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Sessió 12 de la CTR

La sessió de la Comissió de Treball (CTR) s’obre a les deu del matí i nou minuts. Presi-
deix Bernat Solé i Barril, acompanyat del vicepresident, Francisco Javier Domínguez Serra-
no; de la secretària, Mireia Vehí i Cantenys, i dels secretaris en funcions, Ramona Barrufet i 
Santacana i David Rodríguez i González. Assisteix la Mesa el lletrat Pere Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats Antoni Castellà i Clavé, Lluís M. Corominas i Díaz, Chakir el 
Homrani Lesfar, Anna Figueras i Ibàñez, Natàlia Figueras i Pagès, Carles Prats i Cot i Eduar-
do Reyes i Pino, pel G. P. de Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, Carmen de Rivera i Pla i 
Joan García González, pel G. P. de Ciutadans; Pol Gibert Horcas i Alícia Romero Llano, pel 
G. P. Socialista; Marc Vidal i Pou, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot, i Fernando Sánchez 
Costa, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el vicepresident del Consell de Relacions Laborals de Catalu-
nya, Josep Ginesta i Vicente.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Sol·licitud de compareixença de Jesús Quiroga, responsable del Programa de garantia 

juvenil, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre el descompromís de més de la 
meitat dels fons destinats a la garantia juvenil (tram. 356-00567/11). Pol Gibert Horcas, del 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença de Mercè Garau, directora del Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre el descompromís de 
més de la meitat dels fons destinats a la garantia juvenil (tram. 356-00568/11). Pol Gibert 
Horcas, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball amb la consellera de Treball, 
Afers Socials i Famílies sobre el descompromís de més de la meitat dels fons destinats a la 
garantia juvenil (tram. 354-00152/11). Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

4. Proposta de resolució sobre la inserció laboral de les persones sense llar (tram. 250-
00778/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 300, 65; esmenes: BOPC 332, 57).

5. Proposta de resolució sobre l’actualització del Portal de Conciliacions (tram. 250-
00849/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 333, 43; esmenes: BOPC 370, 70).

6. Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de sensibilització de la dis-
criminació laboral per l’embaràs (tram. 250-00854/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
333, 47; esmenes: BOPC 370, 70).

7. Compareixença de Josep Ginesta i Vicente, vicepresident del Consell de Relacions 
Laborals de Catalunya, davant la Comissió de Treball per a explicar els eixos de treball i la 
situació de les relacions laborals (tram. 357-00232/11). Comissió de Treball. Compareixença.

El president

Donem per iniciada la Comissió de Treball, si us sembla bé.
En primer lloc, algun grup vol comunicar alguna substitució? (Veus de fons.) Di-

gues, Joan –digues.

Joan García González

La Laura Vílchez no hi serà avui, i la substitueix la Carmen de Rivera, la diputada 
Carmen de Rivera.

El president

D’acord. Algun grup més? (Pausa.) Sí, Chakir?

Chakir el Homrani Lesfar

Sí, la diputada Violant Cervera serà substituïda pel diputat Lluís Corominas, que ara 
està arribant.

El president

Molt bé, d’acord.
Tot està correcte? (Pausa.)
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Sol·licituds de compareixença acumulades de Jesús Quiroga, 
responsable del programa Garantia Juvenil, i de Mercè Garau, directora 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i sol·licitud de sessió 
informativa amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies perquè 
informin sobre el descompromís de més de la meitat dels fons destinats 
a la Garantia Juvenil

356-00567/11, 356-00568/11 i 354-00152/11

Doncs, passem al primer punt de l’ordre del dia. Seria la sol·licitud de compareixen-
ça de Jesús Quiroga, responsable del programa de Garantia Juvenil, davant la Comissió 
de Treball perquè informi sobre el descompromís de més de la meitat dels fons desti-
nats a la Garantia Juvenil. És una proposta del Grup Parlamentari Socialista. (Veus de 
fons.) Fem les tres conjuntes, eh? De fet, la voluntat seria que la compareixença també 
fos de les tres persones conjuntes el mateix dia.

Per tant, fem la votació de les tres compareixences? Us sembla bé? (Pausa.)
Vots a favor?
Doncs, queden aprovades les tres compareixences per unanimitat de tots els grups.
(Veus de fons.)
D’acord, en tot cas... (Veus de fons.) L’aprovació d’aquestes sol·licituds de comparei-

xença..., també es refonen amb la voluntat i la petició que va fer la mateixa consellera 
de comparèixer en aquesta comissió. I, per tant, doncs, serà la mateixa consellera qui 
compareixerà i que vindrà acompanyada del senyor Jesús Quiroga i de la senyora Mer-
cè Garau.

Proposta de resolució sobre la inserció laboral de les persones sense llar

250-00778/11

Punt número 4: Proposta de resolució sobre la inserció laboral de les persones sen-
se llar.

Em consta, doncs, que s’ha passat una transacció. Els grups la tenen a disposició? 
Sí? (Pausa.)

Doncs, té la paraula el Grup de Ciutadans, la senyora Carmen de Rivera. Endavant.

Carmen de Rivera i Pla

Gràcies, president. Buenos días a todos. Esta propuesta de resolución que presenta 
el Grupo de Ciutadans trata de personas que duermen en la calle, y esta moción propo-
ne un paso más allá de lo que es intentar aliviar o paliar esta difícil situación. Habla de 
poner a la Administración de su lado, específicamente para su reinserción laboral y, por 
tanto, su reinserción social.

Esta moción habla y propone que el Servei d’Ocupació de Catalunya, el SOC, cree 
un espacio de acompañamiento individualizado para cada caso, para cada persona con 
este perfil. Y se propone crear en el Servei d’Ocupació de Catalunya un programa es-
pecífico para la inserción laboral de estas personas; que haya un acompañamiento y un 
asesoramiento individualizado para cada caso; que se potencie desde la Administración 
la contratación de las personas de este colectivo, porque creemos que se ha de concien-
ciar e incentivar a las empresas a actuar con responsabilidad sobre las personas sense 
llar, fomentando su contratación, y, por último, a ver, que se comprometa la Adminis-
tración, en este caso el Departament de Treball, a organizar todo esto y que todo esto 
esté en marcha antes de fin de año.

Yo querría hacer una llamada respecto de que hay que ir un paso más allá con las 
personas sense llar. Es cierto que estas personas padecen..., o sea, han llegado a la calle 
por múltiples actos o por múltiples causas. Pero hay que decir que no puede ser el final 
de la historia de esta persona; da igual cómo y por qué haya llegado. Si los servicios de 
salud se ocupan de estas personas que tienen problemas específicos, los servicios socia-
les se están ocupando ahora mismo de dar una asistencia para que cada vez haya menos 
personas que duerman en la calle, hay que ir un paso más allá, y estas personas tienen 
que ver que la Administración se ocupa de ellas y las acompaña en este proceso de re-
inserción.
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Por tanto, yo solicito el voto afirmativo o el voto de todos los grupos parlamentarios. 
Muchas gracias.

El president

Molt bé. Ha presentat esmenes el Grup de Junts pel Sí. Té la paraula la senyora 
Anna Figueras. Endavant.

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, president. En primer lloc, dir que..., i agrair, en tot cas, doncs, a 
la senyora De Rivera i a Ciutadans el fet de presentar una proposta de resolució com 
aquesta. És veritat, doncs, que actualment hi ha un problema de persones al carrer sense 
llar, però és veritat també que el Govern, a partir del 18 d’octubre, amb un acord de go-
vern, ja està, diguem-ne, en plena elaboració de l’estratègia integral per a l’atenció a les 
persones en situació de sensellarisme a Catalunya.

Per tant, nosaltres estem realment d’acord amb l’essència i amb tot el que proposa la 
proposta de resolució, però sí que voldríem englobar-ho dintre, diguem-ne, doncs, del 
marc de l’estratègia catalana d’atenció a les persones en situació de sensellarisme. I és 
per això que nosaltres els hi hem presentat, diguem-ne, una esmena a cada punt. Que, 
de fet, no varia realment el contingut, però sí que és veritat que engloba tot el que es 
proposa dintre d’aquest marc, no?, de l’estratègia catalana, perquè realment, doncs, ja 
s’hi està treballant.

Aquesta estratègia catalana d’atenció a les persones en situació de sensellarisme va 
més enllà fins i tot de la promoció de la recerca d’ocupació, dels recursos tecnològics, 
de la formació per a aquestes persones, perquè, a més a més, doncs, també se centra en 
la provisió d’habitatge social, en la vinculació amb la resta de polítiques, diguem-ne, 
per a accés a l’habitatge, i moltes altres coses.

A més a més, amb aquesta estratègia catalana el que es pretén és passar, diguem-ne, 
del programa Continuum of Care, que és el que es treballava ara..., passem ja al Hou-
sing First, que com vostès saben..., o com, per exemple, Arrels, una entitat que realment 
té molta tradició, diguem-ne, i solera en el món del sensellarisme, doncs, està defensant. 
I, per tant, vaja, és veritat que dintre d’aquesta estratègia una de les coses que realment 
hauríem de fer és tot el tema de recerca de feina per a persones sense llar.

Per tant, el que he dit: nosaltres els hem presentat una esmena a cada punt per englo-
bar realment tot el que demana, eh?, o tot el que proposa aquesta proposta de resolució 
allà on ha d’estar, que és en aquesta estratègia..., en el marc de l’estratègia catalana, que 
el Govern hi està treballant.

Agrair-li a la senyora De Rivera, la veritat, la voluntat d’entesa i la voluntat, di-
guem-ne, d’acord. Perquè, vaja, hem pogut arribar a un acord i, a més a més, en el tercer 
punt hem pogut també fer una transacció, i la veritat és que s’agraeix quan els grups te-
nen ganes de que una proposta de resolució tiri endavant.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula el senyor Pol Gibert, pel Partit Socialista. En-
davant –pel Grup Parlamentari Socialista.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Molt, molt breument. Agrair al Grup de Ciutadans la proposta 
que ens fa per a un col·lectiu molt complicat de treballar-hi, molt complicat de trobar 
solucions acurades per a aquest tipus de col·lectiu. Parlem de persones que ens costa 
identificar-les, costa trobar-les, costa mantenir un contacte regular amb elles. I, per tant, 
buscar un programa adequat per a elles en la individualitat i que sigui regular em sem-
bla una bona solució per a aquest col·lectiu.

Poc més a afegir. A més, dir que ens sembla que la transacció que ens han fet arri-
bar, doncs, perfecciona el bilingüisme d’aquesta cambra, perquè està en dos idiomes, en 
català i en castellà, amb la qual cosa és una aportació encara més en aquest debat. I, per 
tant, el nostre grup hi votarà a favor.

El president

Molt bé. Té la paraula el senyor Marc Vidal, de Catalunya Sí que es Pot. Endavant.
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Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, president. Efectivament, les persones sense llar el primer i més urgent 
que necessiten és llar. I, per tant, estem parlant d’un problema, tal com s’ha dit, com-
plex, però que la qüestió més urgent té relació precisament amb l’accés a l’habitatge i 
amb l’accés a l’habitatge en condicions dignes per poder desenvolupar la seva vida amb 
un mínim –mínim– de normalitat.

Però òbviament un segon problema, efectivament, afegit és la possibilitat de treba-
llar. Per tant, ens sembla correcta la proposta de resolució que es fa i també ens sem-
blen correctes les esmenes d’ubicar-ho en un marc estratègic, si aquest marc estratègic 
existís. Tal com s’ha vist aquí, s’hi està treballant; esperem que es treballi i es conclogui 
aviat i pugui ser un marc estratègic perquè sigui molt més transversal l’actuació que no 
pas només la inserció laboral.

Per tant, a nosaltres ens semblaria bé si s’acceptessin aquestes esmenes per ubi-
car-ho en un marc estratègic, igual que ens sembla bé la proposta de resolució.

El president

Molt bé. Té la paraula el senyor Fernando Sánchez Costa, pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, president. I volem agrair, en primer lloc, al Grup de Ciutadans el seu com-
promís i l’ofensiva parlamentària que està fent amb el col·lectiu de persones sense sostre 
per combatre el sensellarisme.

Certament, l’última vegada que vam presentar..., va ser una proposta de resolució 
que va aixecar una certa polseguera; era aquella de donar mòbils i... Era interessant, no? 
Però en qualsevol cas va quedar clar que aquell podia ser un instrument, però no anava 
al fons de la problemàtica.

I avui se’ns en presenta una potser amb una mirada com més àmplia, que el que 
vol és, doncs, ajudar a solucionar el problema de, com deia aquell vell lema comunista, 
«treball, pa i sostre». Doncs, efectivament, això està molt ben dit per a aquestes perso-
nes com per a totes, no?, que mereixen... Abans deia la diputada: «Si ens deixéssiu fer...» 
Bé, potser si ens deixessin fer seria pitjor. Però en qualsevol cas és veritat –és veritat– 
que la diagnosi és correcta i el que es necessita per a aquestes persones és això.

I la palanca definitiva perquè puguin sortir d’aquesta situació és el treball. És a dir, 
tu pots donar sostre, però per aconseguir l’autonomia es necessita treball. I, per tant, 
nosaltres celebrem aquesta línia que es proposa d’acompanyar aquestes persones, de 
donar-los les eines, de buscar també empreses que vulguin col·laborar perquè aquestes 
persones puguin ser autònomes amb el seu propi treball.

El president

Molt bé. Té la paraula la senyora Mireia Vehí, de la CUP. No? (Pausa.) D’acord. En 
tot cas, senyora Carmen de Rivera, per posicionar-se sobre les esmenes.

Carmen de Rivera i Pla

Sí. Se han aceptado todas las enmiendas propuestas por el Grupo de Junts pel Sí y 
se ha alcanzado una transacción en la enmienda tercera. Mejora, desde luego, la redac-
ción, el sentido, y por eso las hemos aceptado.

Y respecto de la transacción nosotros queríamos..., y de hecho yo doy las gracias a 
la representante de Junts pel Sí con la que hemos negociado, la señora Anna Figueras, 
porque yo creo que es muy importante, de alguna manera –y así lo hemos consegui-
do transaccionar, pero de hecho ya consta en otra enmienda–, la responsabilidad so-
cial corporativa, porque la responsabilidad social corporativa definida por la Fundación 
Mambré define esta como «el compromiso de estas empresas de participar activamente 
en el desarrollo social y medioambiental de la comunidad donde están insertas estas 
empresas».

Aquí tenemos un problema de sensellarisme. Yo creo que es muy importante, y 
agradezco a todos los grupos el apoyo, especialmente también al grupo que apoya al 
Gobierno, porque ya quedó patente este acuerdo que tenemos todos los grupos en el 
Pleno de emergencia social. Porque de hecho se llegó a una transacción en una propues-
ta de resolución..., en una moción que se aprobó entre el PSC, Catalunya Sí que es Pot 
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y Ciutadans, respecto al tema este de las personas sense llar. Y el Govern se puso in-
mediatamente manos a la obra. Lo que pasa, que lo que nos parece a nosotros que los 
tiempos..., que las cosas tardan mucho, pero para hacer las cosas bien y hacer un plan 
individualizado es necesario, entiendo, permitir un tiempo para preparar efectivamente 
este plan, que es tan importante.

Por tanto, nosotros hemos aceptado las enmiendas, como les decía, y se ha transac-
cionado en insistir y concienciar a las empresas, por parte de la Administración, sobre 
la responsabilidad social corporativa.

Nada más y muchas gracias.

El president

Molt bé, doncs, procedim a la votació. 
Vots a favor?
Doncs, queden tots els punts aprovats per unanimitat, amb la incorporació de les es-

menes i la transacció presentada.

Proposta de resolució sobre l’actualització del Portal de Conciliacions

250-00849/11 

Anem pel punt número 5: Proposta de resolució sobre l’actualització del Portal de 
Conciliacions. També té la paraula la senyora Carmen de Rivera, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. També se us ha facilitat una transacció. Tots els grups la tenen? Sí? 
(Pausa.)

D’acord, endavant.

Carmen de Rivera i Pla

Gràcies, president. Yo quería explicar..., seguramente todos ustedes, por trayectoria 
vital o profesional, han tenido conocimiento de lo que es el servei de conciliacions ad-
ministratives. Para los que no, decir que presentar una papeleta de conciliación cuando 
algún trabajador tiene un problema con la empresa, ya sea por la extinción contractual, 
ya sea por una reclamación de cantidad, ya sea por cualquier otra reclamación derivada 
del contrato de trabajo, es un trámite obligatorio.

Y, desde luego, interesa –interesa– porque puede hacer de cuello de botella. Prime-
ro, que hace de cuello de botella y, segundo, que, si no funciona bien y no se actúa con 
agilidad desde el Departament de Treball en el servei de conciliacions administratives, 
resulta que hay que interponer una demanda, la correspondiente demanda, y a veces no 
se ha celebrado la conciliación. Con lo cual los juzgados, en una cosa que no se ha con-
ciliado, tienen, de entrada, más demandas que registrar, aunque luego, si se llega a un 
acuerdo, se desistan. Por eso es importante que funcione bien.

Y actualmente las conciliaciones en la provincia de Barcelona son de diecinueve... 
O sea, cuando tú interpones una papeleta de conciliación te dan señalamiento para este 
acto de conciliación en un plazo de diecinueve días hábiles. Y quisiera recordar que la 
presentación de esta papeleta, que es obligatoria, suspende el plazo durante quince días. 
Por lo tanto, actualmente se está obligando a los letrados a..., y, desde luego, es un per-
juicio para sus clientes, porque tienen que pagar, porque el letrado tiene que interponer, 
para que no le caduque la acción, la demanda ante el juzgado de lo social.

Pero el tema central de esta moción, aparte de hacer una llamada al funcionamiento 
del servei de conciliacions administratives, es la imposibilidad actual, durante esta tem-
porada, de presentar normalmente la demanda de conciliación por métodos telemáticos. 
De alguna manera se quiso suprimir en tiempos del tripartit –y por suerte se logró que 
no lo hicieran– el registro físico, porque nos hubiéramos encontrado con el gran proble-
ma que se denuncia desde el colegio de abogados por parte del colectivo laboralista, que 
es que, debido a que el servei de conciliacions, lo que se conoce como el CMAC, no tie-
ne actualizados los programas informáticos... 

Y ¿qué pasa? Que en los despachos naturalmente se van actualizando los ordena-
dores, y la gente hace –en momentos difíciles para la abogacía– grandes inversiones, 
a lo mejor, en un buen ordenador, que puede parecer que no, pero que..., o en comprar 
programas que sean más rápidos y actualizados y más ágiles. Y ¿qué pasa? Pues que 
en el servei de conciliacions administratives hay un problema, que los ordenadores, por 
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ejemplo, que tienen el Windows 10, tienen... Ya no hablamos de Apple, por supuesto, 
que eso ya es imposible. Hablamos del Windows 10, que todos ustedes, diputados, lo 
tienen en su ordenador, y no se pueden tramitar telemáticamente las conciliaciones en 
los años del papel cero. Y, además, que tiene esto otras connotaciones. Y entonces ¿qué 
pasa? Que hay una peregrinación –y me consta, porque pasa en mi despacho– por todos 
los despachos para ver quién tiene un ordenador antiguo y puede presentar un CMAC. 

