiu. Des de la pròpia realitat social dramàtica que ha 
generat la crisi, i les polítiques de la dreta catalana i l'empresariat. Un salt qualitatiu 
que exigeix del sindicalisme general un gran esforç d'organització i acció sindical, 
capaç de modificar gradualment la correlació de forces en el conflicte capital-treball, 
capaç de multiplicar i estendre les nostres aliances amb els moviments socials. 
 
Un salt qualitatiu que també necessitaria un canvi en l'actual quadre polític del país. I 
això ho diem des de la nostra independència, però també des de la nostra consciència 
dels interessos que estan en joc en aquest moment històric. 
 
Aquestes línies d'actuació tenen sentit sigui quina sigui, com deia al principi, la 
configuració que la ciutadania de Catalunya decideixi per al nostre futur. 
 
1. La negociació col·lectiva a Catalunya, la seva reactivació i regeneració és i ha de 

ser el centre del nostre marc català de relacions sociolaborals. Combinant el 
nostre sistema de convenis col·lectius, que han de protegir totes les persones, la 
concertació general en matèria de negociació col·lectiva, i els canvis legislatius 
necessaris, entre ells, els que es refereixen als sistemes de representació i elecció 
sindicals, dret que s’ha d'estendre a tots centres de treball, o l'exigència de 
criteris democràtics per a l'empresariat. 

 
També cal fer néixer una nova generació de drets sindicals, de modernització i 
actualització del vell sistema centrat en la negociació de les conseqüències i 
efectes de les decisions empresarials, drets de participació proactiva en el 
projecte empresarial, drets d'anticipació. 

 
Les contrareformes laborals han de ser objecte de reversió, però al mateix temps 
cal actualitzar el dret sindical. 

 
2. Recomposar i activar plenament els espais de concertació de les polítiques 

econòmiques, socials, industrials i sectorials. Necessitem polítiques econòmiques i 
socials públiques diferents, polítiques de suport efectiu a la reactivació 
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econòmica. En el marc de sistemes àgils de participació social, amb mecanismes 
d'acompanyament efectiu als processos de reestructuració de les nostres 
empreses. Un mecanisme centrat en la prevenció de les dificultats i en la 
modernització i la innovació. 

 
Un nou paper econòmic del sector públic, les administracions i els serveis públics, 
és essencial en la construcció d'una sortida equilibrada i amb futur de la crisi, 
només possible amb un canvi qualitatiu de model de creixement. 

 
Només el canvi de model productiu pot generar un futur de nous llocs de treball 
estables i de qualitat. 

 
El disseny, des d'una participació sindical real, d'un nou sistema integral de gestió 
pública dels itineraris des de l'atur, a la formació professional, l'accés als nous 
llocs de treball, és imprescindible. Volem un SOC de qualitat i amb recursos, volem 
un control social dels sistemes d'acompanyament, fins i tot privats, perquè la 
desocupació, a més d'un drama, deixi de ser un negoci. 

 
També té pendents el nostre marc català, d'una banda la tasca d'activar les 
institucions i espais de participació específics per al treball autònom, i tant en 
aquesta qüestió, com en la de l'economia social, la concertació de veritables 
polítiques de suport i dignificació. 

 
3. Necessitem polítiques socials noves, en el marc d'espais socials de participació 

social efectiva, per superar les ferides que estan produint la crisi i les polítiques 
actuals. Un esforç econòmic per situar el nostre sistema de protecció social i 
serveis socials, a l'alçada d'una situació dramàtica. La lluita contra la pobresa, 
l'exclusió i la desigualtat social, ha de ser una prioritat del nostre sistema. 

 
4. Restablir el paper de les institucions centrals del nostre marc català, l'Acord 

Estratègic, amb tota la seva transversalitat i la seva capacitat de concertació de 
polítiques pressupostàries suficients, el Consell de Relacions Laborals, amb la seva 
especificitat en el camp de la concertació laboral. Dotar-los de nous recursos i 
dinàmiques. Nous desenvolupaments que assoleixin de forma articulada tot el 
territori de Catalunya. 

 
5. Dignificar i dotar de recursos la Inspecció de Treball, i replantejar el paper 

purament testimonial de l'autoritat laboral. 
 
6. Sostenir econòmicament l'activitat del nostre sistema extrajudicial, el TLC, amb 

nous impulsos al voltant de la prevenció del conflicte i l'assessorament a les parts. 
 
7. Revisar les institucions pròpies en matèria de prevenció de riscos laborals, i el 

sistema de mútues, perquè compleixin una tasca efectiva i preventiva al servei de 
la salut. 

 
8. Les polítiques d'igualtat, en totes les seves dimensions, amb tota la seva 

transversalitat han de ser una característica de qualitat del nostre sistema i el 
nostre marc català. Les polítiques d'igualtat de gènere que necessiten concertar 
nous recursos, i instruments estables d'intervenció participada per la igualtat en 
les empreses, les polítiques de migració, que necessiten també concertació, per la 
realitat d'immigració i les noves realitats de l'emigració. 
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Les polítiques de joventut que exigeixen una atenció en totes les seves dimensions, 
i amb la seva especificitat en tots els àmbits del nostre marc català. 

 
De la mateixa manera, cal realitzar un canvi que permeti reestructurar i dignificar 
el sector d'ocupació de les persones amb especials dificultats d'inserció laboral. 

 
9.  Cal desplegar i donar nova vida als espais de participació social en el 

desenvolupament territorial, un desenvolupament que volem sostenible i equilibrat 
en el conjunt del nostre país, un espai al servei de la reactivació econòmica, de les 
polítiques d'habitatge i infraestructures, de la mobilitat, de la planificació. Un 
espai d'espais "enganxats" al terreny i prou descentralitzats, al mateix temps que 
articulats. 

 
10. Finalment, com sempre, apostem, en qualsevol de les circumstàncies i hipòtesis de 

futur, per un marc català de relacions sociolaborals obert i cooperatiu, amb el 
conjunt d'Espanya, amb Europa, i el pla internacional. 

 
En el més immediat ens espera la gran manifestació del dia 6 d’abril per la Catalunya 
social. 


