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Agraïment  

En primer terme, agrair a la Fundació Cipriano Garcia la invitació a 

participar en aquest “Dilluns del Cipri”.  

Així com a la direcció de la CONC. 

Alguns conceptes previs: Què podem entendre sota la 

denominació de relacions laborals? 

Per evitar confusions terminològiques, en primer terme els vull clarificar què 

considero que hi ha sota el concepte de “relacions laborals”.  

A meu entendre, les relacions laborals són un sistema conformat per 

elements de naturalesa múltiple i diversa:  

- jurídica o paccionada,  

- institucional o de part,  

- externa o interna a l’empresa 

 que a la seva vegada interactuen entre sí.  

Elements com ara:  

- el marc jurídic laboral (Estatut dels treballadors, Llei de Seguretat 

Social, Llei Orgànica de llibertat sindical, Llei d’infraccions i sancions 

en l’ordre socials, Llei de prevenció de riscos laborals, Llei d’ocupació, 

la regulació del dret de vaga o la Inspecció de Treball així com els 

seus desplegaments reglamentaris) 

- l’entramat institucional de característiques i titularitat pública:  

o l’autoritat laboral (ministeri, conselleries autonòmiques, 

inspecció de treball) 

o jurídica (jutjats del social, sales de lo social dels tribunals 

autonòmics  superiors, Suprem o Constitucional)  

o organismes amb incidència en el mon del treball (seguretat 

social, salut laboral, serveis d’ocupació, formació per a 

l’ocupació, organisme de conciliació) 

- les instàncies institucionals amb participació dels agents socials  

o organismes institucionals (consells de relacions laborals, 

consells econòmics i socials, consorcis o fundacions per a la 

formació) 

o les instàncies bipartides de concertació, diàleg, conciliació i 

seguiment (tribunals Laborals, Acords Interconfederals de 

formació). 

- la negociació col·lectiva sectorial o en el si de l’empresa , amb la seva 

capacitat de generar normes que, ala vegada,  generen drets i deures 
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i regulen aspectes con ara l’organització del treball, les condicions de 

treball, la duració i organització de la jornada, els sistemes 

retributius.   

Com poden veure, aquesta concepció de les relacions laborals com a 

sistema té molt poc a veure amb aquella visió reduccionista que les assimila 

estrictament a la legislació del mercat de treball.  

I encara està molt lluny d’aquella que les “jibaritza” fins l’extrem de 

circumscriure-les exclusivament als aspectes la contractació temporal, 

l’acomiadament i el seu cost.  

Feta aquesta consideració prèvia, entrem en matèria... 

Les relacions laborals a Catalunya són, o han estat, 

diferents a les de la resta d’Espanya? 

A Catalunya no existeix, ni pot existir, un marc legislatiu laboral 

diferent del de la resta d’Espanya, però sí s’han desenvolupat unes 

relacions laborals diferenciades. 

Si s’entén, com hem dit abans, que les relacions laborals són quelcom més 

que el marc legislatiu, aquesta afirmació no resulta gens contradictòria ni 

polèmica, ja que la pertinença a un espai social i econòmic comú 

(l’espanyol i l’europeu) no significa ni comporta que el 

desenvolupament de les relacions laborals hagi estat igual i idèntic 

en el passat, ni que ho tingui que ser en el futur.   

Hi ha  marge! I és dintre d’aquest on s’han desenvolupat unes relacions 

laborals amb unes característiques especifiques a Catalunya, és a dir, 

diferents però no oposades a les de la resta de l’Estat.  

Més aviat tot el contrari, doncs en molt casos les pràctiques desenvolupades 

aquí han estat pioneres d’allò que més tard s’ha generalitzat.  

Marc legislatiu comú, pràctiques diferenciades 

 

L’article 149.1.7 de la Constitució Espanyola atribueix la competència de la 

legislació laboral (generadora de drets i deures)  en exclusiva a l’Estat i, 

conseqüentment, la fa radicar en les Cortes Generales (Congrés i Senat), 

sense perjudici de les competències en execució que puguin ostentar les 

Comunitats Autònomes. 