Entonces, nosotros hemos aceptado –y luego explicaré el porqué– y hemos hecho 
una transacción de las enmiendas de Junts pel Sí, porque han entendido el problema. 
Realmente, en el Departament de Treball, nosotros hemos podido comprobar ayer por 
la tarde y antes de Semana Santa, cuando se tenía que ver esta moción, que iban lla-
mando a los despachos, desde el Departament de Treball, para ver si los problemas con 
el Windows..., o si los despachos estaban pudiendo presentar propuestas de resolución, 
cosa que agradecemos y que nos parece muy oportuna.

Nada más, gracias.

El vicepresident

Té la paraula, per l’esmena i la transacció, pel Grup de Junts pel Sí, Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, vicepresident. Bé, vagi per endavant l’agraïment del nostre grup per 
la predisposició del Grup de Ciutadans per tramitar la transacció.

I estem d’acord, doncs, amb que hi ha hagut algun petit problema amb el sistema in-
formàtic –amb això hi estem d’acord–, però no estem d’acord amb la impossibilitat de 
tramitar aquest tipus d’expedients. De fet, la realitat així ho diu.

Per altra banda, també posar sobre la taula el fet de que vostès basen la seva propos-
ta de resolució en una enquesta –que em sembla molt correcte i molt lícit–, però jo en-
tenc que quan se basa una proposta de resolució sobre una enquesta s’ha de dir de quina 
enquesta es tracta i de quina font es tracta. Per tant, això seria interessant.

Bé, anant ja directament al tema i per no allargar-nos, a dia d’avui el portal és com-
patible, concretament, amb els següents sistemes operatius: Windows 7, Windows 8, 
Windows 10 i Macintosh, i per als navegadors Internet Explorer, Firefox, Safari. I l’únic 
punt que queda per resoldre, i que el departament hi està treballant, és amb el Google 
Chrome i amb l’Edge, d’acord?, amb el Microsoft Edge, que són els dos navegadors que 
en aquests moments encara queden per acabar d’ajustar. La resta de sistemes operatius 
són totalment compatibles. 

De fet, aquestes tasques no es fan a petició de propostes de resolució, sinó que ja el 
departament de per si fa actualitzacions de forma continuada i de forma regular. També 
destacar... El temps de tramitació que ha comentat vostè abans. Bé, nosaltres..., consul-
tat el departament, doncs, no coincideixen les informacions. A nosaltres ens diuen que 
el període de quinze dies es compleix i, per tant, volem entendre que aquests quinze 
dies es compleixen. En tot cas, el departament n’està informat i ho revisarà per si real-
ment no es compleixen.

Únicament, el que sí que és cert és que en períodes vacacionals, com que els lletrats 
s’han de desplaçar a territori, hi pot haver algun cas en què aquest període s’allargui. En 
definitiva, avui es pot treballar amb el Windows 10, avui es poden fer les actuacions a 
través del portal i, per tant, l’objectiu d’aquesta proposta de resolució ja té solució.

Per tant, el nostre grup hi votarà a favor.

El vicepresident

Té la paraula el diputat Gibert, del Grup Socialista.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, vicepresident, en aquest cas. Bé, agrair, com no pot ser..., la proposta que 
ens fa Ciutadans sobre el Portal de Conciliacions. I, simplement, destacar que ens ha 
semblat que l’exposició de la senyora De Rivera era una exposició molt àmplia per als 
no entesos en aquest tema, molt profunda, la qual també ens il·lumina sobre un tema del 
qual no érem coneixedors en aquesta comissió. 

Però també contrasta després amb la transacció a què s’ha arribat amb el Govern, 
que simplement recull continuar amb les millores, no? Per tant, em sembla una mica 
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contradictòria la preocupació que exposava a la comissió i després simplement conti-
nuar amb el que s’estava fent.

Entenem que el Govern, pel que ens ha dit el Grup de Junts pel Sí, doncs, ja està 
treballant en el tema i, per tant, creiem que és un tema solucionat. Possiblement, si es-
tava solucionat aquest tema, o en vies de fer-ho, doncs, no calia presentar la proposta 
de resolució, ja estava parlat. Però, en tot cas, s’ha presentat i el Grup de Junts pel Sí hi 
està d’acord, amb la qual cosa nosaltres també votarem a favor i donarem recolzament 
a la proposta.

El vicepresident

Té la paraula Catalunya Sí que es Pot. Diputat Vidal...

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, president. Bé, és una proposta de resolució eminentment tècnica i, de ve-
gades, un punt de Perogrullo, diguem-ne, no? Perquè almenys al nostre grup ens sem-
blaria obvi que, si la Generalitat i qualsevol administració depenen exclusivament d’un 
sistema informàtic, aquest sistema informàtic s’anés actualitzant perquè fos operatiu, i 
motu proprio se suposa que això s’hauria d’estar fent.

Lògicament, si no es fa, si és així, tal com diu aquesta enquesta que ens ha expli-
cat la diputada, doncs, bé, se li ha de recordar que ho faci. Ara, cert que el que acaba-
rem aprovant no diu res. Amb perdó, eh?, però diu que, doncs, bé, seguirem fent el que 
fèiem. Ens agradava més la proposta original, que deia: «Home, que sigui compatible 
amb els sistemes operatius», que ens semblaria que seria el més lògic del món per a 
qualsevol usuari en qualsevol punt de les administracions que tenim.

Però, en fi, que per nosaltres no quedi, hi votarem a favor.

El vicepresident

Té la paraula el diputat Sánchez, del Grup Popular. 

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, vicepresident. Hi votarem a favor.

El vicepresident

Gràcies. Pel Grup de la CUP? (Pausa.)
Doncs, passaríem a la votació. (Veus de fons.) Perdó, pel Grup de Ciutadans, la se-

nyora De Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Agradecer la confianza puesta en esta diputada por parte de todos los compañeros 
portavoces que han dado su opinión. Y decir que es que esto no es que se base en una 
encuesta. Esto se basa en la realidad que viven los despachos de abogados laboralistas. 
Y yo retaría desde aquí al señor Bernat Solé a presentar una conciliación hoy, esta ma-
ñana, que la tengo, juntos, para que vea usted cómo está el tema.

Entonces, en cualquier caso, como me consta que el departament está trabajando, 
como hemos llegado a un acuerdo, que no desvirtúa, ni muchísimo menos –para contes-
tar al representante de Catalunya Sí que es Pot–, porque hacemos constar que precisa-
mente el sistema operativo con el que..., que ellos dicen que ya está, pero yo les digo que 
a día de ayer no, nosotros hemos aceptado las enmiendas de Junts pel Sí.

Y decir otra cosa –decir otra cosa–: las conciliaciones no están al día. Están al día 
aquellas conciliaciones..., y me sabe mal porque a lo mejor a ustedes les aburre el tema, 
pero están al día en los quince días las conciliaciones que ya están preacordadas con la 
empresa. Aquellas conciliaciones en las que no hay acuerdo, como puede ser un despi-
do, tardan más de quince días. A fecha 18 de abril, en la provincia de Barcelona, en la 
ciudad de Barcelona, estaba a diecinueve días hábiles, como he comentado al inicio de 
mi exposición.

Nada más. En cualquier caso, agradecer la disponibilidad del señor Solé para alcan-
zar este acuerdo y la de todos los portavoces.

Gracias.

El vicepresident

Gràcies.
Passem a la votació, doncs.
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Vots a favor?
S’aprova per unanimitat.
Gràcies.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de 
sensibilització de la discriminació laboral per l’embaràs 

250-00854/11

Passaríem al punt 6, que és la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una cam-
panya de sensibilització de la discriminació laboral per l’embaràs. Tindria la paraula, 
per al seu posicionament, el Grup de Ciutadans, la diputada Carmen de Rivera. Té la 
paraula.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, president. Bueno, tenemos otra propuesta de resolución que presentamos, y 
esta versa o trata sobre la mujer y su embarazo, y su reincorporación al trabajo después 
de un embarazo. 

Precisamente, el reingreso o la reincorporación al trabajo de la mujer es una de las 
más frecuentes discriminaciones que sufren trabajadoras cuando se reincorporan tras 
una maternidad. Antes, naturalmente, se han adoptado cautelas jurídicas para ello, de-
clarando el despido nulo, por lo cual una persona que se reincorpora a trabajar y se la 
despide..., es un despido nulo, pero desgraciadamente está pasando también. No me 
baso en ninguna encuesta, sino que me baso en experiencia personal y profesional y de 
compañeros míos, de haberlo vivido. Pasa que, mientras estas personas tienen su des-
canso posmaternal, es decir, las dieciséis semanas, resulta que ya de entrada están re-
cibiendo en muchas ocasiones, yo diría, una presión de la empresa, que la empresa las 
llama para irles diciendo: «Oye, cuando te reincorpores, piensa que vas a tener que via-
jar», «Oye, cuando te reincorpores, no sé si vas a poder seguir teniendo la responsabili-
dad que tenías».

Naturalmente, todo esto, como se efectúa por teléfono y en los primeros meses de 
descanso, va creando un clima, de alguna manera, para que la mujer embarazada, o 
abandone y acepte una rescisión contractual, o bien..., acepte una rescisión contractual, 
naturalmente, muy bien pagada, porque no debemos escondernos de que las rescisiones 
contractuales de lo que podría ser un despido nulo cotizan al alza y cotizan muchísimo. 
Se paga normalmente el doble de indemnización. Y todo esto existe. 

Y en esta moción, ¿qué proponemos? Pues que precisamente la inspección de traba-
jo, que es un órgano técnico y de asesoramiento de la Administración, no es..., o sea, la 
inspección de trabajo no solo tiene que ser de control y sanción, sino de asesoramiento 
técnico para la Administración y también para las empresas..., aprovechar la inspección 
de trabajo, que puede, a raíz de la actividad que realiza normalmente y a diario, tener 
una pestaña más de chequeo, de ver qué está pasando para que la Administración ten-
ga una cabal información, qué está pasando con las personas, con las mujeres que son 
madres y cómo es su reincorporación al trabajo.

No se trata aquí, ni muchísimo menos, de empezar una campaña de inspección que 
pueda poner en una tesitura a las empresas. Porque luego, al final, las voluntades son 
libres y los acuerdos a los que llegan las empresas con sus trabajadores... Pero sí saber 
qué está pasando con aquellas mujeres que se reincorporan a la empresa tras una ma-
ternidad. 

Por tanto, nosotros, en este caso, querría decir que no hemos aceptado las propues-
tas. La verdad es que las propuestas que se nos hacen de la esmena número 1 por parte 
de Junts pel Sí pues no las podemos aceptar –ya diré yo luego por qué–, y la propuesta 
número 2 sí que la podríamos aceptar. Pero, bueno, me espero a después y explicaremos 
el porqué.

Nada más y muchas gracias.

El president

Molt bé. S’han presentat esmenes. Té la paraula la senyora Natàlia Figueras. Enda-
vant.
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Natàlia Figueras i Pagès

Gràcies, president. Sí que, doncs, continuant una mica amb la línia anterior, és veri-
tat que existeix aquesta dificultat. Les dades emeses pel Govern són que un 55 per cent 
de les dones tornen amb les mateixes condicions després d’un part, un terç torna amb 
jornada reduïda, un 7 per cent no torna, un 3 per cent és acomiadat, i el 100 per cent 
dels homes, doncs, sí que tornen amb les mateixes condicions. Per tant, encara hi tenim 
feina.

En relació amb la proposta de resolució que se’ns ha presentat, evidentment que hi 
estem a favor, i no hi podem estar en contra, en cap moment, i hi treballem, però sí que 
demanàvem en aquesta esmena que utilitzéssim un altre aspecte, un altre canal o una al-
tra via per poder treballar-ho. En aquest cas, sol·licitàvem que es pogués produir aquest 
estudi i aquesta feina a través d’instàncies de la Direcció General de Relacions Labo-
rals i Qualitat en el Treball, en el si d’una comissió que existeix, com és la Comissió de 
Relacions Laborals, on també participen els sindicats i les empreses i, per tant, doncs, 
poguéssim treballar en aquest estudi i analitzar aquestes conclusions per poder-hi fer 
èmfasi i tenir els instruments necessaris.

Aquesta esmena no se’ns ha acceptat. Per tant, votarem en contra del punt 1, i al 
punt 2, doncs, agraïts que s’accepti aquesta petita modificació, sí que hi votarem a favor.

El president

Molt bé. Té la paraula el senyor Pol Gibert, del Grup Parlamentari Socialista. Endavant.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Com no pot ser d’una altra manera, el nostre grup està preocupat 
i concernit pel que es refereix a la incorporació de la dona al mercat de treball després 
dels embarassos i del part, evidentment, no? I som conscients de que hi ha una pressió 
no només de l’empresa, sinó també social, perquè les incorporacions no siguin de vega-
des com haurien de ser. Això és totalment cert i, per tant, hi estem totalment d’acord.

Ara bé, la proposta que fa Ciutadans avui, llegint l’exposició de motius, ens genera 
alguna contradicció evident. Es parla molt de conciliació laboral, de millora de condi-
cions de treball, que hi estem totalment d’acord, però a la vegada un pilar fonamental 
que va trencar la conciliació entre la vida familiar i laboral va ser la reforma laboral del 
Partit Popular del 2012. Per tant, entenem que una cosa no va sense l’altra. Entenem 
també que un partit que no recolza una derogació d’aquesta reforma laboral, per tant, no 
fa tot el possible, i el que es presenta aquí avui és un petit pedaç per solucionar alguna 
cosa a través d’una PR al Parlament. 

Per tant, el nostre grup, en aquesta proposta de resolució, votarà abstenció per expli-
car la contradicció evident que ens genera aquesta proposta de resolució.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula el senyor Marc Vidal, del Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot. Endavant.

Marc Vidal i Pou

Gràcies, president. Sí, el tema del que parla crec que és un problema real des de la 
incorporació massiva de la dona al treball, a mitjans del segle passat, diguem-ne, i no 
està resolt. Crec que el dia que siguem una societat justa, en la que no parlem de ma-
ternitat responsable, sinó de maternitat i paternitat responsable, i els pares tinguin les 
mateixes obligacions davant l’empresa i, per tant, tinguin els mateixos dies d’absència a 
l’empresa i les mateixes dificultats de retorn, probablement no caldria que parléssim de 
tot això. Però, és clar, això és una societat utòpica. Espero que, a la república catalana 
aquesta que alguns diuen, això estigui incorporat en la llista. I, mentrestant, demanar, 
saber i comprendre quina és la situació no ens sembla forassenyat, i d’alguna manera ho 
hem de saber. 

Per tant, no ens sembla gens incorrecte que la inspecció que ja passa per les empre-
ses pugui elaborar aquest informe i, si després el Consell de Relacions Laborals, lògi-
cament, recull aquesta informació i en fa un informe complet... És a dir, no ens sembla 
incompatible la proposta que fa el Grup de Ciutadans i l’esmena que es proposa. Jo crec 
que podrien ser perfectament d’addició, perquè una cosa és saber sobre el terreny què és 
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el que està passant, quina és la realitat –no només una estadística, sinó quina és la reali-
tat–, i després amb això elaborar un informe.

Per tant, no entenem massa aquesta contradicció entre «accepto» i «no accepto», 
si no és que, és clar, si s’aprova el punt 1 significa més feina per a la inspecció, i com 
que no estem disposats a incrementar la inspecció, doncs, aleshores, potser seria per 
això. En fi, si és per això, nosaltres, és clar, com que no som al Govern, no ho justifica-
rem pas. I, per tant, efectivament hi votarem a favor. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Fernando Sánchez Costa, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, president. En l’exposició de motius d’aquesta proposta de resolució, com 
en diverses enquestes, s’expressa que moltes dones pateixen pressions, comentaris, és a 
dir, mobbing maternal o mobbing de discriminació claríssim pel fet de voler ser mares, 
estar embarassades i tenir un fill. I també moltes enquestes ens diuen que a un nombre 
important de dones els agradaria tenir algun fill més del que han tingut, i no l’han po-
gut tenir perquè pensaven que això els perjudicaria en la seva carrera professional. No 
és difícil, no és que en volguessin tenir cinc. Clar, si n’han tingut un, que és la mitjana, 
doncs, dos, que és, per cert, la taxa de reposició generacional, i la taxa de relleu, i l’úni-
ca garantia, per tant, de poder mantenir l’estat social de benestar que tenim. Però això 
serà impossible d’aconseguir si se segueix presentant aquesta incompatibilitat entre la 
vida maternal i la vida familiar completa i la carrera professional plena. I, per tant, hem 
de lluitar i posar totes les eines perquè això no siguin dos camins incompatibles i siguin 
dos camins perfectament conjugables. 

I per això és important la protecció laboral, i per això votarem a favor d’aquesta 
proposta de resolució, perquè és important garantir... A mi no em semblaria malament, 
fins i tot, una campanya d’inspecció. La diputada de Ciutadans deia que no es demanava 
això, però, per què no es pot fer una campanya d’inspecció que realment garantís el dret 
de les dones a la seva maternitat i a la seva vida professional plena?

Per això també és molt més ampla l’estratègia que s’ha de seguir. S’ha de seguir una 
estratègia d’escoles bressol. I ho deia també el diputat de Catalunya Sí que es Pot: el 
compromís dels homes. Jo vull recordar que en aquest Parlament, jo quan vaig tenir un 
petit l’anterior legislatura, no se’m va deixar delegar el vot. I ara ha canviat –ara ha can-
viat–, però fins fa dos anys no es podia delegar el vot, i era una discriminació claríssima 
per a nosaltres, perquè jo ho vaig demanar i em van dir que no, que només les dones po-
dien delegar el vot i podien fer baixa. 

I, per tant, doncs, queda bastant camí per recórrer. És un tema que requereix una 
mirada i una estratègia globals, i aquest és un petit pas que nosaltres recolzem.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula la senyora Mireia Vehí, de la CUP - Crida 
Constituent.

Mireia Vehí i Cantenys

Bé, gràcies, president. Nosaltres ens abstindrem. Fins ara no havíem justificat l’op-
ció de vot perquè estava molt en la línia dels arguments que es posaven. En aquest cas, 
ens abstindrem amb una línia argumental que ha començat el diputat del PSC, plante-
jant que això era una mesura pedaç. 

Jo voldria afegir uns quants arguments que van en aquesta mateixa línia, que són 
que aquesta proposta de resolució ens parla de conciliació, que és imprescindible, i que 
nosaltres compartim l’anàlisi de la discriminació que pateixen les dones al mercat la-
boral, però no va a l’arrel del conflicte, no parla de la discriminació en totes les seves 
manifestacions, no parla de la divisió sexual del treball, que nosaltres entenem que és 
l’arrel que genera tot això, i, per tant, tampoc planteja una actuació integral que pugui 
caminar cap a generar solucions estructurals en matèria de discriminació. 

Per tant, nosaltres ens abstindrem, tot i compartir l’esperit de la lluita contra la dis-
criminació de les dones.



DSPC C 387
20 d’abril de 2017

Sessió 12 de la CTR 13 

El president

Molt bé. Té la paraula la senyora Carmen de Rivera per posicionar-se per les esmenes. 

Carmen de Rivera i Pla

Gràcies, president. En fin, estamos, en este grupo parlamentario, muy sorprendi-
dos por lo que se ha oído en esta sala. En primer lugar, yo creo que hay personas que 
han hablado y que no se han leído la parte resolutiva, que en definitiva es lo que queda. 
Porque se desprecia esta moción y se anuncia que no se va a votar a favor porque es de 
cortas miras, y resulta que aquí lo que se está pidiendo es la realización de una campa-
ña específica a través de la inspección de trabajo con el objetivo de obtener conclusio-
nes sobre las condiciones en las que se realizan las reincorporaciones posmaternidad en 
cuanto a jornada, horarios, promoción profesional, etcétera.

Y aquí viene el PSC, que viene a decir que le parece floja y que no sé qué de la refor-
ma laboral, cuando la primera reforma laboral que se hizo la hizo el Partido Socialista 
Obrero Español, por el señor Zapatero. Segundo, que la reforma laboral está impidiendo 
la conciliación de la vida laboral..., no que esté impidiendo, que favorece esto, cuando 
es todo lo contrario: de este tema no se ha tocado nada. O sea, este tema de las rein-
corporaciones y el despido nulo posreincorporación por maternidad está exactamente 
igual, gracias a Dios, y se va mejorando. Y, además, a propuesta de Ciudadanos, ha-
blando de las obligaciones de los padres, se ha ampliado el permiso de paternidad a un 
mes, cuando hasta ahora tenían quince días. Y desde el 1 de enero del 2017, gracias al 
pacto que ha alcanzado Ciudadanos con el Partido Popular y el Partido Socialista, se ha 
aprobado que haya un mes para los hombres.

O sea, que creo –creo– que lo que propone este grupo es proconciliación, por su-
puesto, proinserción e igualdad total en las relaciones laborales de la mujer. No entien-
do la abstención, por tanto, del Partido Socialista de Cataluña. No entiendo –y todavía 
muchísimo menos, vamos, no, exactamente igual, porque es, en fin, muy sorprendente– 
que la CUP no apoye una propuesta que se hace en favor de la mujer. Y no entiendo, por 
lo tanto, pido que reconsideren –pido que reconsideren, porque están quedando retra-
tados–... Porque aquí, las diputadas, quiero recordarles que, a diferencia de las perso-
nas que trabajan en la empresa privada y que están trabajando, tienen cuatro meses de 
descanso maternal, delegado su voto..., en fin, los aplausos cuando se reincorporan al 
Pleno. Y ¿qué tienen las trabajadoras? Una presión constante y diaria nada más dar a luz 
para ver qué va a pasar con su puesto de trabajo.

Por tanto, yo pido, si se puede, hacer incluso un receso de tres minutos para la re-
consideración del voto.

Nada más y muchas gracias.

El president

Senyor Gibert, per què em demana la paraula?

Pol Gibert Horcas

Per al·lusions evidents. 

El president

Doncs, té...

Pol Gibert Horcas

Molt breu. No entrarem en una polèmica sobre la reforma laboral perquè podríem 
estar aquí parlant durant hores, però puntualitzar les coses que són evidents. La reforma 
laboral redueix el dret a determinar l’horari de les treballadores i els treballadors que 
tenen fills a càrrec; per tant, és un tema evident que toca la reforma laboral, per no dir 
que permet despenjar-se del conveni col·lectiu, que també recull temes de conciliació. 
Vull dir, parlar que la reforma laboral no afecta la conciliació és o no conèixer la refor-
ma laboral o no saber com afecta realment en el dia a dia. Per tant, també que s’ho pen-
sin quan diuen segons quines coses.

El president

Senyora Vehí, per què em demana la paraula? 

Mireia Vehí i Cantenys

Per al·lusions evidents.
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El president

Doncs, endavant, breument.

Mireia Vehí i Cantenys

No, la senyora De Rivera parla de «que despreciamos su propuesta de resolución». 
Miri, aquí es fa política, aquí no va de sentiments ni d’emocions ni de menyspreu. Es fa 
política, i des de la CUP fa bastant temps que treballem en clau de política, no «en favor 
de la mujer»; de polítiques feministes.

Per què ens abstenim en aquesta proposta de resolució? Doncs, perquè entenem que 
la conciliació entesa com a mesures en favor exclusivament de les dones són mesures 
pal·liatives, perquè les úniques que conciliem som les dones, i aquí ha de conciliar tot-
hom. Per què? Perquè estem parlant de divisió sexual del treball, d’ús del temps molt 
divers entre els homes i les dones en les tasques reproductives, perquè estem parlant de 
que les dones fem treball domèstic per amor i que no se’ns paga.

El dia que vostès parlin de polítiques feministes, el dia que vostès parlin de divisió 
sexual del treball, el dia que vostès parlin de totes aquelles mesures i de totes aquelles 
dinàmiques que articulen els rols de gènere i les diferències que legitimen el masclis-
me i el patriarcat, nosaltres els hi donarem suport. Ara, no ens acusin de que no anem 
a favor de les dones quan vostès el que volen són pal·liatius perquè continuem parint en 
les mateixes condicions les mateixes, perquè continuem treballant en les mateixes con-
dicions les mateixes. I l’únic que fan és pintar de colors una situació que és duríssima i 
que em sembla que es mereix una mica més de seriositat i rigor en les propostes.

Gràcies.

El president

Bé... Senyora Natàlia Figueras, per què em demana la paraula? 

Natàlia Figueras i Pagès

Per al·lusions.

El president

Eh... Molt breument, eh? 

Natàlia Figueras i Pagès

Només una qüestió en relació amb el que ens ha dit. És a dir, tornem una mica en 
la línia que han comentat els companys: en cap moment menyspreem la seva proposta. 
Nosaltres tampoc li plantegem un canvi de fons, simplement li plantegem que la cam-
panya o la proposta que vostè ens comenta..., doncs, com poder-la canalitzar i com po-
der-ho fer amb els instruments que tenim, que considerem que són també els més efi-
cients. Simplement aquest matís.

El president

Bé, algun grup parlamentari necessita els tres minuts per valorar el seu vot? No? 
(Pausa.)

Doncs, procedim a la votació. (Veus de fons.) Sí.
Punt número 1.
Vots a favor?
Abstencions?
I vots en contra?
Bé, doncs, aquest punt queda rebutjat amb 6 vots a favor del Grup de Ciutadans, Ca-

talunya Sí que es Pot i Partit Popular; 10 vots en contra del Grup de Junts pel Sí, i 3 abs-
tencions del Grup Socialista i 1 de la CUP - Crida Constituent.

Punt número 2.
Vots a favor?
Abstencions?
Doncs, el punt número 2 queda aprovat per 18 vots a favor dels grups parlamentaris 

de Junts pel Sí, Ciutadans, socialistes, Catalunya Sí que es Pot i Partit Popular, i 1 abs-
tenció del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.

Bé, procedim al següent punt de l’ordre del dia. En tot cas, donem entrada al senyor 
Josep Ginesta, secretari general de Treball.

(Veus de fons.)
Fem un recés de dos minuts, màxim dos minuts, perquè tothom, doncs, es pugui situar.
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La sessió se suspèn a tres quarts d’onze del matí i dotze minuts i es reprèn a les onze i tres 
minuts.

El president

Bé, doncs, si els sembla bé, donarem inici al punt número 7: compareixença de Jo-
sep Ginesta i Vicente, vicepresident del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, a 
qui donem novament la benvinguda en aquest cas, doncs, com a vicepresident del Con-
sell de Relacions Laborals de Catalunya.

Compareixença de Josep Ginesta i Vicente, vicepresident del Consell de 
Relacions Laborals de Catalunya, per a explicar els eixos de treball i la 
situació de les relacions laborals

357-00232/11

Endavant, té la paraula.

El vicepresident del Consell de Relacions Laborals de Catalunya (Josep 
Ginesta i Vicente)

Vinga. Bon dia, president i membres de la comissió, diputades i diputats, i sobretot 
als companys del departament i especialment a la secretària general del Consell de Re-
lacions Laborals. Avui compareixo com a vicepresident d’aquest òrgan. Intentaré sepa-
rar-me de les meves funcions de govern per imbuir-me en aquesta funció i especialment 
en allò que significa aquest òrgan.

Donar les gràcies especialment als diputats que heu demanat aquesta compareixen-
ça per posar en valor –i intentaré fer-ho en la mesura del possible– aquest òrgan, no?, 
el Consell de Relacions Laborals, que des de l’òptica de mercat de treball i també d’al-
gunes de les disfuncions que té el mercat de treball català, considerem que és un òrgan 
essencial, eh?, per poder donar resposta i donar sortida a algunes de les qüestions que, 
per manca a vegades de competències o a vegades per la singularitat específica del mer-
cat de treball a Catalunya i de la singularitat de la negociació col·lectiva i de la concer-
tació social a Catalunya..., doncs, és un òrgan que pot donar sortida i donar resposta a 
moltes de les inquietuds que sorgeixin. I, de fet, intentaré explicar-los algunes d’elles en 
aquesta compareixença.

Recordar-los..., el Consell de Relacions Laborals és un òrgan que es crea l’any 2007, 
el crea la Llei 1/2007, de 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals, i en si mateix és 
un òrgan que intenta bàsicament dues coses. Una és fomentar i facilitar aquest concepte 
de la concertació social a Catalunya, aquesta relació trilateral entre agents econòmics, 
agents socials i Generalitat de Catalunya, per intentar que hi hagi aquesta connexió per-
manent entre la política pública i el diàleg social o, dit d’altra forma, que el diàleg social 
sigui capaç de poder condicionar la política pública, ja sigui aquella que és merament 
executiva, del poder executiu, com alguna vegada..., i de fet així ha passat, que com a 
diputats i diputades han demanat alguna vegada alguna qüestió al Consell de Relacions 
Laborals, doncs, que també pugui imbuir l’arc parlamentari d’aquest element, de la con-
certació social.

Però, per altra banda, té una altra funció, i aquesta és la més important o la que con-
siderem més important a Catalunya, que és la de fer de corretja de transmissió també 
en la negociació col·lectiva, eh? Com saben, la negociació col·lectiva és l’últim graó de 
la normativa laboral. Dit d’altra forma, la normativa laboral fixa unes regles de joc en 
el mercat de treball, i després la negociació col·lectiva acaba modulant-les i adaptant-les 
en els diferents àmbits o diferents sectors. Però també ens passa moltes vegades que la 
negociació col·lectiva a vegades és molt sectorial i té poca visió a vegades del territori o 
poca visió de les necessitats de determinats àmbits concrets.

El Consell de Relacions Laborals també serveix, a vegades, per modernitzar o acor-
dar àmbits de modernització per introduir en la negociació col·lectiva indicacions, cri-
teris, pautes, i, per tant, retroalimenta i coordina a vegades aquesta retroalimentació de 
la negociació col·lectiva a Catalunya, eh? Per això els deia que és aquell típic òrgan que 
si no l’haguéssim creat l’hauríem de crear per fer això, per fer molt més fèrtil tot aquest 
espai de la negociació col·lectiva, eh?
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El Consell de Relacions Laborals, com a òrgan trilateral, està compost per un con-
sell, un consell de 25 membres: 8 per part de govern, 8 per part dels agents socials i 8 
per part dels agents econòmics o les patronals, i el vint-i-cinquè membre és la conselle-
ra, en aquest cas, la consellera, que adopta la presidència també del Consell de Relaci-
ons Laborals.

I, després, funciona a través de comissions. En aquests moments tenim sis comis-
sions més un grup de treball –i els explicaré cadascun d’ells–, i grups tècnics. Grups 
tècnics que acostumem a crear quan sorgeix alguna singularitat molt concreta que re-
quereix experts especialistes en alguna determinada matèria, i serveixen per afrontar de 
forma temporal qüestions. Alguns d’ells, per això, els creem i els acabem consolidant, 
perquè la problemàtica no defuig o perquè sorgeixen noves necessitats i els anem utilit-
zant en el temps.

Bé, insisteixo en aquesta idea que, a manca de competències, bo és el Consell de 
Relacions Laborals, eh? I això diríem que no és una cosa innovadora, no és una cosa 
que formi part del discurs polític que podem fer en aquests moments, sinó que histò-
ricament a Catalunya, fins i tot quan no existia el Consell de Relacions Laborals, ja es 
parlava d’aquest concepte del marc català de relacions laborals, que era aquell espai que 
sortia fruit de la capacitat d’agents socials i econòmics d’arribar a acords que després 
introduïen progressivament a la negociació col·lectiva, via clàusules de convenis col·lec-
tius, per exemple, en ús del temps, per exemple, en igualtat, en aquests àmbits en què 
era més fàcil poder introduir en la negociació col·lectiva aspectes.

Això ara ho podem fer des del Consell de Relacions Laborals intentant adoptar 
acords de gran abast que acaben sent indicacions per a negociació col·lectiva i en els 
quals..., alguns d’ells s’adopten també solidàriament per part del Govern a través del 
nostre departament.

Però també serveix per aprofundir en temes no menors i temes que són sovint deli-
cats en la concertació social o en el diàleg social. És a dir, afrontem temes també que 
generen debat intens i en els que sabem que serà difícil que arribem a un consens, però 
que és bo que els afrontem com a debat; per exemple –i ho explicarem–, el cas del salari 
mínim català. És a dir, afrontar si hi ha d’haver un salari mínim català, un salari mínim 
de referència, un salari mínim professional català, o no. Que ho hem adoptat com un 
dels elements de debat, quan sabem que lògicament les postures entre sindicats i patro-
nal seran molt divergents; uns perquè sí que voldran, uns altres perquè no voldran, uns 
altres perquè voldran que sigui menor, per exemple, no?

O altres elements, qüestions que sorgeixen de com s’estan recuperant les condicions 
de treball a Catalunya o noves formes d’organització del treball que comporten a vega-
des la falta de regulació, comporten que hi hagi buits i, per tant, la necessitat de que, a 
través de la concertació social i la negociació col·lectiva, hi trobem sortida i hi trobem 
resposta.

Però també serveix per retroalimentar els plans de treball, els plans directors, els 
marcs estratègics amb els que treballa el departament. Algunes de les comissions, per 
exemple, de Seguretat i Salut Laboral o, per exemple, de la Inspecció de Treball, és l’es-
pai on intentem retroalimentar els plans que després farem, introduint-hi elements que 
preocupen alguna de les parts, o introduint-hi sobretot, especialment en seguretat i salut 
laboral, doncs, elements que els agents consideren estratègics, no?, en el cas de Catalunya.

Els explicaré una mica què fa el Consell de Relacions Laborals, però també inten-
tant introduir què hem fet al llarg d’aquest any, de l’any 2016, per comissions, que és 
una forma fàcil de que puguem anar introduint elements.

Hi ha una comissió, que és una de les més importants, i a vegades també acaba sent 
la del calaix de sastre, que és la Comissió de Convenis Col·lectius i Negociació Col·lec-
tiva, que és una comissió que té funcions de monitoratge, d’observatori de la negociació 
col·lectiva i, per tant, funcions, podríem dir, més de concertació en el concepte més clàs-
sic, però que també té algunes de les funcions que ha anat assumint progressivament el 
Consell de Relacions Laborals per donar resposta a algunes necessitats legislatives que 
han sortit els darrers anys.

Per exemple, la d’emetre dictàmens no vinculants, però dictàmens, al voltant de 
l’aplicació del conveni col·lectiu, quin és l’àmbit d’aplicació de determinats convenis col-
lectius. O, dit d’altra forma, rebem consultes d’empreses que tenen una activitat deter-
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minada i no tenen clar exactament quin conveni col·lectiu se’ls ha d’aplicar, i el que fem 
en aquesta comissió és emetre el dictamen perquè tothom sàpiga quin conveni, o com a 
mínim tingui l’orientació de quin és el conveni col·lectiu que està tenint.

És una activitat que va a l’alça. L’any 2016, per exemple, hem incrementat en un 30 
per cent les consultes que s’hi fan, fruit de que cada vegada sol passar que als convenis 
col·lectius l’àmbit d’aplicació s’aparta més de la realitat econòmica. O, dit d’altra forma, 
la realitat econòmica va tan ràpida que genera nous nínxols d’activitat que no sempre 
l’àmbit funcional dels convenis és capaç de descriure fàcilment. I això fa que cada vega-
da surtin més qüestions al voltant de quin és l’àmbit d’aplicació.

Això ha donat fruit a que una de les coses que s’han fet el 2016 és fer un document 
al voltant dels buits que s’han anat detectant de negociació col·lectiva, eh?, és a dir, es-
pais en els que no hi ha un conveni col·lectiu concret, d’aplicació, espais en els que so-
vint hem utilitzat els àmbits d’aplicació com si fossin un xiclet. Per exemple, el Conveni 
col·lectiu d’oficines i despatxos, que quan hi ha una empresa que té una activitat que no 
sabem massa bé què és, però, en canvi, és una activitat molt administrativa, se li col·lo-
ca el d’oficines i despatxos, com si fos un paraigua, quan alguns d’ells són sectors que 
veiem clarament –i em fa que sí la secretària general– que són espais en els que cal un 
conveni col·lectiu a Catalunya, sectorial.

Bé, doncs, aquesta funció rellevant i important, que dona resposta, però també és 
des d’on pivota el mapa de la negociació col·lectiva de Catalunya i, per tant, aquell es-
pai web que tenim, amb gairebé 200.000 visites l’any 2016, de consultes al voltant del 
conveni col·lectiu, per descarregar-se el conveni col·lectiu. I, per tant, hi ha tota una part 
divulgativa aquí.

També és l’espai des d’on es fa aquella funció que neix amb la reforma laboral, al 
voltant del despenjament dels convenis col·lectius i, per tant, al voltant del dictamen que 
s’ha d’emetre, preceptiu, per decidir quan algú pot despenjar-se, la inaplicació del con-
veni col·lectiu, fruit de la reforma laboral. I aquí també s’assumeix aquesta funció. Lògi-
cament, aquesta part, a mesura que la crisi va amainant, o que la crisi no s’accentua tant 
amb la crisi interna a les empreses..., doncs, també ha anat disminuint la necessitat dels 
informes vinculants d’aquest tipus.

La segona comissió és la de Seguretat i Salut Laboral, que és una comissió en la 
que, com els deia, hi ha un treball bastant intens, sovint molt tècnic, d’especialistes en 
la matèria, amb el qual intentem tenir aquesta vertebració constant i aquesta connexió 
permanent entre les polítiques que intenta fer el departament en matèria de seguretat i 
salut laboral, especialment des de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, i aque-
lles qüestions que els agents socials i econòmics van detectant.

En aquesta comissió hi hem creat grups tècnics. Un grup tècnic és el que, per una 
banda, alimenta el que és el marc estratègic de la seguretat i salut laboral de Catalunya, 
que va en l’àmbit temporal 2015-2020, i és on, a més a més d’alimentar-se, en el seu 
moment, el contingut d’aquest marc estratègic, també es fa el seguiment i l’avaluació 
d’aquest marc.

I, després, un altre grup que s’ha creat ad hoc també, en funció d’una necessitat que 
ha sortit al voltant de l’amiant, el grup tècnic de l’amiant, que fa una feina molt especia-
litzada, molt concreta, al voltant de la problemàtica dels riscos laborals i l’amiant, eh?, 
un risc que, com saben, ha estat durant molt temps ocult i que, per tant, genera una pro-
blemàtica social molt concreta, tant a vegades pel desconeixement com perquè també 
prové d’exposició a molt llarg termini i de molts anys enrere i, per tant, genera proble-
màtiques molt concretes.