El Parlament de Catalunya, tot i que no té capacitat legislativa en aquesta 

matèria laboral, sí té capacitat legislativa en altres temes que afecten a les 

relacions laborals, com ara els aspectes d’autoorganització necessaris per 

gestionar les competències transferides,  com ara el Servei d’Ocupació de 
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Catalunya (SOC), o per regular l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball 

com es va fer, tot i que ara hagi estat dissolta per poder estar abocada a 

confluir dins d’un Consorci configurat conjuntament amb l’Administració de 

l’Estat, que manté competències d’execució en algunes matèries laborals 

(per exemple seguretat social), i també per legislar sobre la construcció 

d’instruments que tendeixin a afavorir “una pràctica pròpia de diàleg social” 

com el Consell de Relacions Laborals o el CTESC. 

I el Govern també té capacitat reguladora. Pot dictar normes (decrets, 

ordres i resolucions) relacionades amb la execució de les competències 

transferides, com quan es va fer en el passat desenvolupant què fer-ne que 

els Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) estiguessin acompanyat per 

un pla social (que realment ho fós) o la regulació sobre polítiques actives 

d’ocupació.  

I, a més,  és en els convenis col·lectius on sí es poden generar drets i 

deures diferenciats. Aquests acords  tenen aquesta capacitat en tant que 

font del dret laboral – igual que els usos i costums - que li confereix l’article 

3 de l’Estatut dels Treballadors. Però només per a les empreses i 

treballadors inclosos en el seu àmbit geogràfic i funcional i, evidentment, 

dins del respecte a les normes generals i a la indisponibilitat de determinats 

drets, establerts a la legislació.  

Marc català de relacions laborals. 

És en aquest sentit, que s’entén que ja existeix un “Espai català de 

relacions laborals”. 

Aquest concepte no havia tingut cap reflex jurídic fins a la seva inclusió en 

l’actual Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006) i més concretament en 

l’article 45.4 referit a l’àmbit socioeconòmic, que forma part del Títol I sobre 

drets i deures i principis rectors. Aquest apartat no va resultat afectat per la 

sentència del TC sobre l’EAC. 

4. 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 qual han 

d’estar representades les organitzacions sindicals i empresarials i l’Administració de la Generalitat. En 

aquest marc, els poders públics han 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. 

 

En tot cas, cal ressaltar que l’EAC parla de “espai català de relacions 

laborals” i no pas de “marc català de relacions laborals”.  

La raó de fons que explica l’adopció del mot “espai” en detriment del de 

“marc” que gaudia d’una major tradició en el debat polític i sindical, cal 

trobar-la en la pretensió del legislador català i espanyol  per a que no es 

pogués entendre que l’Estatut atorgava al Parlament de Catalunya 

promoure una legislació laboral pròpia, és a dir, un marc (legislatiu) de 

relacions laborals al marge del marc legislatiu espanyol, doncs aquest 
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apartat hagués estat impugnat i invalidat en la sentencia del TC de juny de 

2010, cosa que no va succeir.   

Raó per la qual és constitucional i vigent.     

Tot i que els precursors del concepte “marc català de relacions laborals” 

(CONC i UGT de Catalunya) ja ho venien propugnant des d’abans de 

l’existència de l’Estatut i, fins i tot, a l’AIC del 2011-2014 signat amb 

Foment es fa referència a aquesta accepció. 

No obstant això, com succeeix molts cops quan un text és el resultat d’un 

pacte entre parts diferents i, fins i tot, contraposades, o quan a més es vol 

que sigui ampli – accepció d’ambigu – per a que pugui encabir en el seu si  

diferents desplegaments sense tenir que modificar el text originari, 

aleshores el concepte pot tenir més d’una accepció.  

A la idea d’espai català de relacions laborals, com a mínim, li conec 

dues interpretacions possibles:  

- La primera, és un “espai català de relacions laborals” inclòs dins del 

marc legal estatal. És a dir, és imaginat com un “ raconet”. 