Hi ha un altre grup que és el de la contractació laboral, de seguiment de la contrac-
tació laboral. Aquí s’intenta fer un seguiment de la dinàmica de la contractació, a partir 
de les dades que s’obtenen de l’Observatori del Treball i del Model Productiu.

I també s’ha creat un grup tècnic que té ja el seu recorregut i que n’estem especial-
ment contents, de que hagi sorgit, perquè, a més a més, és una qüestió que sovint es 
posa sobre la taula especialment per les patronals, però als sindicats també els preocu-
pa molt, que és el grup tècnic sobre models i iniciatives d’aprenentatge i pràctiques en 
la formació professional, que és un grup que ja ha elaborat un primer document i que 
ja té el seu recorregut, i que al llarg d’aquest any 2017 esperem, doncs, que vagi donant 
fruits també.
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La Comissió d’Igualtat –Comissió d’Igualtat i Temps de Treball–, una comissió 
molt activa –molt activa– i que, a més a més, ha donat també resultats positius aquest 
any 2016. Una comissió que té un grup tècnic de bretxa salarial, que, com saben –jo 
crec que és de comú coneixement–, seguim patint una bretxa salarial impròpia. I, per 
tant, és un grup de treball que considerem que té el seu recorregut i que ha d’anar fent 
les seves propostes.

També té un grup tècnic d’assetjament sexual i per raó de gènere, un grup també 
molt actiu que, a més a més, ens ha permès elaborar instruments molt útils per a les em-
preses. I els poso dos instruments. Un és la Guia per a l’elaboració dels protocols d’as-
setjament sexual i per raó de sexe, que és una guia que és molt útil per a les empreses, 
sobretot petites i mitjanes empreses, amb una estructura petita, i que tenien certes difi-
cultats per elaborar els seus propis protocols. I just, gràcies a aquesta guia d’elaboració 
del protocol, moltes de les empreses, d’una manera senzilla i pràctica, poden elaborar el 
seu propi protocol sense excessius coneixements en la matèria. I, per tant, una eina útil, 
aplicable i molt pràctica i, a més a més, sorgida del consens, que aquesta és la part que 
qualitativament li dona més recorregut.

Però també s’ha elaborat un decàleg, sota el principi de tolerància zero també, en 
matèria d’assetjament, fruit d’experiències d’algunes empreses, i que també ja l’es-
tan aplicant en algunes empreses com a instrument per enriquir els protocols que ja te-
nen moltes de les empreses.

També s’ha elaborat la Guia de conceptes per a l’aplicació de la igualtat de retribució 
entre home i dona. I, per tant, també un instrument que intenta ser això, eh?, un decàleg 
fruit de la concertació, del diàleg, del consens, que és un instrument informador molt 
important per al desplegament dels plans d’igualtat en el si de les empreses.

I d’aquesta comissió, que es diu d’Igualtat i Temps de Treball, també n’ha sortit un 
dels documents que s’ha elaborat aquest any 2016, al llarg del 2016, que és la transla-
ció de la reforma horària a la negociació col·lectiva. És un dels documents d’aquests que 
donen indicacions genèriques per a l’aplicació de la reforma horària en el si de la nego-
ciació col·lectiva, i també ha sortit d’aquesta comissió.

Després tenim la Comissió de la Inspecció de Treball, que, com els deia, és una co-
missió que enriqueix moltíssim l’activitat de la inspecció, perquè, per una banda, ser-
veix perquè la inspecció pugui anar tenint aquesta connexió permanent amb els agents 
econòmics i socials i pugui redreçar la seva activitat i les seves prioritats, en funció del 
que opinen els protagonistes del mercat de treball. Però també ens ajuda, bé, a elaborar 
el nostre pla, però també a identificar quines són les problemàtiques reals amb què es 
troben –i això jo crec que ja els hi he dit alguna altra vegada que he comparegut– no no-
més els sindicats, sinó les empreses.

Hi ha determinades activitats que, fruit de com es fan, en la irregularitat o perquè 
utilitzen mecanismes, diríem, poc regulars, per dir-ho d’alguna manera, no només afec-
ten els drets de les persones i, per tant, afecten l’interès general del nostre país, però es-
pecialment l’interès dels sindicats, sinó que també ens trobem amb propostes fetes des 
de l’àmbit de les empreses, des de l’àmbit de les patronals, des de l’àmbit dels agents 
econòmics, perquè en el fons acaben produint una competència deslleial i, per tant, 
acaben generant un conflicte d’interessos en determinats sectors. I, per tant, aquí s’en-
riqueix tant per una banda com per l’altra, trencant el tòpic habitual que la inspecció de 
treball, doncs, és només útil per a una de les parts.

També es fa la presentació prèvia de la memòria d’activitats de la inspecció de tre-
ball. Abans de fer la presentació pública, intentem passar-la per la comissió perquè se’n 
pugui fer també l’avaluació i puguin analitzar les dades i puguin, bé, utilitzar tot el ma-
terial que ha anat treballant la inspecció de treball.

Per últim, hi ha la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa, amb un grup 
tècnic, el grup tècnic de responsabilitat social, que és un grup que intenta fer pedago-
gia, intenta ser molt propositiu, intenta aprofitar les experiències sovint d’empreses que 
venen a explicar-les i que fa que anem incorporant, en el decàleg de bones pràctiques 
que hi ha en el Consell de Relacions Laborals, doncs, això, experiències concretes d’em-
preses en el camp de la responsabilitat social corporativa. I aquest any, concretament, 
hem afegit al compendi del que disposem trenta-dues noves pràctiques, que intentem 
fer-ne difusió.
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També s’ha donat impuls al segon cicle formatiu en matèria de responsabilitat so-
cial, que, doncs, bé, té molta acceptació i que és molt valorat.

Tenim un grup estable, fora de les comissions, que és el d’ocupació juvenil. Acaba-
va a final d’any la seva vigència i, en el darrer Ple del Consell de Relacions Laborals, 
vàrem decidir prorrogar-lo, perquè la problemàtica al voltant de l’ocupació juvenil no 
ha desaparegut, continua persistint, tant les dificultats d’accés al mercat de treball com 
les vinculades més a precarietat, temporalitat, etcètera, i es va decidir prorrogar aquest 
grup per seguir-hi treballant. Haurem de veure, aquest any 2017, els objectius que li fi-
xem, quins elements exactament posem sobre la taula a través de la Comissió de Coor-
dinació amb la que treballem en aquest grup, per a aquest any.

Com a fites concretes de l’any 2016, a part de les que ja els hi he introduït al voltant 
de cada comissió, doncs, bé, hi ha hagut aquests deu grups tècnics que han anat fent 
la seva feina i que han fet fins a 165 sessions de treball, eh? Jo crec que la dimensió, la 
quantitat de sessions de treball, si ho dividim entre el nombre de dies laborables..., veu-
ran que el Consell de Relacions Laborals es reuneix gairebé..., cada dia laborable hi ha 
una comissió, un grup tècnic o algú que està debatent o concertant sobre el mercat de 
treball a Catalunya.

S’han elaborat, doncs, set documents de consens: un document al voltant del regla-
ment de funcionament intern de les comissions i dels grups tècnics; un sobre negociació 
col·lectiva; aquell document del que els parlava sobre els buits de cobertura de negocia-
ció col·lectiva; un document al voltant dels models d’aprenentatge; el decàleg al voltant 
de la tolerància zero, la guia per a l’aplicació dels protocols d’assetjament sexual i per 
raó de sexe, i el de la reforma horària, eh? Documents, hi insisteixo, que la part quali-
tativa que tenen és molt important, eh?, és molt important perquè surt fruit del consens 
d’aquest..., tant dels agents econòmics i socials com també de la Generalitat.

S’han emès prop de cent dictàmens, quaranta-dues notes de component més tècnic, 
de cadascun dels grups tècnics. S’han remès trenta-sis informes al Parlament. En algun 
cas, preguntes parlamentàries; en d’altres, peticions d’informes o qüestions concretes 
que s’han anat responent o s’han intentat respondre, tot i les dificultats que es poden 
imaginar que sorgeixen quan demanen algun informe. Perquè, clar, la resposta, en fun-
ció de com es faci la pregunta, si es fa la pregunta com una qüestió de «quin ha estat el 
resultat de...?», és fàcil fer-la, perquè la pot fer la secretària general i ens pot ser senzill. 
Però, si demanen un posicionament sobre alguna cosa, ja és més complex, perquè hem 
de trobar primer el consens abans de respondre, no?, i això té la seva dificultat. També 
els deixo a sobre la taula que, quan formulin coses al consell, tinguin clara aquesta di-
ficultat a vegades i que, per tant, formulin les qüestions, totes aquelles que considerin, 
però sabent també aquesta doble virtualitat que té.

Com els deia, hem rebut, doncs, prop de 200.000 visites en aquest espai del mapa de 
la negociació col·lectiva que permet consultar el conveni col·lectiu d’aplicació, via web, i 
s’han atès 618 consultes al voltant dels convenis, eh? Bé, tota una feina ingent; una fei-
na ingent, hi insisteixo, que sobretot té aquesta part qualitativa, que acaba donant com a 
resultat sovint de llarg abast, perquè no..., és difícil que alguna de les coses que arriben 
al consell sigui de curt abast i sigui immediata i es pugui resoldre en el curt termini, 
perquè requereix molt treball de consens i trobar propostes i trobar les vies amb allò, el 
mínim comú denominador, eh?

Aquest any 2016, en el Consell de Relacions Laborals, i penjant directament de la 
Comissió de Coordinació, hem iniciat algun element més al voltant d’aquest concep-
te del marc català de relacions laborals. I una de les feines que es va fer va ser que els 
agents identifiquessin quines consideraven que eren les prioritats que s’havien d’abordar 
en aquest marc català de relacions laborals, eh?

Concretament, se n’han posat quatre, especialment, a sobre la taula. Una és aquest 
debat necessari al voltant del salari mínim, alguns en diuen «interprofessional» i altres 
en diuen «de referència», però bàsicament sobre la necessitat que Catalunya, com a ter-
ritori, pugui identificar un salari terra del nostre mercat de treball. I hi ha hagut consens 
en afrontar-ho. Altra cosa és que ens posem d’acord en el número, com els deia abans, 
que això ja és més complex, que cadascú tindrà la seva visió. Però jo crec que forma 
part d’aquesta funció del Consell de Relacions Laborals, eh?, que fins i tot les coses que 
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poden ser a vegades més dissonants en una negociació d’un conveni col·lectiu en el con-
sell ho siguin menys i permetin poder debatre-hi.

També estem abordant els acords en fred. Els acords en fred, que són una guia..., els 
diem «acords en fred» perquè els fem des del Consell de Relacions Laborals, però espe-
cialment quan no hi han massa conflictes a sobre la taula, eh? Per això se’ls diu «acords 
en fred». Intenten ser guies per a la definició o determinació de com seran els serveis 
mínims quan hi han vagues i s’han de dictar serveis mínims per a serveis essencials. 
Els poso el cas clàssic, típic que deuen haver sentit els últims mesos de les vagues del 
metro. Quan fixem els serveis mínims els fixem a partir d’uns criteris que prèviament 
s’han acordat per les parts, cosa que fa que quan dictes serveis mínims tinguis alguns 
indicadors més fàcils a l’hora de determinar-los, eh?

Els acords en fred que tenim són de fa molts anys. Quan..., per exemple, en el cas del 
transport públic, el transport públic, doncs, estava menys mecanitzat, menys automatit-
zat, les necessitats de mobilitat eren molt diferents, i ha sorgit la necessitat de reobrir el 
meló d’aquests acords en fred i de debatre al voltant de com hem de fixar els acords en 
fred en aquesta nova realitat i en aquestes noves necessitats que tenim, eh?

També hem obert un debat interessantíssim al voltant de quin ha de ser l’abast del 
Tribunal Laboral de Catalunya en l’àmbit públic. El TLC és un altre òrgan, és una fun-
dació privada, en aquest cas, finançada amb recursos públics però fundació privada, 
que s’utilitza com a òrgan de mediació, conciliació i arbitratge dels conflictes col·lectius, 
previ..., és una forma extrajudicial de resolució de conflictes. La seva activitat se centra 
en l’àmbit privat, eh?, però res impedeix que es pugui estendre a l’àmbit públic. De fet, 
aquests últims anys hem vist sovint que la judicialització no resolia molts dels conflictes 
de relacions laborals que hi han en el sector públic, justament perquè hi havia aquella 
contraposició de la normativa laboral, normativa econòmica, normativa pressupostària, 
que feia molt difícil resoldre determinats conflictes.

I les parts han estat d’acord amb que puguem debatre al voltant d’ampliar l’abast del 
Tribunal Laboral de Catalunya perquè també es puguin portar a resoldre extrajudicial-
ment els conflictes del sector públic, eh?, en aquest cas del personal laboral al servei del 
sector públic, que ja es poden imaginar que és una quantitat ingent de persones a Ca-
talunya, perquè parlaríem de tot el sector públic, per tant, no només Administració de 
la Generalitat de Catalunya, sinó Administració local, supralocal, etcètera. Bé, i tot el 
perímetre del sector públic, eh?, empresa pública, etcètera.

També s’ha treballat al voltant del concepte de la descentralització del Consell de 
Relacions Laborals, que creiem que seria un mecanisme interessant per aprofundir en 
la seva utilitat, perquè sovint –i això ho hem detectat quan anem pel territori– sorgeixen 
conflictes al territori que impacten directament sobre el mercat de treball, que impac-
ten directament sobre qüestions que afectaran sindicats, patronals, empreses del sector, 
etcètera. I creiem que la descentralització del Consell de Relacions Laborals, en comis-
sions o en grups de treball al territori, afavoriria que el territori tingués espais de con-
certació, que pensés més enfocat, més focalitzat sobre les necessitats del territori. En 
aquests moments estem treballant-hi, hi ha una qüestió reglamentària, però també hi ha 
una qüestió de consens al voltant de quins territoris, amb quins agents i de quina forma 
hi participarien, i esperem poder-hi donar sortida.

Hi ha un altre element que s’ha volgut situar i que té a veure amb les condicions la-
borals de les persones que treballen en el sector de l’atenció a les persones, eh?, que, 
com saben, és un sector que a Catalunya ocupa moltíssima gent, és un sector en el que 
hi han molts convenis d’aplicació. I estem treballant en la possibilitat de que hi hagi un 
marc genèric de condicions que pugui actuar de paraigua per ser això, tenir aquest ca-
ràcter informador de les condicions laborals. Ja veurem amb quin abast, perquè a això, 
en tot cas, haurem de veure amb quin consens s’hi arriba, eh?

Altres temes... Altres temes que s’hi han portat i que no són menors, i que són im-
portants per a les relacions laborals de Catalunya, les actuals i les dels propers anys. 
Economia col·laborativa, per exemple, eh? Ha sorgit la necessitat de veure què fem i què 
es fa des de la negociació col·lectiva al voltant d’aquest tipus d’economia, que, com sa-
ben, comporta unes formes d’organització de les empreses, unes formes d’organització 
del treball i una forma de no garantir massa drets sovint que genera que s’hagi d’afron-
tar un debat en profunditat al voltant d’aquesta qüestió.
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Quan ens vam plantejar introduir aquest tema, ens en va sortir un de previ, que és: 
què considerem economia col·laborativa, com la considerem i quin abast li podem do-
nar. Aleshores, d’aquí va sorgir la necessitat de demanar un informe, un dictamen tèc-
nic al CTESC. I, com que tenim un conveni entre el Consell de Relacions Laborals i el 
Consell de Treball, Econòmic i Social, hem demanat un dictamen perquè un dels grups 
d’experts que hi ha al CTESC elabori un dictamen previ, una anàlisi prèvia que serveixi 
de matèria primera per veure com des del Consell de Relacions Laborals ho afrontem.

Però també hem decidit afrontar problemàtiques com la de les empreses multiser-
veis, que són aquelles empreses que o bé apliquen un conveni no sempre exacte o di-
rectament relacionat amb l’activitat que fan, o bé aquelles empreses que acaben fent un 
conveni propi d’empresa per no aplicar cap dels convenis del sector que seria aplicable. 
I ja es poden imaginar que sovint aquest conveni d’empresa té unes condicions laborals 
pitjors que les del conveni del sector.

Això és fruit de la finestra d’oportunitat que ha obert la reforma laboral, però també 
tenim clar que acaba produint un efecte indesitjat, que és que acaba comportant que hi 
hagin empreses que siguin competitives a base d’haver minorat, en algun cas extraor-
dinàriament, els drets de les persones. I això és un tema que preocupa, òbviament, els 
sindicats, però també preocupa, com els deia, patronals. Per què? Perquè són empreses 
que poden competir en un sector a base de no aplicar el conveni del sector i a base d’em-
petitir drets i, per tant..., i acaba fent una competència deslleial que..., bé, hi ha patronals 
que tampoc no els acaba d’agradar.

Aleshores, en el grup de negociació col·lectiva ja estem treballant en aquesta qüestió, 
avaluant, quan arriba un conveni, doncs, la seva qualitat. Si és un conveni amb molta 
massa crítica o amb poca massa crítica, per exemple, és un indicador de si acabarà sent 
un conveni fraudulent o no, potser. I, per tant, dona indicadors. I aquí hi ha un treball 
d’anàlisi tècnica, però també un treball de més gran abast, de veure fins a quin punt po-
dem assumir que hi hagin aquestes empreses que, definint-se com a multiserveis, ofe-
reixen de tot, no ofereixen de res i acaben aplicant condicions laborals pitjors per a la 
gent que treballa en un determinat sector.

Però també hi hem afrontat, per exemple, un tema no menor com la problemàtica al 
voltant del registre horari. I els dic «problemàtica» perquè s’ha acabat resolent judicial-
ment, però Catalunya va aplicar les directrius del consorci de la inspecció de treball al 
voltant del registre horari, perquè també sabíem i érem coneixedors de que hi havia un 
frau important al voltant de les hores extraordinàries i de les jornades que es declaren. 
I en el Consell de Relacions Laborals va sorgir el debat al voltant de la problemàtica 
d’aplicar el registre horari per part de les empreses, o les particularitats que a vegades té 
aplicar el registre horari, perquè també significava fiscalitzar la jornada de persones que 
fins a aquell moment no la tenien fiscalitzada. Per tant, hi havia treballadors que veien 
com perdien un dret que és el no ser fiscalitzada la seva jornada. I, per tant, va portar un 
debat important, interessant, que el vàrem afrontar també des del Consell de Relacions 
Laborals i que s’ha resolt per la porta judicial perquè hi ha hagut una sentència que ha 
tombat aquesta necessitat de registre horari a les empreses, eh?

La subcontractació i els efectes de la subcontractació també és un element que s’ha 
debatut i que s’ha portat, que a vegades és col·lateral al de les empreses multiservei que 
els explicava, però que a vegades té a veure amb les cadenes inesgotables de subcon-
tractació que acaben comportant efectes organitzatius de les relacions laborals comple-
xos, no?

Bé, dit això, que és l’activitat que fem, aquella que projectem, m’agradaria plante-
jar-los... Intentaré fer-ho amb la màxima objectivitat possible, perquè vinc aquí com a 
vicepresident del Consell de Relacions Laborals. Intentaré separar-me de la meva con-
dició de secretari general del Departament de Treball, però els exposaré algunes de les 
qüestions que considero que són més rellevants en aquests moments en el mercat de tre-
ball a Catalunya, especialment per a les relacions laborals.

La primera: la representativitat empresarial. Tenim un conflicte. Catalunya pateix 
un conflicte al voltant de la representativitat empresarial. Com els deia, en el Consell de 
Relacions Laborals hi ha els agents socials, els sindicats i les patronals, eh? –els «agents 
econòmics» en diem ara. Fruit d’un acte administratiu, d’un silenci administratiu l’any 
2008, en què una organització que es diu Fepime presenta un escrit al Departament de 
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Treball per demanar que sigui reconeguda com a organització més representativa a Ca-
talunya; fruit del silenci administratiu, es genera un primer procediment judicial, l’any 
2008, que es judicialitza al Tribunal Superior de Justícia i acaba al Suprem. I el Suprem 
acaba reconeixent a Fepime la condició d’entitat més representativa a Catalunya, fruit 
del silenci administratiu que es produeix l’any 2008. És a dir, fruit de que l’Administra-
ció no ha respost a una petició que ha entrat una organització empresarial.

Si Fepime hagués acreditat en algun moment la seva condició d’entitat més repre-
sentativa no hi tindríem cap problema. El problema que tenim és que Fepime no ha 
acreditat en cap moment la seva condició d’entitat més representativa. I això genera 
una distorsió, perquè en el fons és com si un senyor entrés una instància al Parlament i 
de cop i volta es convertís en diputat perquè ningú li ha respost l’escrit. I vostès, com a 
diputats, que s’han guanyat amb el seu esforç, a través de vots, ser membres d’aquesta 
comissió i ser diputats d’aquest Parlament, doncs, se sentirien una mica estranys, com 
a mínim.

Aquesta és una primera qüestió, que és, si volen vostès, de component més tècnic. 
N’hi ha una altra, que encara distorsiona més, i és que Fepime forma part de Foment. 
Fepime, en el fons, és una part de Foment. Les empreses de Fepime són empreses de 
Foment també. De fet, hi ha una connexió tan clara i tan evident entre Fepime i Foment 
que fins i tot els darrers escrits que entren al Departament de Treball els entren indis-
tintament amb el logo de les dues organitzacions i tots s’anomenen a si mateixos mem-
bres de les dues organitzacions i ocupen llocs sent membres indistintament de les dues 
organitzacions.

Això provoca encara una distorsió major. Per què? Perquè hi ha una altra organitza-
ció, que és Pimec, que es concreta molt en l’àmbit de la petita i mitjana empresa i que 
té un públic objectiu molt concret, que sent com Foment li col·loca un competidor per 
la via d’un silenci administratiu i que, per tant, doncs, estan allà intervenint en les deci-
sions, interactuant conjuntament amb Foment, i entre els dos tenen una majoria qualifi-
cada que deixa en minoria Pimec.

Això provoca una distorsió. Provoca una distorsió no només per a la lògica democrà-
tica, sinó perquè l’entrada d’aquesta organització és estranya i perquè, a més a més, està 
reconegut, doncs, que forma part de Foment, que és la patronal clàssicament de la gran 
empresa, no?, per dir-ho d’alguna manera, si poguéssim distingir entre Pimec i Foment.

Això és un conflicte que afecta, afecta la concertació social a Catalunya, i que hau-
rem d’afrontar si no es resol judicialment. I poso el condicional –«si no es resol ju-
dicialment»– perquè en aquests moments hi han set procediments judicials al voltant 
d’aquesta qüestió. Primer, perquè el Govern –Departament de Treball– va decidir obrir 
un expedient de revisió d’ofici de la condició d’entitat representativa, que és una cosa 
que permet la Llei de procediment administratiu i que la sentència del Tribunal Suprem 
permetia. Això s’ha suspès pel Tribunal Superior de Justícia, és a dir, l’expedient de re-
visió d’ofici de la condició representativa de Fepime que es dicta des del departament 
queda suspès judicialment amb mesures cautelars.

En paral·lel s’intenta trobar una via de consens en base a generar un mecanisme amb 
el qual es puguin comptar les organitzacions empresarials, es pugui determinar quant 
representa cadascú i el pes de cadascú. En principi, s’accepten les regles del joc, s’arriba 
a signar un acord entre les patronals per donar per resolt el conflicte. Inicialment, s’ela-
bora una norma, s’elabora la convocatòria, i quan està oberta la convocatòria s’impugna 
per part de Foment i per part de Fepime, amb la qual cosa s’inicien dos procediments 
judicials més contra la resolució, contra l’ordre..., vaja, i aquí s’ho poden anar imagi-
nant; n’anem afegint –n’anem afegint.

Hi insisteixo, set procediments judicials fins a aquest moment que, bé, són el resultat 
d’una qüestió prèvia, i és que hi ha un conflicte de representativitat i que d’una manera o 
altra haurem de resoldre a Catalunya. Insisteixo que la via judicial té el seu recorregut, 
i veurem com acaba resolent-se, que pot ser, per exemple, amb la revisió de la condició 
de Fepime d’entitat representativa, o al considerar..., perquè, òbviament, Foment també 
té el seu argument. Foment diu: «Jo puc generar una entitat representativa en l’àmbit de 
la petita i mitjana empresa i la puc col·locar també en el mapa de les patronals, no?» Ca-
dascú té els seus arguments, hi insisteixo, eh?



DSPC C 387
20 d’abril de 2017

Sessió 12 de la CTR 23 

En tot cas, és un conflicte que tard o d’hora haurem de resoldre i haurem de trobar-hi 
sortida, eh? Perquè insisteixo que acaba distorsionant, perquè provoca... En aquests mo-
ments, nosaltres el que vàrem fer, des de la nostra conselleria..., a l’analitzar la situació, 
com a mínim, vam intentar equiparar, amb el criteri de paritat, totes les organitzacions, 
perquè fins a aquell moment regia una resolució provisional que atorgava 60 a Foment, 
25 a Pimec i 15 a Fepime. Nosaltres, a la vista de la situació i de que la normativa esta-
tal diu quan ets representatiu però no et diu quin pes tindrà cadascú quan n’hi ha més 
d’un, fruit de que fora de Catalunya no hi ha hagut la problemàtica entre patronals de 
petita i representants de grans, com sí que passa a Catalunya, nosaltres a partir d’això 
vam aplicar el criteri de paritat, com s’ha aplicat en algun altre cas, que és tots el ma-
teix: 33, 33, 33. I a partir d’aquí, mentre n’hi hagin tres, 33, 33..., si n’hi han dos, 50, 50, 
i si n’hi hagués un, 100, no? És un criteri..., és el menys injust de tots els criteris potser.

Bé, en tot cas, és un conflicte que haurem d’anar veient com es resol, però que dis-
torsiona en alguns moments, i en alguns òrgans especialment, eh?, perquè, com que el 
vot és ponderat, el fet que n’hi hagi dos que van junts i bastant diferents de la línia que 
pot tenir l’altre, doncs, és..., això provoca una distorsió en la banda de les patronals.

En l’àmbit sindical això no succeeix, perquè en l’àmbit sindical són faves compta-
des. Són faves comptades perquè va en funció del nombre de membres escollits en els 
comitès d’empresa, i això ho tenim, allò..., al dia, gairebé, no? En aquests moments, les 
més representatives són Comissions i UGT; Comissions amb 21.097 membres de comi-
tès d’empresa i delegats de personal, el 41,8 per cent de la representació sindical a Cata-
lunya, i UGT amb 19.557 representants, eh?, el 38,7 per cent. Pensin que el tercer sindi-
cat, que és USOC, en té 2.338, el 4,6 per cent de la representació. I el quart, la CGT, té 
1.374 representants, eh? En tot cas, és discutible a partir de quin percentatge s’hi entra. 
D’entrada, la normativa diu en alguns casos el 10, en altres el 15, però USOC, que seria 
el tercer, que és el 4,6, encara està lluny d’arribar al 10 per cent, per exemple, eh?

El segon element. El segon element és que detectem una activació econòmica, de-
tectem una recuperació econòmica, que s’expressa de múltiples formes. El PIB de Cata-
lunya ja és el d’abans de la crisi, per exemple, anem tenint més activitat, més ocupació 
i, per tant, anem generant..., anem portant més persones un altre cop cap al mercat de 
treball. Però, al mateix temps que això passa, es detecta que recuperem disfuncions o 
patologies del passat o elements que acaben produint que aquest creixement no sigui tan 
òptim, tot allò que s’esperaria que fos, no? Abans els explicava alguna de les coses, eh?, 
però... Temporalitat en excés moltes vegades; temporalitat en excés, però especialment 
temporalitat de curtíssima durada; un increment important de la rotació en el mercat 
de treball, persones que entren i surten molt fàcilment del mercat de treball... Bé, tot un 
conjunt d’elements que fan que no puguem sempre consolidar. I això, doncs, bé, acaba 
sent un problema. I hem de buscar també en el Consell de Relacions Laborals, perquè 
és un conflicte molt recurrent que ens afecta, a veure de quina forma podem buscar mi-
llors instruments de negociació col·lectiva perquè aquesta recuperació sigui una mica 
més sòlida.

Per una banda, volen drets, lògicament, els sindicats; per l’altra, les patronals volen 
flexibilitat i a vegades també tenen sistemes de funcionament que els dificulten moltís-
sim poder consolidar els seus planters. I, per tant, aquí hem de veure fins a quin punt 
som capaços, des del Consell de Relacions Laborals, d’introduir elements d’aquella lò-
gica que es feia servir abans de la crisi de la «flexiguretat», eh?, aquell concepte que va 
quedar allà i que està allà, en el debat, i que hauríem de rescatar, en el nostre cas, men-
tre no tinguem competències a través del Consell de Relacions Laborals.

Però, bé, és un element i una qüestió que tenim allà. Insisteixo que algunes de les pa-
tologies tots sabem que provenen..., fruit de que hi ha una normativa laboral més laxa, 
eh? I també sabem..., i alguna vegada els hem dit, quan hem vingut, que, en la mesura del 
que com a diputats i diputades puguin, legislin; legislin per intentar resoldre alguns dels 
problemes. Mentre això no passi, com a mínim, el Consell de Relacions Laborals inten-
tarem, en la mesura de la capacitat que tinguem en el consens, doncs, poder-ho resoldre. 
Com també els deia que també ens preocupen aquests nous sistemes d’organització del 
treball –economia col·laborativa, la indústria 4.0, la robotització...–, tots aquests elements 
que entren introduint nous elements en el mercat de treball i que produeixen noves ne-
cessitats i que també hàgim d’afrontar nous reptes en la negociació col·lectiva, no?
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Insisteixo en el concepte de les multiserveis, per exemple, les bretxes, que segueixen 
persistint les bretxes entre..., bretxes d’edat, bretxes de gènere... Bretxes ja entre els que 
han entrat i sortit del mercat de treball durant aquesta crisi, eh?; els que han sortit durant 
aquesta crisi, que surten i entren moltes vegades al mercat de treball, però entren amb 
salaris molt més baixos fent la mateixa feina que gent que no ha patit la crisi, eh? I, per 
tant, una bretxa també entre els més afectats i els menys afectats. I bretxa d’edat, eh?, 
amb majors de quaranta-cinc, o també en els menors, en els joves.

I també un element que ens preocupa i en el que estem intentant treballar intensa-
ment és el de la sinistralitat laboral, eh? Puja l’activitat, però puja la sinistralitat. I també 
puja amb formes..., amb accidents..., a vegades en diem «amb accidents dels anys vui-
tanta», eh? És a dir, la gent es fa mal com si no hagués aparegut la Llei de prevenció de 
riscos laborals, com si molta de la feina que hem fet al voltant de la sensibilització ha-
gués desaparegut al llarg d’aquesta crisi, no? I això preocupa especialment. I en el Con-
sell de Relacions Laborals, en la Comissió de Seguretat i Salut, és un element que es 
tracta especialment i que, bé, de fet ha donat recorregut a meses concretes i a grups de 
treball concrets de sectors en els quals, doncs, aquest problema és més gran, com, per 
exemple, el sector de construcció.

La conflictivitat ens baixa, cosa que fa que hi hagin menys expedients de regulació, 
hi hagi menys necessitat de mediació, les vagues són menors, o són de més curta dura-
da, o com a mínim tenen un efecte social menor al darrere. Però, bé, això no vol dir que 
no hi hagi aquesta funció mediadora que sovint també el Consell de Relacions Labo-
rals, tot i que no és l’òrgan en el qual es fa la mediació..., sí que els instruments del Con-
sell de Relacions Laborals moltes vegades ens ajuden a resoldre qüestions més estructu-
rals que poden afectar alguns dels sectors en els quals hi han els conflictes.

La negociació col·lectiva, com a tal, va evolucionant, progressa adequadament, però 
hi ha aquesta reticència, en molts casos, negociació que ha quedat bloquejada o conve-
nis que no s’han ultraactivat, en els que, doncs, hi ha certa resistència per part de les pa-
tronals o d’algun sector concret en avançar en la negociació per no generar més costos 
quan no té assegurat el creixement ni la millora econòmica, no?, i, per tant, hi ha certa 
resistència. No tant perquè no sigui possible fer-ho com perquè, hi insisteixo, la reforma 
laboral ha donat també instruments perquè alguna de les parts no hagi de negociar si no 
vol, no?, per dir-ho d’alguna manera. I això també distorsiona. En tot cas, són dificultats 
que..., progressivament considerem que va millorant l’activitat i va millorant l’activitat 
en alguns sectors. Doncs, jo crec que s’anirà destapant en els propers anys, eh?

Bé, pel que fa referència a aquest any, aquest 2017, hi ha moltes coses que ja els hi he 
apuntat al parlar-los de les comissions, però en tot cas s’intentarà avançar en consolidar 
el Consell de Relacions Laborals com a instrument útil, com a instrument que permet 
desencallar coses, com a instrument amb el qual, a manca de competències, doncs, pu-
guem concertar. De fet, sovint expliquem que hi ha països en els que els estats no..., hi 
ha estats que no legislen en l’àmbit laboral perquè la negociació col·lectiva és tan fèrtil i 
té tanta tradició i té tan reconeixement i tanta protecció que no li cal, a l’Estat, legislar, 
perquè la negociació col·lectiva i la concertació social resolen la majoria de problemàti-
ques que surten, no? No cal que siguem tan ambiciosos, però sí que el Consell de Rela-
cions Laborals pot donar sortida a moltes de les coses que els deia.

Insistirem en aquesta idea de promoure a partir dels elements que les mateixes parts 
han aportat, doncs, a aquest marc català de relacions laborals, perquè també ens sembla 
que és una forma d’apropar la recuperació als drets de les persones, i ens sembla que 
és una manera molt útil i pràctica, en el curt termini sobretot. Intentarem seguir amb 
aquest concepte del desplegament territorial i aquesta trobada entre el Consell de Re-
lacions Laborals i el territori, eh?, per aproximar-ho també als conflictes que hi puguin 
haver que estan més vinculats al mercat de treball.

Insistirem en aquest intent d’aprofundir en la modernització de la negociació col·lec-
tiva via aquestes directrius, aquestes indicacions, aquests marcs més genèrics, especial-
ment en tot allò que té a veure amb el temps de treball, tot allò que té a veure amb els 
usos del temps, que són elements en els que sol haver-hi certes dificultats a l’hora de 
l’aplicació pràctica. Insistirem també en aquestes patologies de les que els parlava, no? 
Patologies en algun cas, o noves organitzacions del treball que acaben comportant pro-
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blemes pràctics en el mercat de treball i que acaben fent, doncs, que a vegades es tradu-
eixin en dificultats per a uns o per als altres.

També insistirem en aquesta idea de retroalimentar-nos i retroalimentar tant el marc 
estratègic de seguretat i salut laboral com l’activitat de la inspecció de treball, eh? Hi 
han algunes de les accions que s’han tirat endavant des d’inspecció de treball que han 
sortit de suggeriments del grup de treball de la inspecció de treball o de la relació amb 
els agents socials o amb els econòmics, no? I aquesta és una part també que acaba fent 
més qualitativa l’activitat del mateix departament.

Bé, jo he intentat fer una visió general sobre el que fem, sobre el que intentem fer, i 
em presto a aquelles preguntes i a aquelles qüestions que em vulguin formular.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ginesta. Una bona exposició. Ara iniciem el torn de partici-
pació dels grups parlamentaris. Té la paraula el senyor Joan García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Endavant.

Joan García González

Sí; gràcies, president. I gràcies al senyor Ginesta per venir amb aquesta nova dua-
litat de funcions, com a vicepresident del Consell de Relacions Laborals de Catalunya. 
Ja ha dit que ha intentat separar-ho, i l’hi agraïm. Agraïm el treball que ha fet el con-
sell durant aquest temps, des de la seva creació, de fet, i sobretot perquè ha passat un 
moment difícil, no?, o ha hagut d’afrontar una realitat econòmica, social, complicada a 
Catalunya. I, de fet, jo crec que ara estem –i això és molt important– sortint una mica 
d’aquesta situació. Sí que és cert..., i això és molt important, veure com i per què estem 
sortint d’aquesta manera, com estem sortint de l’actual, de l’encara crec que vigent crisi, 
però que està, doncs, en un terme mitjà, i per què estem fent-ho d’aquesta manera.

Jo crec –i nosaltres, com a grup– que si no ens plantegem, en part, el model, el mo-
del general, econòmic, si no creem un nou marc econòmic basat en altres objectius i en 
altres factors, com és –i sempre ho hem dit i ho tornem a repetir perquè té molt de sen-
tit– l’economia del coneixement, per exemple, i tot el que suposa, al final, afegir valor a 
tot el que es genera a les empreses i aquest famós concepte de la transferència tecnolò-
gica –i, de fet, aquesta tarda a la Comissió d’Empresa es parlarà una mica d’això tam-
bé–, doncs, si no fem aquest canvi, si no ens plantegem realment aquest canvi, molts 
dels problemes que avui ens ha volgut explicar el consell continuaran sorgint. I, de fet, 
molts d’aquests, quan un mira les xifres, doncs, són els mateixos que hi havia no abans 
justament de la crisi, però sí als anys noranta, quan hi va haver una de les altres crisis a 
començaments dels anys noranta, no?

Problemes i temes que vostè ens ha comentat. Jo en voldria afegir algun, d’aquests. 
Però, per exemple, al final tot acaba en el mateix, un concepte: precarietat. Evident-
ment. S’han generat llocs de treball, i és important conèixer que s’han generat, però sí 
que són molt precaris, per diferents motius i diferents variables. És una precarietat, a 
més, molt desigual, perquè hi ha una precarietat de gènere, hi ha una precarietat també 
per edats, i també territorial, de fet. No a tothom afecta de la mateixa manera la preca-
rietat. Veiem –les xifres ho diuen molt clar– com les dones estan accedint molt difícil-
ment al mercat del treball, o més difícilment que els homes, i sí que aquells que són ma-
jors de quaranta-cinc anys també tenen problemes o greus problemes per fer-ho. Jo crec 
que tot això el consell com a mínim ho ha diagnosticat i l’hi agraïm.