- L’altre, és un espai de relacions laborals configurat per la unió  de dos 

elements: el marc legal estatal i l’espai que s’ha obert a Catalunya en 

el món de les relacions laborals fruït de las pràctiques negociadores i 

del desenvolupament dels instruments institucionals.   

Ambdues són possibles però no tenen, ni de bon tros, un desenvolupament 

coincident. Així doncs, aquest dependrà de la voluntat política, però molt 

especialment de la voluntat econòmica i social que se li vulgui conferir. 

Unitat no és uniformitat.  

En conseqüència, es pot afirmar que existeix a Catalunya un espai 

normatiu, una estructura institucional en l’àmbit laboral i, sobretot, una 

capacitat contractual sobre les que s’ha desenvolupat un “espai català de 

relacions laborals”, entès en sentit ampli, que s’adapta “a la realitat 

productiva i empresarial específica de Catalunya i dels seus agents socials” 

com diu l’Estatut. 

Sense que això suposi cap contradicció amb el manteniment de la unitat de 

mercat o de la regulació legislativa laboral estatal.  

Una altra vegada es confirma que no s’ha de confondre la unitat del 

mercat de treball amb la uniformitat. I que és possible mantenir la 

primera (la unitat) sense que això hagi de suposar la uniformitat.   Això és 

quelcom que als defensor de la homogeneïtzació els hi costa d’entendre, 

però sobre tot els hi costa d’assumir. Per això, a la que poden formulen lleis 

com la de la unitat del mercat.  
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És clar que si sóm equànimes, cal recordar que el CES estatal va fer a 

iniciativa pròpia, és a dir, sense que ningú li ho demanés, un informe sobre 

els suposats riscos que patia el mercat de treball únic a Espanya, que va ser 

aprovat amb el suport de les organitzacions confederals estatals.   

S’obra una nova oportunitat? 

Evidentment, si s’acabés consolidant la doctrina continguda en la sentència 

del Tribunal Suprem que li confereix el III Acord Interconfederal de 

Catalunya la categoria de pacte estatutari, sembla evident que no existiria 

cap inconvenient perquè hi hagués un “conveni col·lectiu” que afecti 

a tots els treballadors de Catalunya generant drets i deures, llevat de 

dos elements factors: 

- El primer factor és la correcta composició de les comissions 

negociadores: Aquest no és un problema de la part sindical, però 

hores d’ara la situació per la part empresarial no és equivalent.  

- El segon, la voluntat de negociar-ho.  

En aquest sentit, es pot afirmar que existeix una possibilitat jurídica i 

formal, per donar un pas endavant en la construcció d’aquest espai de 

relacions laborals del que parla el Estatut del 2006. 

Ara bé, que existeixi una possibilitat no obliga necessàriament a que s’hagi 

de desenvolupar, cosa que explicaria i justificaria la seva existència?  

La resposta és evident: dependrà de la seva utilitat per acostar-nos a allò 

que necessita la nostra societat o el que és el mateix: de  la seva utilitat per 

“trobar alternatives, que afavoreixin el manteniment i la creació d’ocupació 

de qualitat” tot fent i reconeixent al agents socials el seu paper de 

“protagonistes del canvi de model productiu”. 

Aquest és el moll de l’os.  

Els factores i tendències de fons en el canvi del model 

productiu i les relacions laborals 

Però cap on ens hem de dirigir? En quin sentit estan canviant el model 

econòmic i el model organitzatiu i productiu del nostre context?    

I no hem refereixo en exclusiva a la crisi econòmica ni a  les receptes que 

sobre les relacions laborals s’efectuen, sinó a aquells elements que són de 

més llarg termini.  

En aquest sentit els hi voldria posar de manifest un factor global i un altre 

de local que haurem de tenir present¡ per entendre i gestionar aquests 

canvis i les relacions laborals que els  han d’acompanyar, com ara:  
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• Els canvis econòmics i productius esdevinguts en l'economia global i 

oberta en la qual ens trobem.  

• L'esgotament del nostre model productiu.  