Un altre dels problemes que nosaltres veiem i que també ens n’ha parlat és la tempo-
ralitat, o sigui els que generen llocs de treball. Això forma part de diferents també va-
riables, però, per exemple, una dada important: el 43 per cent de les persones que acon-
seguia treball l’any passat, el 2016, doncs, va perdre’l el mateix any. O sigui, que al final 
aquesta dada és molt evident i molt preocupant, i ens fa tornar a la pregunta que feia 
abans, no?, si és un problema tant de fer o afrontar les mesures pal·liatives de la realitat, 
o si el que hem de fer és canviar, canviar de model. I també torno a una de les reivin-
dicacions que feia Ciutadans de que sempre havíem demanat, doncs, que aquí, al Par-
lament, aquesta Comissió de Treball estigués inserida dins de la Comissió d’Empresa 
i Coneixement, perquè és lògic i perquè per nosaltres és el camí adequat per canviar la 
situació que estem veient.
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Un altre problema greu, i que també vostè ha exposat aquí, és el tema de les malal-
ties laborals o professionals i totes les derivades d’aquestes, que d’alguna forma s’han 
incrementat o incentivat –de fet, en alguns casos s’han incentivat per part de les empre-
ses de forma, diguéssim, poc comprensible–, i tot el que té a veure amb la sinistralitat 
laboral. Aquí li he de dir que vostè sí que ha fet un viratge i s’ha posat al costat del Go-
vern. Això, al final..., allò dels dos barrets, acaba generant aquests problemes. Perquè ha 
dit i ha explicat que per l’augment i l’increment de l’activitat econòmica, doncs, hi havia 
hagut un increment de la sinistralitat laboral.

Això no passa a altres països. De fet, a altres països com França, el Regne Unit, 
aquests índexs de sinistralitat es van reduint, de forma no significativa, però sí lenta-
ment, independentment del creixement econòmic que es produeixi. Per tant, hi ha una 
explicació. Poder vostè podria dir-nos o donar-nos aquesta explicació, però jo crec que 
hem d’afrontar aquesta realitat perquè tenim competències per fer-ho i perquè la Ge-
neralitat té competències. I aquí no..., aquí el marc competencial, de fet... –i ara li estic 
parlant com a secretari general; ho sento, jo també a vegades tinc aquesta disrupció–, 
però crec que és important que l’afronti, no?

I aquí crec que el Consell de Relacions Laborals, doncs, pot fer moltes propostes al 
Govern, i també m’agradaria saber quines ha fet. O sigui, quines propostes en aquesta 
matèria –malalties professionals i sobretot sinistralitat laboral– ha fet el Govern i quines 
estan, de fet, complint. En què ha modificat l’acció de govern el consell en aquests àmbits?

Un altre tema important i que també m’agradaria que s’afrontés –i nosaltres ho hem 
demanat, ho hem demanat a una altra comissió, la Comissió d’Empresa, però estan molt 
relacionades; torno a la meva exposició d’abans– són totes les noves formes, o noves fór-
mules de producció, d’economia, com és l’economia..., altres formes de treball que ge-
neren altres fórmules empresarials com és l’economia col·laborativa, no? Jo crec que al 
final haurem d’afrontar-les, és una realitat que neix de canvis tecnològics que no podem 
parar. De fet, no podem tornar al luddisme del segle XIX, o sigui que crec que en aquest 
cas ho hem d’afrontar, i ho hem d’afrontar de forma coherent, però sí que és veritat que 
s’ha de regular, perquè sí que genera, en l’àmbit del treball, grans problemes –grans 
problemes–, i ens ho trobem. Quan parlem d’aquests temes parlem amb les empreses, 
però també parlem amb treballadors o emprenedors que són simplement autònoms, que 
volen treballar dins aquest nou àmbit empresarial i que no tenen un marc laboral ade-
quat que se’ls pugui aplicar, no?

Quan parlem moltes vegades de canvi del marc laboral a Espanya, de fet, nosaltres 
no parlem tant de derogar coses, sinó de proposar coses, i proposar adaptar-nos a la rea-
litat per nosaltres és una evidència. Hi han altres partits que el que proposen és elimi-
nar. Nosaltres proposem modificar, reformar i generar adaptacions a la realitat. Volem 
un marc laboral del segle XXI i no un marc laboral del segle XIX i, per tant, nosaltres, 
com a partit, això ho hem defensat aquí i ho hem defensat al Congrés amb mesures que 
ja s’estan, de fet, aprovant.

Sé que se m’ha acabat el temps, i podria parlar de molts més temes, que crec que 
de fet són importants. Ho torno a dir: agrair molt el treball que ha fet el consell. Crec 
que és necessari, és un òrgan consultiu que és necessari, i que podem..., potser l’única, 
o l’última pregunta a traslladar és: quines, ja en general, de les propostes que fa el con-
sell ha assumit el Govern –i aquí potser s’haurà de fer vostè mateix la pregunta i res-
pondre-la– i quines ha aplicat i quines estan donant, doncs, fruits. També m’agradaria 
conèixer una mica això.

Gràcies.

El president

Molt bé. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Pol Gibert, del Grup Parlamentari 
Socialista. Endavant.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. I agrair, com no pot ser d’altra manera, la compareixença del vi-
cepresident, en aquest cas, del Consell de Relacions Laborals, avui, com a tal, que ve el 
senyor Ginesta aquí.

I també em preguntava, perquè ara mirava, avui buscava, abans de venir aquí, qui-
na data vam demanar la compareixença del Consell de Relacions Laborals. I, clar, era 



DSPC C 387
20 d’abril de 2017

Sessió 12 de la CTR 27 

el 13 de juliol de 2016, que ho vam demanar en aquell moment perquè expliqués el pla 
de situació, com estava i què volíem fer en aquest mandat també, no? Això no és culpa, 
evidentment, del senyor Ginesta, sinó que és culpa de la comissió i del funcionament 
que té, vull dir, no... Però evidentment distorsiona una mica la justificació de la compa-
reixença en el dia d’avui, no?

La vam demanar en aquell moment per conèixer la feina que feia el Consell de Rela-
cions Laborals, com no pot ser d’una altra manera, i també –s’ha dit molt durant l’expo-
sició– per apoderar el Consell de Relacions Laborals en un moment en el qual el diàleg 
social, doncs, està més precari que mai, no? Tenim presents quins són els eixos de debat 
que té el Consell de Relacions Laborals, i també, com no pot ser d’una altra manera, la 
problemàtica que té el tema de la representació empresarial dintre del Consell de Rela-
cions Laborals.

És veritat que, davant de la pèrdua, com deia abans, del poder de la negociació col-
lectiva, el Consell de Relacions Laborals pren un caràcter més important que el que te-
nia abans, segurament, no?, pren un nucli central per ser un bon instrument d’intentar, 
diguem-ne, fer un bypass al que va ser la reforma laboral i intentar d’alguna manera su-
perar-ho, no? I, a més, perquè, també repassant els temes que tractava –i vostè ho ha dit 
molt bé al llarg de la seva compareixença–, són temes que el Parlament tracta de mane-
ra constant, diguem-ne, a la Comissió de Treball i també en el Ple.

Parlem de seguretat i salut laboral, d’inspecció de treball, d’ocupació juvenil, però 
també d’altres temes en els quals segurament faria falta una major coordinació entre el 
Parlament i el Consell de Relacions Laborals, més informació. I ara quan anava parlant 
se m’anaven ocorrent compareixences dels dos grups tècnics que té el Consell de Re-
lacions Laborals, no?, perquè fan molt bona feina segurament i ens poden il·luminar el 
camí a altres temes, que com a diputats no arribem a tot, d’aquests temes. Amb la qual 
cosa segurament se li girarà feina també a la secretària del consell, a venir algun dia 
més per aquí a explicar alguns dels temes.

Però també vull que s’ho prenguin, diguem-ne, com un reconeixement a la tasca que 
fa el Consell de Relacions Laborals. Els diputats també tenim l’obligació d’estar infor-
mats i amb informació acurada, i creiem que el consell la proporciona. Per tant, també 
ho fem per això.

I també destacar la vessant, diguem-ne, potser menys coneguda del Consell de Rela-
cions Laborals, que són temes molt d’actualitat, que també tracta. Llegia temes d’econo-
mia del bé comú, d’economia col·laborativa, de balanç social, no?, temes que a vegades 
sembla que estan més en alguns entorns no tant solucionals i que també tracta el con-
sell, i que potser també s’haurien d’agrair i que es destaquessin i que també arribessin a 
aquest Parlament, no?

Per tant, primera cosa, agrair els informes que ens fan arribar i els estudis que fa-
ciliten. Sabem que en demanem molts, que som pesats a vegades, però també agrair la 
tasca que fan de proporcionar-los cap a aquest Parlament.

Llavors, una reflexió. El tema de la creació d’ocupació i què podem fer també tots 
plegats per veure com solucionem el paradigma que es dona entre el que voldríem ser 
i el que som, no?, una mica. Es parla molt ja de la creació d’ocupació, de les xifres ma-
croeconòmiques, que són meravelloses, que ja sortim de la crisi, no? I crec que sí, que 
la crisi econòmica s’ha acabat. El tema és que el que tenim ara és la ressaca que ens ha 
deixat la crisi econòmica, que és un nou model productiu, un nou model de relacions 
laborals en el qual ja no és un tema de crisi puntual, sinó que és un tema de precarietat 
constant que vivim a la nostra societat. I això sí que ens fa preocupar-nos, perquè en al-
guns col·lectius o franges d’edat, com abans també s’ha dit, hi ha menys llocs de treball 
no que abans de la crisi, sinó que abans del 2011, per exemple, cosa que, clar, també ens 
fa preocupar-nos molt i molt.

I semblava que en un moment donat aquest país es va conjurar per sortir de la crisi 
amb un model econòmic sostenible, meravellós, tecnològic, que semblava que seríem 
Boston, no?, en algun moment d’aquests, i tothom hi estava d’acord. No crec que ningú 
d’aquí discrepi de ser una cosa similar al que pugui ser Boston, no? Però el que veiem 
és una cosa molt diferent. Creixem per la construcció, que torna a recuperar-se; pel tu-
risme, que fa de locomotora impressionant en aquest país, no? Però també és un turisme 
que ha vist com amb empreses multiservei, que vostè també comentava, l’ha envaït en 
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molts sectors. Hem parlat en aquesta comissió de cambreres de pis, de cambrers nor-
mals, de l’hostaleria en general, que ha patit no només una devaluació a través d’empre-
ses multiservei, sinó també d’empreses pirata, directament, hotelers que fan qualsevol 
cosa per obtenir un cost mínim, no?, inclús punxant la llum en alguns casos extrems. 
Per tant, veiem com el model econòmic que desitjàvem tots plegats era un, i el que ens 
estem trobant, diguem-ne, és un altre molt diferent i molt pitjor del que teníem abans, 
segurament, no?

Això també em porta a parlar d’un altre punt que aquest Parlament també ha tractat 
alguna vegada, que és el tema dels accidents de treball, sinistralitat, com n’hi vulguem 
dir, creixents, i que creixen més, proporcionalment, que el creixement d’ocupació que 
generem, no? Amb la qual cosa és un tema..., i ho ha dit molt bé el vicepresident: en 
aquest cas, a més, accidents propis d’altres èpoques. Vull dir, no accidents que es pu-
guin donar pel nou tipus de creació d’ocupació, sinó dels anys vuitanta, cosa que ens 
porta a un escenari encara molt pitjor.

I, per últim, una reflexió general, que crec que compartirem també, i és que ens 
veiem abocats a debats tipus indústria 4.0, robotització, que tots escoltem aquests dies 
mil informes sobre aquests temes, que sembla que no puguem fer re, ja no per evitar-ho, 
sinó per regular-ho, per construir-ho, per a veure com ho gestionem, no? I que també, 
com a diputats d’aquest Parlament, de vegades ens sona com a impotència. Veiem com 
se’ns diu que era un model on no treballarà quasi ningú, molta gent no podrà treballar, 
no? –què farem amb aquesta gent, què farem amb aquest nou model–, i que sembla que, 
com a legislatius que som, no hi podem fer gaire cosa. I és també compartir a vegades 
aquesta impotència que patim en aquest sentit, i també potser caldria, com a Consell de 
Relacions Laborals, parlar d’aquests temes, sobretot de la indústria. Crec que serà un 
canvi molt important i molt ràpid que es donarà en els propers anys.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula el senyor Marc Vidal, del Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot. Endavant.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, president. Agrair al senyor Ginesta i a les persones que l’acompanyen la 
informació que ens ha donat, com no podia ser d’una altra manera.

Sempre que vostè compareix aquí acabo dient-li que coincidim molt en l’anàlisi que 
fa, però que, és clar, vostè està en el Govern i potser ho hauria de resoldre. És clar, avui, 
com que ens ha vingut amb la màscara d’observador, diguem-ho així, com a vicepresi-
dent del Consell de Relacions Laborals, em costarà de dir-li això. De tota manera, jo 
crec que no m’estaré de dir-l’hi alguna vegada, perquè, és clar, és difícil sostreure’ns a 
que vostè també és secretari del Departament de Treball. Però, en qualsevol cas, sí que 
coincidim molt en l’anàlisi.

Deixi’m començar pel final: cert que sembla ser que hi ha una recuperació econòmi-
ca. La meva opinió i la del meu grup és que la recuperació, en tot cas, és només econò-
mica, però que lamentablement no és social i que, evidentment, no és laboral. Vostè ma-
teix jo crec que ho ha dit amb molta claredat: estem arribant a les situacions –em penso 
que ha dit «disfuncions» o «patologies»– dels anys vuitanta. I això és molt greu, perquè 
no és una recuperació, sinó que és un retrocés.

I aquí sí que és el moment en què ens hauríem de dotar i de potenciar elements com 
el consell, que puguin fer front des de la via de la concertació i des de la via del diàleg a 
aquest retrocés per empènyer. Perquè aquí em penso que era el diputat de Ciutadans que 
deia: «Nosaltres estem per adaptar-nos a la realitat.» Miri, nosaltres no; nosaltres estem 
per transformar la realitat, si podem. I crec que la dreta també està per transformar la 
realitat. I crec que ha guanyat, en aquests moments. Perquè l’ha transformat i en nega-
tiu. L’ha transformat, i molt cap avall. Perquè, efectivament, els treballadors i les treba-
lladores avui tenen menys drets que els que tenien fa deu anys o fa quinze anys. I això 
és una situació que, si volem no només recuperar l’economia, sinó també recuperar la 
societat, haurien de tenir en compte.

En qualsevol cas, i per no enrotllar-me, perquè en aquesta filosofia ja li he dit que 
coincidim, coincidim molt en el valor que té el treball del consell, i en els dos aspectes 
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que vostè ha dit –concertació i negociació col·lectiva–, i en la idea d’intentar conver-
tir-ho de facto en el marc estable català de relacions laborals.

I, per tant, una primera pregunta que li podria fer és, en la seva opinió, què faltaria, 
quins passos faltarien per acabar consolidant això. Per exemple, no creu que hi ha algu-
nes serioses limitacions per desenvolupar tota la potencialitat del treball? Per exemple, 
suficient autonomia del consell com a organisme prou autònom per desenvolupar els 
treballs? Suficiència de recursos? Que pugui tenir un pressupost propi per tenir, tècni-
cament..., per tenir..., en fi, recursos propis. I com veuria..., de quina manera es podria 
descentralitzar. Vostè ho ha apuntat una miqueta, però la conflictivitat o les propostes 
són molt territorialitzades. Per tant, de quina manera aquest consell podria ser també un 
organisme molt més territorialitzat.

Després, vostè ha parlat d’alguns aspectes de les comissions. Deixi’m centrar-me en 
dues..., bé, en tres, una que té relació amb l’altra. En les de salut laboral i de la inspecció 
de treball ja n’hi han parlat aquí, però vostès es veuen, es llegeixen, es miren les mo-
cions que aprova aquest Parlament, no adreçades al consell, adreçades al Govern? Però, 
és clar, com que té aquest doble paper, no sé si vostè les porta, aquestes mocions, perquè 
hi ha algunes coses que s’han aprovat aquí que després no es fan. Bé, que no es fan, que 
no s’han fet. No sé per què, m’imagino que..., bé, m’ho imagino. En qualsevol cas, vos-
tès, com a consell, analitzen algunes de les coses amb relació a la salut laboral i especí-
ficament en el paper de la inspecció en el control de tots els elements de la salut laboral 
per poder tenir un marc diferent i frenar aquesta sinistralitat que fa algun moment per 
aquí es parlava?

I una altra, l’altra comissió... Sobre el tema de la responsabilitat social corporativa, 
hi ha algunes comunitats que tenen legislació, diguem-ne, sobre el tema. Com que vos-
tè ens ha dit: «Legislin», il·lustri’ns. Sobre això podríem legislar, per exemple? És a dir, 
i en quin sentit, en quina línia, amb quins marges. Perquè no sé si les empreses estan 
molt a favor i molt d’acord amb aquest tema, però, és clar, donat que han guanyat potser 
que tinguéssim algun petit avantatge en aquest sentit. Bé, en tot cas, és amb relació a la 
possibilitat..., de quines maneres es podria articular una certa normativa sobre..., més 
enllà de la concertació sobre la responsabilitat social corporativa.

I, dels àmbits de negociació, jo en tenia alguns d’apuntats dels..., i són, molts d’ells, 
els que vostè ha dit. Per exemple, el del tema que ha parlat del sector d’atenció a les per-
sones, que sí que estan treballant; quines possibilitats hi veu sobre arribar a un acord de 
mínims que pugui acabar modificant a l’alça, diguem-ne, la utilització estranya, per dir-
ho d’una manera eufemística, que es fa dels convenis col·lectius de tots aquests sectors.

I, amb el tema del salari mínim, precisament té relació amb això de les mocions que 
havíem aprovat, hem..., com es pot avançar? Perquè, per exemple, una de les propos-
tes era: els salaris de ciutat. N’han parlat, d’això? És clar que no hi ha ningú del món 
municipal allà, però impulsar-los via concertació, aquesta seria una via? O el tema de 
l’IRSC, que el Govern s’ha negat en rodó a apujar-lo; no seria una eina que depèn de la 
Generalitat i que ens seria útil per empènyer a l’alça també la concertació, la negociació 
sobre el tema del salari mínim?

I sobre el tema també de la solució extrajudicial de conflictes a la funció pública: 
com està la situació de les negociacions?, hi ha possibilitat real d’arribar a algun acord 
d’aquest tipus? I també, sobre els acords en fred, un altre tema que és prou important 
i prou interessant: té pensat..., teniu parlat..., tenim un llistat in mente sobre serveis o 
sectors en els que estaríem en condicions ja d’arribar aviat, en aquests acords sobre, per 
exemple, els serveis mínims en cas de vaga?