Estem dins d’una economia global i oberta  

El primer factor: la globalització 

En les últimes dècades, el sistema de lliure mercat global en el qual ens 

movem ha protagonitzat una sèrie de canvis substancials i profunds, tant 

pel que fa al propi model econòmic, com als sistemes organitzatius de la 

producció de béns i serveis. 

Cal conèixer-los i tenir-los presents, perquè si no som conscients del seu 

origen resultarà molt més difícil entendre  les seves conseqüències i, el que 

és encara més important, resultarà més difícil gestionar la resposta 

adequada als mateixos.  

Sistemes productius

Primera 
industrialització

(S. XVII-XIX)

Segona industrialització
(durant 2/3 del S. XX)

Terciarització
(final s. XX i inici del XXI)

Tipus  d'economia producció i intercanvi de bens i serveis innovació

Motor de la 
transformació 

mitjans de producció organització del treball aplicació coneixement

Base del poder propietat autoritat qualificació

Estructura de la 
propietat

unipersonal/familiar
corporacions de 
capitalistes

corporacions de capitals

Estructura direcció 
empresarial

unipersonal jerarquia piramidal jerarquia reticular

Formes de presa de 
decisions

personal centralitzada dispersa, en xarxa

Característica bàsica 
direcció 

paternalista professionalitzada participativa

Diferenciació bàsica capital /treball direcció/execució
qualificació/ no 
qualificació

Característiques del model econòmic

3/10/2011 1Relacions laborals i context econòmic

 

Aquests canvis en el model econòmic, sense sortir-nos del capitalisme,  han 

suposat evolucionar des d'una economia basada en la producció 

massiva de béns i serveis a una economia molt més terciaritzada, en 

la qual el desenvolupament científic i tecnològic ha permès i ha impulsat la 

modificació de les formes de produir, dirigir i gestionar.  

Però també s’han produït mutacions en les pròpies estructures 

empresarials. Estem transitant des d’organigrames jeràrquics i piramidals, 

cap a les formes reticulars on la descentralització en la presa de decisions, 

que es recolza i ha estat potenciada per la incorporació de les TIC, no és 
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contradictòria - sinó tot el contrari - amb una major concentració del poder 

a la cúspide.  

A més les profundes mutacions també han tingut el seu reflex en 

aspectes essencials del propi sistema: l'estructura de la propietat de 

les empreses, ha evolucionat des de la corporació de capitalistes a la 

corporació de capitals, és a dir, des de les societats anònimes, als fons i 

societats d'inversió.  

Sistemes productius
Segona industrialització

(durant 2/3 del S. XX)

Terciarització
(final s. XX i inici del XXI)

Tipus de mercat
regional, paramètritzable i 
estable 

global i variable

Resposta organitzativa al 
mercat

producció en sèrie i consum 
de masses

flexibilitat productiva

externa (via mercat) interna (via organització)

Model 
Taylorisme, fordisme, 
Stajanovisme, OCT

precarietat laboral especialització flexible

Tipus d'organització funció rígida flexible

Contractació laboral estable i previsible flexible i temporal estable i adaptable

Coneixements  requerit operatiu professional científic
Qualificació requerida baixa i especialitzada alta i polivalent
Components de la 
qualificació

rutines diagnòstic innovació

Formes d'aprenentatge pràctic, rutinari teòric, abstracte actiu, crític 

Instruments bàsics d'ajust salaris i control canvi d'ocupació canvi en l'ocupació

Actitud demandada en el 
treball

conformitat, submissió
iniciativa, 
emprenedoria

participació, compromís

Evolució model productiu declivi declivi/augment augment 

Assolible mitjançant mecanització, automatització
Intel·ligència artificial, 
sistemes experts

Només a la intel·ligència 
humana

Característiques del model organitzatiu productiu 

3/10/2011 2Relacions laborals i context econòmic

 

Quadres inspirats en el treball del catedràtic de sociologia de la Universitat de Salamanca 

Mariano Fernández Enguita sobre "Educació, economia i societat a Espanya: els reptes del 

treball en l'era global 

La globalització ha tingut la seva expressió més evident en una gran 

acceleració i increment dels intercanvis comercials internacionals, 

fent que els mercats regionals, parametritzables y estables, com era el 

Mercat Comú, hagin deixat pas a mercats globals molt més variables, i 

també a un intens procés de distribució mundial de la producció, que 

propicia deslocalitzacions i relocalitzar en funció de paràmetres competitius 

de caràcter estratègics com: els costos de la mà d'obra directa, l’existència 

d'infraestructures suficients (físiques o del coneixement), o d'una mà d'obra 

amb un nivell de capacitació adequada per desenvolupar-la.  

Tot això s'ha assentat sobre factors objectius que l'han fet possible, com per 

exemple el gran desenvolupament dels mecanismes de transport i la 

incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els 

processos de control, gestió i producció.  
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Així doncs, les empreses s'han vist obligades a incrementar la 

flexibilitat productiva per respondre amb rapidesa a l'evolució i els canvis 

en el mercat. La manera de gestionar aquesta necessitat és la que 

finalment ha condicionat l'estratègia per competir i, al seu torn, els models 

d'organització productiva.  

Per gestionar aquesta demanda de flexibilitat productiva s’han 

obert dues línies estratègiques: una, basada en la precarietat 

laboral i l’altre, mitjançant l'especialització flexible.  

És a dir, mitjançant la flexibilitat externa (canvis de treball, contractació i 

acomiadament) o mitjançant la flexibilitat interna (canvis en el treball)  

Resulta fàcil reconèixer en quina tendència s’orienta la reforma laboral del 

2012, quan els seus trets definitoris són:  

- El increment de l’autoritat d’una de les parts. En cas de desacord 

decideix l’empresa 

- L’afebliment de la negociació col·lectiva tant dins com fora de 

l’empresa.  

- El rebuig a la mediació i el control judicial dels drets.  

En aquest context, si el sindicalisme confederal no pot estructurar una 

alternativa, les dues tendències que amenacen amb obrir-se pas són:  

- D’una banda, la judicialització de les relacions laborals. 

- I de l’altra el corporativisme.  

Es el marc català de relacions laborals l’alternativa? 

El marc català de relacions laborals, podria suport un bon suport per aqueta 

alternativa.  

La potent innovació que han suposat els tres acords interconfederal de 

Catalunya així ho demostren  i evidentment s’aproxima en la direcció que 

hem de seguir  cap a una economia sostenible, del coneixement i 

socialment cohesionada 

L’estratègia EUROPA 2020, que vol ser el full de ruta de cap on ha de 

caminar l’economia productiva de l’àrea econòmica de la que formen part 

s'orienta a una economia de baixa emissió de carboni, altes taxes 

d'incorporació del coneixement i socialment sostenible que permeti 

donar més valor al que fem (els productes), en com ho fem (els 

processos ) i amb qui ho fem (les persones), com posava de manifest 

la Comissió Europea en la seva comunicació el 16 de desembre de 2008 al 

Parlament, al Consell, al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les 

Regions, referida a les " noves capacitats per als nous treballs "(New skills 

for new jobs).  
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No obstant això, definir el model de creixement que volem torna a 

ser necessari, però no suficient. Cal construir-lo. I aquesta construcció 

no és ni automàtica ni mecànica, ha de ser conseqüent amb el sentit 

econòmic i social que es vulgui desenvolupar, les variables i les tendències 

globals on estem immersos i la realitat específica de la qual procedim.  

I en aquest sentit, fora bo que els canvis i les transformacions per 

assolir-les gaudissin del consens social necessari per afavorir-los i 

accelerar-los, alhora que això els fa socialment més acceptats i 

acceptables.  

Ara bé, per aconseguir aquest acord social és imprescindible compartir el 

diagnòstic, l'estratègia i establir un repartiment equilibrat dels esforços. En 

aquests moments, encara no s'estan donant les condicions perquè sigui així.  

Abans ja es va fer, els  tres acords interconfederals de Catalunya suposen 

un clar procés d’adaptació a la situació concreta i capacitat d’anticipació 

sobre la mateixa, així com de voluntat de governar-la.  