I acabo perquè em sembla que he sentit el piulet. Sobre allò del «legislin», sí, so-
bre què hem de legislar? Aconselli’ns. Ho dic perquè, com que vostè és govern, també 
poden legislar, també poden proposar vostès al Parlament alguna legislació. Sobre què 
podem..., sobre què hauríem, primer, i sobre què podem legislar? A més a més d’allò 
dels eufemismes del que podem ser al futur i tot això. Més enllà d’això, eh? Vull dir, per 
tant..., bé, per fer volar coloms, podem fer-los volar tots, però, vull dir, en realitat, ara 
avui, sobre què podríem començar a legislar? Perquè, si de cas, ens hi podríem comen-
çar a posar demà mateix.

Moltes gràcies.
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El president

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula el senyor Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, president. I moltes gràcies també al senyor Ginesta per la seva comparei-
xença.

A les persones d’Esquerra Republicana se’ls està posant, ja se’ls ha posat discurs, 
cara i to de govern, que ho són, però fins i tot de presidència del Govern; és a dir, tenen 
un gir bastant interessant, bé, això, de ser govern, de ponderació, de moderació. Jo els 
animo, vinga, a fer el salt i ja agafar-lo d’una vegada. Però, en qualsevol cas... Això tam-
bé li va passar a la senyora Colau, quan ens parlava de transformar la realitat. Doncs, el 
primer que va fer va ser una gran mesura a favor de l’establishment hoteler de Barcelo-
na, o sigui que és protegir els que ja tenien hotels, vinga, i que no els abaixin els preus.

Però, bé, anant a la seva compareixença, jo li volia preguntar..., i li vull agrair les in-
formacions que ens ha donat i l’exposició i el ventall ampli de temes que ha tractat. I per 
això li deia que tenen un to com molt de govern i molt rigorós i seriós. Li vull preguntar 
per la negociació col·lectiva, pel clima; una mica més que per les dades concretes, pel 
clima que vostè percep, no?, entre els agents socials, els agents econòmics, és a dir, quin 
grau d’acords hi acostuma a haver, quantes divergències hi ha. Estan aconseguint..., ja 
sé que la reforma laboral ara dona menys pes a la negociació. Però igualment la majoria 
d’acords s’estan aconseguint, doncs, per consens?, o hi ha moltes vies de conflicte? Quin 
clima laboral percep vostè a Catalunya?

En aquest sentit, també sobre el nombre d’ERO –potser ho ha explicat, jo m’he re-
tardat una mica, demano disculpes–, potser ho ha dit al principi, però si hi ha una da-
vallada important, si no. També li volia preguntar pel tema de la desigualtat salarial. 
I, perdoni, sobre la voluntat de la patronal d’arribar a acords i dels sindicats d’arribar a 
acords. És a dir, m’interessa aquest clima que percep.

Sobre el tema de la desigualtat salarial entre homes i dones, a igualtat de feina. Jo 
crec que tenim aquí dues missions. Una és intentar que les dones puguin accedir amb 
igualtat d’oportunitats a tots els llocs professionals, i, per tant, també de direcció, i, per 
tant, que hi hagi una igualtat real. Però, clar, una cosa és això, i una altra cosa és dir: 
a igualtat de posició, quina és exactament la situació real de la divergència de salaris? 
Clar, a mi em sembla molt fort, no? Jo cada cop que ho llegeixo quedo molt al·lucinat 
que a igualtat de posició hi hagi divergència. I sempre em queda el dubte de si és perquè 
les posicions són diferents i, per tant, al final hi ha una diferència salarial i s’ha lluitar 
amb el tema estructural, posicional, diguéssim, o és una qüestió que realment, a igual-
tat de posicions, les empreses paguen diferent, no? I en aquest sentit, què està fent la 
inspecció per lluitar contra això. I també el departament, quines mesures estan prenent 
amb caràcter pedagògic. Vostè ho ha apuntat ja una mica.

També volia preguntar sobre l’atur juvenil. L’altre dia vam tenir comissió de joven-
tut. Va ser quasi un miracle que n’hi hagués, però vam veure les dades i ho vam estar 
comentant: no hi ha manera de donar la volta a la truita d’això. O sigui, amb..., jo crec 
que la recuperació és real, com vostè diu, i sempre es poden buscar punts foscos, i és 
normal, i l’oposició té el deure de fer-ho i Esquerra ha d’apuntar allò que no veu del 
model, del nostre model econòmic. Però, en qualsevol cas, no repunta el tema juvenil. 
És a dir, l’atur baixa, però, efectivament, l’ocupació no puja i el nombre total no puja, 
no? I per què? És a dir, i per què, per començar, el pla de Garantia Juvenil no ha acabat 
de funcionar?, podem dir. Hi ha un tema del Govern d’Espanya, de les claus..., dels re-
quisits que es van posar. Però a mi em sobta molt veure les poques empreses que s’han 
acollit al mateix pla de Garantia Juvenil, no? I tinc per a mi –i no sé si és així– que és 
que no el coneixen les mateixes empreses. És a dir, jo crec que aquí podem fer una tasca 
important, i potser a través del consell, de que les patronals..., i no només les patronals, 
perquè no sé si les patronals després ho comuniquen als seus membres, no? Potser els 
envien un email, i després d’això... És a dir, que les empreses realment coneguin les pos-
sibilitats que tenen d’acollir-se al pla de Garantia Juvenil i de contractar perquè... No sé 
si també vostès han posat el focus, com a estudi, en aquest fenomen, no?, i què podem 
fer perquè el jovent es pugui reenganxar.
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També li vull preguntar per les pràctiques i per les beques, no?, que són contestades 
des d’alguns grups. I m’agradaria preguntar-li fins a quin punt... (Sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) S’ha acabat o és de...? S’ha acabat 
el temps?

El president

S’ha acabat, però...

Fernando Sánchez Costa

D’acord. Fins a quin punt vostès constaten que les pràctiques després es convertei-
xen en treball estable o les pràctiques només són, i les beques de treball, els becaris 
només són rodes de gent que entra i surt i, per tant, facilita a les empreses tenir capital 
humà, diguéssim, a bon preu.

I, perdoni’m, també sobre el tema de la reforma horària. Jo soc aquí..., i hi ha un al-
tre diputat que també ho és; som ponents a la Llei de reforma horària, no?, i a vegades..., 
i creiem en el projecte, i creiem en la reforma. Però estem una mica desconcertats, no?, 
perquè a vegades escoltem els sindicats que ens diuen una cosa, però després ens diuen 
que en altres llocs en diuen una altra, i les patronals... I jo no sé quin és exactament el 
posicionament dels agents econòmics i socials en tot aquest afer, no? I quina voluntat 
real hi ha d’aplicar-ho, i quina possibilitat hi ha des de la Generalitat de Catalunya, des 
del departament, de dur-ho a la pràctica. Hi ha possibilitats reals? Què hem de fer? Qui-
na voluntat hi ha? Quines mesures concretes es poden prendre i es prendran?

I en aquest sentit..., i em deixo moltes coses, però sí que li vull preguntar una darrera 
cosa, també per situar-me, i és sobre les clàusules socials, d’acord? Bé, en realitat sem-
bla que li hauria, jo, de fer les preguntes, però li faig preguntes perquè vostè m’aclarei-
xi la situació. És a dir, jo no m’aclareixo sobre quina és la directiva europea sobre tema 
de clàusules socials. Vostès van organitzar –no sé si van ser vostès– una jornada de la 
Generalitat, fa potser un any, i allà algú va dir que la Unió Europea no veia amb gaire 
bons ulls les clàusules socials. O sigui, la Generalitat em sembla que no té competències 
directes en tema laboral de legislació laboral, però una forma de fer que les empreses 
–acabo, sí– vagin en determinades línies seria a través de clàusules socials, no? De dir: 
«Escolti’m, vostès, per contractar amb la Generalitat han de complir això.» Per exem-
ple, de reforma horària o de temes de qualitat laboral i de tal. Fins a quin punt la Unió 
Europea està veient bé aquestes clàusules socials, i el marc jurídic actual, català i espa-
nyol, ho permet.

Bé, ja he dit que tenia bastantes més preguntes, però tenim poc temps, i li agraeixo 
la seva compareixença.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula, pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, el senyor 
Chakir el Homrani. Endavant.

Chakir el Homrani Lesfar

Gràcies, president. Gràcies, senyor Ginesta, com a vicepresident del Consell de Re-
lacions Laborals, per la seva explicació del Consell de Relacions Laborals, que ha sigut 
molt àmplia, ha hagut de ser una miqueta esquemàtica. Perquè podríem estar-nos tot un 
dia aquí parlant del treball que fa el Consell de Relacions Laborals, però crec que ens ha 
permès, allò, obrir un element en el que jo començaré dient que estic molt d’acord amb 
el que deia el company del PSC de que segurament hauríem de tenir més coordinació 
en el treball. I ho dic en tots els sentits, també en el sentit d’autocrítica que ens hem de 
fer a vegades com a grups parlamentaris, perquè a vegades, allò, abordem temes amb 
una facilitat quan tens gent experta que ho està treballant, que està fent, que fa propos-
tes i que els hauríem d’escoltar més a l’hora de nosaltres mateixos generar les nostres 
propostes. Crec que és una autocrítica que ens hauríem de fer tots plegats.

És clar, tractar tants temes amb relació al món del treball al Consell de Relacions 
Laborals, i cap dels temes és un calaix estanc..., que és difícil veure de quina manera 
ho abordem, i més quan som conscients i compartim també... En aquest sentit, mira, 
jo comparteixo bastants elements dels que ha situat el senyor Gibert de que acabes te-
nint un punt d’impotència perquè tu acabes veient tot el mapa, i el que acabes veient en 
el mapa és, una, en molts casos tens limitacions competencials –vostè ho ha explicat–; 



DSPC C 387
20 d’abril de 2017

Sessió 12 de la CTR 32

hi ha un exercici gairebé d’imaginació pel mateix teixit per buscar sortides. Perquè, és 
clar, quan parlem de salari mínim interprofessional parlem del que parlem.

I, fins i tot, en els àmbits en els quals tens competències, en molts casos hi han 
aquestes petites trampes, no? Dius: «Sí, en inspecció de treball tinc competències, però 
qui convoca les oposicions? I qui marca els tempos en què arriben els inspectors? Ah, 
no ho fas tu. Ah, llavors haig d’estar esperant tres anys i m’han d’acceptar la convoca-
tòria d’oposicions.» I fins i tot si demanen i hem d’arribar a un acord amb el mateix mi-
nisteri..., perquè si demanen un canvi de lloc hi hagi una garantia de que en un temps 
no em quedi sense aquest actiu i em deixin amb un inspector menys, quan l’inspector 
o la inspectora, d’una forma absolutament lícita i legítima, ha demanat, allò, canviar-se 
de província, que acaba afectant a que canvia de comunitat autònoma i et quedes, allò, 
sense un recurs més. Fins i tot en els àmbits en els quals teòricament tens competències, 
tens aquests elements que t’acaben limitant.

I per això acaba sent molt important el que crec que representa el Consell de Rela-
cions Laborals, i crec que és un dels elements centrals a l’hora d’abordar i d’anar cap 
al camí d’un món del treball més sa, que és la concertació social. La concertació so-
cial és un element clau. En el fons, el Consell de Relacions Laborals el que vol és do-
tar, i el que ha fet és dotar d’un espai estable, metòdic i organitzat aquesta concertació 
social, que prèviament ja es donava, però ha dotat d’aquest espai, d’un espai concret, 
metòdic, de concertació social. I és a partir d’aquest espai en el que de forma imaginati-
va hem de trobar solucions, de forma imaginativa en tots els sentits.

Li han situat diverses preguntes amb relació al treball que està abordant actualment 
el Consell de Relacions Laborals. Moltes les comparteixo, amb la qual cosa no les re-
petiré, però jo crec que hi han hagut dos o tres elements que crec que són molt interes-
sants, i li agrairia si pogués, allò, d’una forma breu, perquè entenc que són pinzellades, 
aprofundir-hi una miqueta. El treball que s’està fent en el marc del Consell de Relacions 
Laborals entorn del marc català de relacions laborals crec que és un treball molt impor-
tant, i més quan en aquesta comissió tenim pendent..., i el grup de treball del marc cata-
là de relacions laborals, que l’hem d’engegar; jo crec que ens pot ajudar a l’enfocament 
que hem de fer en aquest grup de treball.

Hi ha hagut un apartat..., és clar, hi han apartats que són molt coneguts, no? El tema 
del salari mínim és un element molt conegut, els acords en fred quan hi han conflictes 
afloren i també és un element molt conegut. Però a mi m’ha semblat molt interessant la 
reflexió entorn de l’abast del TLC en l’àmbit públic. Perquè els que més o menys conei-
xem la feina que fa el Consell de Relacions Laborals i l’hem tractat directament sabem 
que els conflictes en l’àmbit públic són una sèrie de conflictes que tenen una solució ju-
rídica massa complicada, perquè, com vostè ha explicat, afecta molts elements.

I el fet de poder incloure i de treballar des del TLC els àmbits dels conflictes en l’àm-
bit públic crec que és molt interessant, i més tenint un sector públic que té una certa 
mida. Perquè ja no és únicament la mateixa Administració, sinó, com vostè ha assenya-
lat, tot el que és tot l’entorn d’empreses públiques, etcètera. Crec que és un element inte-
ressant, i li agrairia si pogués fer alguna pinzellada més entorn del treball que estan fent.

Un dels altres aspectes –i és molt conegut i ja l’hi han situat i crec que és importan-
tíssim– és el treball entorn de les empreses multiserveis, empreses de serveis integrals. 
És a dir, en el fons, el mecanisme que s’ha generat amb posterioritat a aconseguir la re-
gulació de les condicions laborals a les ETT. Vull dir, en el fons hem acabat generant un 
marc normatiu laboral a nivell estatal –vull dir, perquè per desgràcia no tenim les com-
petències– que ha sigut absolutament reactiu. Ha fet que els agents socials hagin d’ac-
tuar de forma absolutament reactiva.

Hi ha una reforma, sigui del govern que sigui, perquè tots els governs han acabat 
fent reformes laborals, vull dir..., i els agents socials han d’actuar de forma reactiva per 
buscar de solucionar aquells elements que precaritzen –que ha sigut un element que ha 
estat en tot el discurs de tots els portaveus–, que precaritzen el mercat de treball. Jo re-
cordo perfectament la reforma laboral que introduïa les ETT. En aquella reforma labo-
ral les ETT no havien d’aplicar salaris segons conveni, una cosa que dius: «El treball 
dels agents socials, dels sindicats, de les forces polítiques que no van estar d’acord amb 
aquesta reforma laboral acaba generant aconseguir aquesta garantia, que una empresa 
de treball temporal acabi pagant el que es paga segons conveni.»



DSPC C 387
20 d’abril de 2017

Sessió 12 de la CTR 33 

Generes això i s’acaba generant aquest altre espai, que és: les empreses de serveis 
integrals són multiservei, a les quals les acompanyes amb una modificació de la norma-
tiva laboral que els permet tenir convenis d’empresa per sota del conveni del sector, i un 
altre cop estem en la mateixa situació. I, a part, crec que és molt interessant el que vostè 
ha situat, que és un problema de precarietat i és un problema de competència deslleial 
per als mateixos empresaris. A partir d’aquí, crec que és molt important aquesta reflexió 
entorn de la competència deslleial dels mateixos empresaris, i li agrairia que em situés 
una miqueta de quina manera ho estan enfocant.

S’han situat les qüestions del canvi de model. Aquí tornem a estar una miqueta amb 
les mateixes perquè tenim un problema. Jo crec que tots aquí..., més o menys amb diver-
gències de formar part de grups parlamentaris diferents, etcètera, però tots estem força 
d’acord amb una qüestió: si el creixement que actualment estem generant és un creixe-
ment amb peus de fang com el que es va generar després de les anteriors crisis, el que 
ens trobarem un altre cop és que en un futur tornarem a estar en una situació complexa, 
de la qual no hem sortit encara del tot, però bé. És a partir d’aquí veure amb aquest mar-
ge el paper de la concertació i el paper d’aquesta concertació entre els mateixos agents el 
que ens pot ajudar tenint clar que en l’àmbit competencial anem amb grans problemes.

I s’ha situat, no?, fins i tot el tema de la capacitat legislativa, tant del mateix Govern 
com del Parlament. I algun portaveu, el senyor Vidal l’hi ha situat, no?, i ha dit..., més 
enllà de l’eufemisme del que podem ser en un futur, que hi estic d’acord, o més enllà de 
l’eufemisme del que som ara en el present. Perquè portem diverses lleis, bastantes lleis 
aprovades en aquest Parlament que després han sigut tombades. O sigui, l’eufemisme no 
és entorn del que podem ser en el futur, sinó del que som en el present, com a mínim en 
capacitat legislativa.

Jo crec que no em deixo res més. Sí que ha acabat també situant –i crec que tots els 
portaveus l’han situat, però crec que és un tema important– la retroalimentació entre el 
Consell de Relacions Laborals i la inspecció de treball, en l’àmbit de PRL, però també 
en altres àmbits. Crec que és un element molt important i que li dona un paper qualita-
tiu, i, si pogués aprofundir una miqueta actualment en quins són els aspectes que estan 
treballant des del Consell de Relacions Laborals, l’hi agrairé.

Moltes gràcies, i a l’espera de la seva resposta.

El president

Molt bé. Doncs, finalitzada la ronda d’intervencions dels grups parlamentaris, do-
nem la paraula al senyor Ginesta perquè pugui respondre les peticions. Endavant.

El vicepresident del Consell de Relacions Laborals de Catalunya

Bé. Moltes gràcies per totes les aportacions que fan, benvingudes són. I, de fet, he 
anat copsant algunes idees que intentarem traslladar al Consell de Relacions Laborals 
la setmana propera, que tenim Comissió de Coordinació, per reorientar algunes de les 
coses que estem fent, perquè, bé, jo crec que és bo, eh?

Aniré per cadascun de vosaltres; intentaré personalitzar en cadascun de vostès amb 
les aportacions que han fet, eh? Miri, senyor García, és a dir, vostè situava realment la 
mare dels ous que tenim en aquests moments al voltant del mercat de treball. És a dir, 
dèiem: es recupera econòmicament, eh?, però –però– els treballadors no ho acaben per-
cebent sempre; no ho acaben percebent sempre o acaben patint aquests defectes que se 
segueixen produint en el mercat de treball. Bé, és aquella màxima que diu: «Recuperem 
el PIB macroeconòmic, però les butxaques dels ciutadans de Catalunya no acabem ve-
ient com es recupera el PIB», no? És aquella distància entre la recuperació econòmica i 
la recuperació de drets o la recuperació de condicions.