Si l’any 1990, el primer acord s’avançava a l’assumpció del protagonisme 

dels agents socials en la resolució extrajudicial de conflictes col·lectius, en el 

2004 els acords cercaven gestionar mitjançant una potenciació de la 

flexibilitat pactada el canvi de model productiu en un context de creixement 

econòmic, en el 2011 l’objectiu era el mateix però en un context 

absolutament diferent. 

No obstant això, aquest Govern de l’Estat no va escoltar aquesta 

alternativa, ni la que es va plasmar en el dos acords interconfederals 

estatals, i va preferir, com hem dit anteriorment, obrir una via que no 

s’ajusta ni al model productiu que necessitem ni a un repartiment equilibrat 

dels costos de la crisi i, el que és més greu, obre  un camí cap a la 

desestructuració de les relacions laborals per garantir durant força temps el 

predomini d’una de las parts en el si de la empresa.  

 

En resum:  

A Catalunya ja temin un marc català de relacions laborals.  

Un marc de relacions laborals construït en gran manera de la pràctica i 

l’acord protagonitzat pels agents econòmics i socials 

Un marc més adaptat a les necessitats de canvi del model productiu que 

l’orientació que ha seguit la reforma laboral actual. 

En conseqüència, fora bo continuar desplegant-lo en aquesta direcció pel 

que suposa de:  
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- Resposta a les necessitats de treballadors i empreses per adaptar-se 

de forma negociada al canvis.  

- Enfortiment del paper dels agents social. 

- Construcció d’un país més cohesionat i just.  

Moltes gràcies.   
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Annex: La innovació en les relacions laborals a 

Catalunya 

El I Acord Interprofessional de Catalunya  

Dèiem al principi, que si bé no es pot parlar d’un model de relacions laborals 

diferent de Catalunya, si que hi ha desenvolupament diferenciat de les  

relaciones laborals aquí. 

Al 1990, es produeix una de les primeres expressions d’aquesta 

especificitat: es signa el I Acord Interprofessional de Catalunya, per part de 

Foment del Treball, la CONC i la UGT de Catalunya.  

Per assolir-ho, els agents socials i econòmics més representatius de 

Catalunya es recolzen en la pràctica d’una potent negociació col·lectiva i 

anteriors experiències, les quals cercaven desplegar a Catalunya els acords 

estatals assolits per les confederacions estatals de les que formen part.  

La seva voluntat a l’hora de formalitzar l’acord, queda plasmada en la seva 

introducció, quan diu: 

“..consideren que aquest Acord és una valuosa contribució a la innovació i 

modernització de les relacions laborals, necessària en una economia i 

sistema productiu en procés de mutació i canvi, impulsat pel 

desenvolupament tecnològic i els reptes de la realització del mercat únic 

europeu.” 

El contingut de l’acord s’estenia al voltant de quatre matèries:  

- La resolució extrajudicial de conflictes “amb la creació d'un 

instrument de resolució de conflictes de treball amb la finalitat 

d'objectivitzar al màxim el conflicte laboral, buscant la proporció 

de raó de les posicions de les parts i oferint solucions ràpides i 

eficaces”. Aquest instrument és l’actual Tribunal laboral de 

Catalunya creat al 1992, és a dir, avui compta amb més de 17 

anys d’experiència.  

- La seguretat, higiene i salut laboral, en un context d’una altes  

taxes de sinistralitat “la idea de fons és accentuar les polítiques 

preventives per fer front als riscos laborals, accelerant al seu torn 

el procés d'adaptació als paràmetres que estableix la legislació 

comunitària i especialment la Directiva 89/391” quina transposició 

4 anys desprès seria la base de l’actual Llei de Prevenció de Riscos 

laborals .  

- La formació professional, amb l’objectiu ”d’accentuar el interès de 

treballadors i empresaris, tenint en compte que l'esmentada 

formació, lligada al desenvolupament tecnològic, es converteix, 

cada vegada més, en un instrument indispensable per a la 

http://www.tlc.es/catala/frames.htm
http://www.tlc.es/catala/frames.htm
http://www.tlc.es/catala/frames.htm
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promoció professional dels treballadors i la millora de la qualitat 

productiva”. 

- La necessitat de procedir a una racionalització dels àmbits de la 

negociació col·lectiva. 

L’acord i la experiència sobre mediació extrajudicial de conflictes va ser 

l’origen i el precedent sobre el que en el 1996 les confederacions estatals 

signaven el  “I Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales 

(ASEC I)” 

II Acord Interprofessional de Catalunya 2005-2007 

El II Acord Interprofessional de Catalunya(2005-2007) va ser l’aportació 

bipartida - sense participació del Govern - a l’objectiu de la qualitat en 

l’ocupació de l’acord estratègic d’una banda, i a l’aprofundiment en la 

construcció d’aquest “espai català de relacions laborals” que l’Estatut 

ratificaria un any desprès.  

Només l’índex dels continguts de l’AIC ja és prou representatiu de la 

voluntat que inspirava a les part signants:  

TÍTOL 1 Racionalització de l’estructura de la negociació col·lectiva a 

Catalunya  

TÍTOL 2   Continguts de la negociació col·lectiva 

CAPÍTOL 1  Criteris sobre subcontractació i descentralització productiva 

CAPÍTOL 2  Flexibilitat 

FLEXIBILITAT: EL TEMPS DE TREBALL, EL SISTEMA DE CONTRACTACIÓ I ELS 

SISTEMES RETRIBUTIUS 

Criteris i elements per a l’ordenació flexible del temps de treball i la 

seva concreció a l’empresa 

Elements de flexibilitat i seguretat en els processos negociadors per a 

mantenir o crear ocupació 

SISTEMES RETRIBUTIUS  

L’ORGANITZACIÓ PROFESSIONAL, LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I LA 

PROMOCIÓ 

MOBILITAT FUNCIONAL 

PARTICIPACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS EN ELS 

PROCESSOS DE REESTRUCTURACIÓ 

CAPÍTOL 3 Altres continguts de la negociació col·lectiva 

IGUALTAT DE GÈNERE 

ÚS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) 

TELETREBALL 

INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES 

PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA 

TÍTOL 3 Producció segura i sostenible 

MEDI AMBIENT 

TÍTOL 4 La formació professional  

TÍTOL 5 Tribunal laboral de Catalunya 

 

La filosofia de fons d’aquest acord es troba també en les manifestacions que 

recull la seva introducció, quan diuen: “ La negociació col·lectiva és el 

instrument idoni per a construir un model de relacions laborals que faciliti la 

http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/08/pdfs/A04519-04521.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/08/pdfs/A04519-04521.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/4466/05192127.pdf
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capacitat d’adaptació de les empreses, millori la seva posició competitiva i 

la productivitat del treball, i s’incrementi l’ocupació i la seva qualitat. 

Els signants aportem, mitjançant aquest Acord, en l’exercici de la nostra 

autonomia i representativitat, un conjunt d’iniciatives i orientacions, en la 

seva major part relacionades amb la negociació col·lectiva, que són 

necessàries per a la construcció d’un nou model de competitivitat de les 

nostres empreses i del conjunt de l’economia del nostre país.” 

Allò que abordà el AIC del 2005 són tots els elements necessaris per 

gestionar la flexibilitat interna de les empreses, que resulta 

imprescindible per a transitar d’una producció de bens i serveis basada en la 

compra de força de treball a una altra de més valor afegit basada en la 

gestió del coneixement. 

El signants posen l’èmfasi en que la negociació col·lectiva ha de millorar els 

seus continguts per poder actuar com  l’instrument que permeti governar 

amb consens:  

- les transformacions que s’estan produint (subcontractació, 

externalització, incorporació de noves tecnologies, noves formes de 

treballar com el teletreball, la massiva incorporació de la dòna al món 

del treball retribuït)  

- L’increment de la flexibilitat interna que necessita el sistema 

productiu (dels temps de treball, sistemes retributius i de la 

contractació),  

- i aquells factor imprescindibles per arribar a unes relacions laborals 

de major qualitat (seguretat laboral, formació professional i 

resolucions negociades dels conflictes TLC).  