I vostè situava això al voltant de... És a dir, i què podem fer perquè això passi, com 
podem transformar la realitat perquè això acabi passant. Clar, la paraula o el concepte 
que s’havia utilitzat en terminologia clàssica per buscar el punt d’encontre era la «flexi-
bilitat», no?, és a dir, el concepte de flexibilitat. I abans els he parlat del concepte aquest 
de la «flexiguretat» o flexiseguretat, és a dir, flexibilitat en les condicions i garantia dels 
drets o seguretat en els drets, no?, i veure com casava això. Aquest és el binomi amb el 
que treballem constantment el Consell de Relacions Laborals, perquè uns volen molta 
flexibilitat i els altres volen molta seguretat, no?, i aquí és on anem a buscar el punt, on 
hem de trobar el punt mitjà.
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Però dic que vostè ho situava molt bé perquè vostè deia: «Clar, per què no està junt 
treball amb empresa, per exemple?» Però jo li afegeixo: «I amb infraestructures?» Quan 
ens plantegem..., o sigui, quan ens entra algun conflicte col·lectiu i ens asseiem amb 
l’empresa i li demanem les causes per les quals ha decidit deslocalitzar-se, no sempre és 
que se’n vagin a Polònia a un salari més baix que el que tenen aquí, eh? És a dir, n’hi ha 
algunes que se’n van per dèficit en infraestructures, per exemple, o també li situaria, per 
exemple, energia. És a dir, hi han molts elements que ajuden o que afavoreixen la com-
petitivitat de les empreses i que si acabéssim resolent les faríem més flexibles perquè 
assumissin unes condicions millors.

Dit d’altra forma, un país que gestioni molt bé les seves infraestructures i el seu 
model energètic és un país que pot garantir unes millors condicions laborals, perquè 
al final són vasos comunicants entre costos fixos, costos variables. I, per tant, clar, ho 
hauríem d’ampliar molt, eh?, i en el fons –i estic d’acord amb vostè– és una qüestió de 
model productiu. És a dir, model productiu: un país que decideix invertir en aquells ele-
ments que retornen en el bé comú a través de fer les empreses més competitives i més 
capaces de ser competitives, que els permet alhora apostar pel valor afegit i apostar per 
unes millors condicions. És a dir, des de la visió petita del món del treball que tinc jo, 
per dir-ho d’alguna manera, aquest escenari jo el veig, és a dir, el veig així.

Però, òbviament, hi ha aquesta qüestió de les infraestructures, model energètic, etcè-
tera, que també l’hi dic, moltes no depenen de Barcelona, sinó que depenen de Madrid 
i depenen de decisions més macroeconòmiques, i que també dificulten, no? Perquè al 
final moltes de les qüestions que ens trobem..., en alguns dels conflictes que ens trobem, 
justament intentem moltes vegades fer de facilitadors, però el problema no està a la nos-
tra teulada, sinó que està en la d’algun altre departament o en algun altre espai, o a ve-
gades a Madrid, en alguna decisió més vinculada a infraestructures o a model energètic.

I aquesta és la mare dels ous, el concepte de flexibilitat, no?, però en el sentit més 
ampli, i sobretot en aquest sentit més obert –més obert– al voltant d’aquella economia a 
la que volem enfocar el nostre país els propers anys, no?, que, òbviament..., i jo utilitzo 
una màxima des de fa molts anys, és a dir, la batalla pel preu en la mà d’obra, Catalu-
nya especialment..., Espanya l’ha perduda, però Catalunya especialment, perquè hi han 
molts polígons industrials altament productius a pocs quilòmetres o a poca estona de 
Barcelona en què els salaris són de tres-cents euros. I, per tant, aquesta batalla l’hem 
perduda fa molts anys. 

I, per tant, hem d’apostar pel valor afegit, per altres elements. Però, clar, això re-
quereix una visió molt àmplia que em portaria a dir-li que no sé si només és d’ampliar 
el punt de mira de la Comissió de Treball, sinó que probablement també del Parlament 
de Catalunya i la seva capacitat de legislar i del Govern, de les competències que té el 
Govern a l’hora d’enfocar tot aquest concepte de model productiu. Però, bé, jo crec que 
és una idea molt interessant que com a comissió jo crec que l’haurien de tenir al full de 
ruta de la comissió, eh?, el concepte de com s’aborda el model productiu i el canvi de 
model productiu des dels diferents àmbits en els quals com a mínim ara podem. Jo crec 
que és un element per situar decididament en l’agenda, eh?

Situava també la sinistralitat laboral. Fixi-s’hi, miri, li posaré exemples que conec 
com a secretari general i que, com que no personalitzaré..., però sí que n’hi explico, de 
coses que passen, no? És a dir, tenim un accident laboral amb una mort d’una persona 
en la que..., quan qüestionen el paper de la inspecció i si la inspecció fa prou inspec-
cions, ja els hi avanço, ara com a secretari general: amb el doble d’inspectors de treball 
no evitaríem molts dels accidents de treball que hi han, perquè molts dels accidents que 
hi han provenen de causes..., o la causa bàsica, la causa essencial que el produeix és a 
vegades més estructural, o a vegades..., és que ni tenint el triple d’inspectors ho resol-
dríem, eh?

Més enllà de la qüestió competencial, que la situava el diputat Chakir el Homrani 
al voltant de la capacitat que tenim per tenir més inspectors, perquè al final el nombre 
d’inspectors que tenim no depèn de nosaltres, és a dir, nosaltres ja tenim places vacants 
dotades econòmicament pendents de ser cobertes, que només ens falta que l’Estat ens 
faci la convocatòria d’oposicions i que ens enviï aquells que vulguin concórrer-hi, lliu-
rement vulguin venir a ocupar una plaça a Catalunya, eh?
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Però, fixi-s’hi, la causa bàsica, per exemple, en un cas concret, una mort..., no és 
construcció, és un derivat de la construcció, però és una subcontracta de construcció, 
no? Es produeix una mort en una persona amb fatiga, és a dir, fatigat, fatigat perquè feia 
moltes hores que treballava, i perquè resulta que feia moltes hores que treballava perquè 
era una subcontracta i la subcontracta anava a preu fet a temps, no? Hi havia hagut dos 
dies que feia mal temps; per tant, dos dies no laborables, i el tercer dia comença l’acti-
vitat. Per tant, perden dos dies i, com que van a preu fet de temps, com més ràpid aca-
bin millor facturació poden tenir. O dit d’altra forma, si tarden molt, tenen penalització. 
Això produeix un efecte, que és que als treballadors els demanen un sobreesforç perquè 
treballin molta estona per poder acabar donant el resultat esperat. I això produeix l’acci-
dent, perquè hi ha una fatiga prèvia del treballador que fa setze hores que treballa.

Això amb un inspector no ho podem resoldre, no? I és una problemàtica més es-
tructural, perquè té a veure amb una subcontracta a la qual se li permet que la condició 
sigui tan punitiva per al subcontractat que el subcontractat es vegi obligat a condicio-
nar extraordinàriament les condicions laborals dels treballadors que té. Em refereixo 
a que hi han qüestions més estructurals, més de model de relacions laborals, que són les 
que moltes vegades acaben tenint com a resultat...

L’accident no és una qüestió només d’inspecció. I, de fet, en la comissió quan ho tre-
ballem..., o, per exemple, en una de les feines que hem fet, eh?, que fruit dels treballs 
que hem fet prèviament i de l’anàlisi de l’increment de la sinistralitat..., que és cert que 
en molts països puja l’activitat i no s’incrementa la sinistralitat. Però a Catalunya sí que 
li puc dir que puja la ràtio, la taxa d’incidència, que és una ràtio no en nombres absoluts, 
sinó que és un percentatge en funció del nombre de persones ocupades, no? I, per tant, 
aquí hi ha un empitjorament d’aquesta ràtio, no? I a molts països és cert que no passa 
això, i aquí ens està passant.

Quan ens asseiem, les idees que sorgeixen no és només la inspecció, sinó que so-
vint tenen a veure més amb tasques pedagògiques i amb tasques de sensibilització, tant 
d’empreses com de treballadors. I ho torno a dir: tant d’empreses com de treballadors. 
Perquè sovint, sigui perquè hi ha treballadors que no se senten apoderats per exigir la 
seguretat, o sigui perquè hi ha treballadors que no són conscients del que significa la se-
guretat, o sigui també –i cal dir-ho– perquè hi ha treballadors que..., dit d’altra forma, 
perquè a vegades la seguretat pot ser incòmoda, acaben assumint un risc.

I aquí hi ha una tasca de sensibilització molt important que té a veure –i aquí sí es-
pecialment– amb aquells acords que assumim a la Comissió de Seguretat i Salut o a les 
taules de treball que fem, per exemple, del sector de la construcció, perquè la sensibi-
lització d’aquests col·lectius no passa només per la feina que pugui fer la inspecció, que 
també la fa, o els tècnics habilitats, que aquests sí que hem pogut incrementar-los, sinó 
que també té a veure amb allò que les patronals i els sindicats fan a dins de casa seva, i 
fan amb la seva pròpia gent; és més factible.

Perquè el missatge institucional sovint, el missatge més «macro» a vegades no arri-
ba a l’obra, al peu de l’obra. I parlo del peu de l’obra pel cas de la construcció, no? O ja 
no li parlo de les caigudes d’alçada. És a dir, per què una persona puja a una teulada 
sense anar lligada? O perquè ho desconeix, de que hi ha una mesura, o perquè no se 
sent apoderat perquè potser té un contracte temporal i té por de perdre la seva feina, o 
també, a vegades, doncs, perquè és incòmode; pot passar, eh?

I això, com que pot ser qualsevol de les tres, potser unes més que l’altra..., aquí te-
nim una feina de sensibilització important amb les persones, i també de les empre-
ses, eh? Òbviament a les empreses. Com li deia, aquestes causes a vegades més ocultes 
de per què una forma de contractar una feina pot acabar comportant un excés d’hores 
d’una persona i un accident de treball, no?

Bé, ja veu que en aquest cas concret li estic parlant al final de la permeabilitat de les 
coses que fem com a govern, i, per tant, em poso el barret com a govern, i les que fa la 
comissió, no?

Per exemple, empreses multiservei i, més concretament, les «kellys» –les «kellys»–, 
que és un tema que ens preocupa molt, perquè, a més a més, ens preocupava molt aquest 
i les falses cooperatives, eh? Són dos casos concrets, dos exemples concrets en què, en 
el marc del diàleg que sorgeix del Consell de Relacions Laborals i d’algunes de les co-
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ses que comentem allà, planifiquem l’activitat que farem i planifiquem les accions, les 
actuacions que portarem a terme.

I en el cas de les «kellys» –en el cas de les «kellys»–, bé, vam fer una campanya per 
fer una aproximació des de la inspecció de treball i sí, vam detectar..., en el 73 per cent 
dels casos vam imposar sanció, en el cas aquest, eh? Per què? Perquè hi havia una feina 
prèvia qualitativa de que havia arribat a la inspecció la informació que calia. Per què? 
Doncs, perquè a través de membres de la comissió de la inspecció de treball va arri-
bar la informació suficient com per poder fer l’actuació. I això ha portat que aquest any 
2017, per exemple, es planifiqui una activitat molt més concreta i molt més fixada en les 
multiserveis, concretament del sector d’hostaleria i d’aquest àmbit de la subcontractació 
per no aplicar el conveni ni de neteja ni el d’hostaleria, no?

Aquí és on intentem que hi hagi aquests vasos comunicants, perquè, bé, jo els puc 
dir: «Escolti’m, no ens envien més inspectors, o les convocatòries d’oposicions d’ins-
pectors fa que no n’arribin prou a Catalunya.» Això és una queixa, no? Jo ho puc dir en 
una queixa, però també he de pensar en una solució com a secretari general. El nostre 
departament ha de pensar una solució, no? Clar, la solució quina és? Intentem que la 
inspecció faci coses més qualitatives i que tinguin un resultat més orientat, perquè lla-
vors amb menys efectius podem fer una feina més qualitativa i que ens permet reorien-
tar molt més l’activitat d’empreses, no?

O l’ús d’algunes coses. I els poso un altre exemple. A través d’una conversa, a través 
d’una situació molt concreta, detectem un ús inadequat de la contractació amb empreses 
de treball temporal, una cosa que en vam dir «contractes intermitents», i vam imposar 
una sanció com a inspecció de treball. Era una feina molt dirigida, però hi havia una 
empresa que havia fet 1.400 contractes de treball fraudulents, eh? Què ha comportat? 
Va comportar que el sector, el sector de les ETT fes una declaració institucional en què 
rebutjava la mala praxi, la mala utilització d’aquests contractes intermitents a les em-
preses. Per tant, la patronal..., i això, senyor Vidal, això és un canvi real, o com a mínim 
un canvi real des de la inspecció.

Com ho hem aconseguit? Amb aquest dinamisme, amb el diàleg social, amb les co-
missions, amb els membres de les comissions, amb els sindicats, amb les patronals, per 
saber exactament on està el problema i com podem focalitzar l’efectivitat dels recursos a 
vegades escassos que tenim en alguns àmbits i que ja ens agradaria poder tenir-ne més.

I, bé, i sobretot, miri, el marc..., hi ha una cosa genèrica, eh?, que han dit tots, és a 
dir..., i vostè ho ha situat molt millor, la pregunta era molt clara: «–Legislin. –Doncs, di-
gui’m en què hem de legislar», no? Sí, òbviament, hi ha una part d’àmbit legislatiu que 
Catalunya no té, que aspira a tenir en el futur, però que de moment no té. Hi ha un àmbit 
competencial que ens supera.

Algunes de les coses que ens envien, de fet, moltes de les coses que ens envien no 
les podem aplicar perquè superen l’àmbit competencial. I llavors ens trobem amb la 
dicotomia; bé, si obeíssim allò estaríem ja desobeint, estaríem incomplint, no?, estaríem 
fent una aplicació unilateral de..., eh?, però moltes vegades ens passa. Estem en aquest 
escenari, que ens envien coses o propostes que no depenen directament de nosaltres o 
que depenen de resoldre problemes a un altre cantó. I això també fa que moltes vegades 
no puguem resoldre-ho, no?

Però, fixi-s’hi, el diputat Chakir ho situava –ho situava. Res impedeix que puguin 
ser els diputats prou ambiciosos com per definir un model productiu que requereixi un 
model normatiu i que sigui informador de totes aquelles polítiques que es puguin fer. 
Dit d’altra forma: si algú pensa que hi ha d’haver un canvi polític en aquest país, escol-
ti’m, doncs, pot ser-hi; pot ser-hi perquè es produeix un canvi com aquell que té el Go-
vern en el seu full de ruta, o perquè hi ha una descentralització de les polítiques estatals, 
per exemple, o hi ha una descentralització normativa en algun dels àmbits.

Per tant, res impedeix que en alguna de les coses puguin avançar, i com situava ell... 
I, de fet, hi ha alguna resolució en la que s’ha aprovat alguna proposta de vostès al vol-
tant d’avançar en aquest marc normatiu català de relacions laborals. Res impedeix que 
puguin fer una comissió en la que elaborin elements clau que considerin que ha de tenir 
i que després, fruit de l’àmbit competencial que en cada moment tinguem, puguem tre-
ballar-hi i puguem aplicar-lo, hi puguem ser.
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I, hi insisteixo, aquí hi han coses..., de fet, hi ha coses que li diu Europa a Espanya 
que Espanya hauria de fer i que Espanya no està fent i que no té a veure amb el procés 
català. Per exemple, la descentralització de les polítiques passives d’ocupació. És a dir, 
Europa li diu reiteradament a Espanya que ha de descentralitzar les polítiques passi-
ves d’ocupació perquè és més eficient la gestió integral 360 graus de la problemàtica de 
l’atur de les persones quan tens la competència en la política activa, en l’activació de la 
persona, en la millora de la seva formació, en l’apoderament, però també la política pas-
siva, que vol dir la prestació o el subsidi d’atur, no? I Europa li diu a Espanya que hauria 
de descentralitzar, hauria de regionalitzar, en terminologia europea, les polítiques pas-
sives. I això pot passar malgrat que no hi hagi cap canvi polític a Catalunya en el futur. 
Per tant, què faríem si passés això? Com ho faríem? I en la lògica d’una visió àmplia de 
model productiu jo crec que no està barallat amb que en el marc competencial puguem 
fer-ho.

Vostè ha situat coses molt interessants que demanava al voltant de la RSC. Per exem-
ple, sí, hi ha llocs on està legislat. I de fet un dels dissensos que hi ha en el si de la co-
missió justament és que uns diuen: «Volem que es legisli» –per exemple, hi ha un sindi-
cat que ho defensa fermament, el que s’hauria de legislar–, i, en canvi, l’àmbit patronal 
sempre és més reticent a legislar sobre aquest àmbit, eh? Les dues visions poden ser bo-
nes. En tot cas, per entendre’ns, és com admetre beneficència o drets socials; són dues 
coses diferents. Les dues poden perseguir un interès legítim, però des d’un punt de vista 
d’apoderament de l’àmbit és diferent, no?

Als llocs on s’ha legislat es legisla des del que es considera com a responsabilitat so-
cial corporativa o compromís social, per exemple, que se li pot trobar altres denomina-
cions, o, per exemple, en l’àmbit del segell, el segell de responsabilitat social, no?, que el 
que intenta fer és que no pugui ser considerat com a RSC allò que no és RSC, o que ho 
sigui només allò que s’hagi acordat que ho pugui ser. És un àmbit interessant que òb-
viament..., i aquí el Parlament té legitimitat per fer-ho, i que, bé, en tot cas, tindrien la 
feina o tindríem la feina de buscar els acords entre les dues parts perquè un ho vol més 
liberalitzat i l’altre ho vol més acotat, no? Però és un àmbit interessant, i és un àmbit en 
el que es podria, com deia, legislar.

Salari mínim i RSC. Si em poso el barret de secretari general, no podem equipa-
rar-los. De fet, recordin que, quan Espanya va decidir modificar el salari mínim i co-
mençar-lo a incrementar abans de la crisi, va haver d’inventar-se l’IPREM, aquest indi-
cador de polítiques socials, eh? Perquè una cosa és el mercat de treball en si, i una altra 
cosa són les polítiques socials.

I aleshores, si jo em poso el barret com a secretari general del Departament de Tre-
ball, hi ha prestacions en el departament que estan indexades a l’IRSC que no tenen a 
veure amb el mercat de treball, que tenen a veure amb altres coses. I aleshores, si ho 
fixem en un sol indicador, quan en modifiques un, no modifiques només el mercat de 
treball, sinó que modifiques el conjunt de la política social en general. Llavors, què pas-
sava a Espanya quan no estava separat o desagregat? Que quan volies modificar el salari 
mínim estaves impactant en la inversió pública en polítiques socials, i tenia un cost molt 
gran. I podria passar que hi hagués una necessitat divergent, que la política social po-
gués circular en una dinàmica i que el mercat de treball, en canvi, en tingués una altra 
per les circumstàncies del moment.

Això jo crec que és un mecanisme bo. I a Catalunya, més enllà de que puguem dis-
cutir que l’IRSC sigui bo o massa baix o que li hàgim d’incrementar o que fa molt que 
no s’ha incrementat, etcètera, jo crec que el fet de que estiguin separats permet certa au-
tonomia al mercat de treball per autoregular-se més enllà de l’impacte que té en el con-
junt dels pressupostos i de la política social del nostre país.

Sobre la capacitat de vehicular-ho avall, miri, al final la negociació col·lectiva terri-
torial ja existeix, i en l’àmbit de ciutat podria existir. Altra cosa és que després a la pràc-
tica focalitzar massa avall –massa avall– el salari mínim, per exemple, posar un salari 
mínim de ciutat, podria produir unes desigualtats en el mateix país, que això seria un 
altre problema, però res impediria el que col·lectivament pogués passar. De fet, fa uns 
dies jo participava en una jornada de salari mínim de ciutat a