Ara bé, no és casual que també incorpori com a primera preocupació i 

necessitat la racionalització de la negociació col·lectiva, tantes vegades 

enunciada  i encara no prou assolida.  

Això és així perquè els signants entenen que: “La racionalització de 

l’estructura és imprescindible per a aconseguir, amb base en l’autonomia de 

les parts negociadores, els marcs òptims per a què els convenis col·lectius 

augmentin la seva  capacitat d’afavorir la innovació i el canvi en l’empresa, 

conjugant-los amb els drets laborals”. 

 

III Acord Interprofessional de Catalunya 2011-2014 

Signat el 28 de Novembre de 2010 el III Acord Interprofessional de 

Catalunya 2011-2014, que com ell mateix recull: “ respon a la necessitat, 

en un context de greu crisi econòmica,... de trobar alternatives, que 

afavoreixin el manteniment i la creació d’ocupació de qualitat, evitant els 

http://www.ugt.cat/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=939&Itemid=159
http://www.ugt.cat/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=939&Itemid=159
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ajustos definitius de plantilles” i perquè els signants són conscients de ser 

“protagonistes del canvi de model productiu”.  

Un altre cop l’observació de l’índex dels continguts de l’AIC torna a ser 

representatiu de la voluntat que inspirava a les part signants:  

TÍTOL 1 Estructura de la negociació col·lectiva a Catalunya  

TÍTOL 2 Tribunal laboral de Catalunya 

TÏTOL 3 Comissions paritàries dels convenis col·lectius 

TÍTOL 4 Continguts de la negociació col·lectiva 

CAPÍTOL 1  Criteris sobre subcontractació i descentralització productiva 

CAPÍTOL 2  Flexibilitat 

FLEXIBILITAT: EL TEMPS DE TREBALL, EL SISTEMA DE CONTRACTACIÓ I ELS 

SISTEMES RETRIBUTIUS 

Criteris i elements per a l’ordenació flexible del temps de treball i la 

seva concreció a l’empresa 

ELEMENTS DE FLEXIBILITAT I SEGURETAT EN ELS PROCESSOS 

NEGOCIADORS PER MANTENIR O CREAR OCUPACIÓ. 

SISTEMES RETRIBUTIUS  

L’ORGANITZACIÓ PROFESSIONAL, LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I LA 

PROMOCIÓ 

MOBILITAT FUNCIONAL 

PARTICIPACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS EN ELS 

PROCESSOS DE REESTRUCTURACIÓ 

CAPÍTOL 3 Altres continguts de la negociació col·lectiva 

IGUALTAT DE GÈNERE 

ABSENTISME  

ÚS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) 

MOBILITAT SOSTENIBLE ALS CENTRES DE TREBALL 

TELETREBALL 

INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES 

PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA 

DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI 35/2010 EN RELACIÓ A LA INAPLICACIÓ 

SALARIAL, MOBILITAT GEOGRÀFICA I MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE LES 

CONDICIONS DE TREBALL 

TÍTOL 5 Estratègia industrial catalana  

TÍTOL 6 Polítiques de formació i ocupació 

 

Algunes de les novetats i/o canvis més rellevants es tornar a introduïr en el 

procés de definició negociada de temes com ara:  

- Les comissions paritàries dels convenis col·lectius, assumint 

l’increment de protagonisme que es deriva de la Llei 35/2010. 

- La potenciació del Tribunal Laboral de Catalunya  

- Els sistemes retributius, incorporant diversos factors als que s’ha de 

vincular a “l’evolució econòmica de les empreses i sectors d'activitat, 

el desenvolupament i situació dels mercats, inflació, productivitat, la 

variació dels costos, les inversions i modernització tecnològica, entre 

d'altres” 

- L’Absentisme, que no ho era des de 1980 (AMI) fins el 1982 (ANE) 

- La mobilitat sostenible en els centres de treball 
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El desenvolupament de la Llei 35/2010, en relació a la inaplicació salarial, 

mobilitat geogràfica i modificació substancial de les condicions de treball 


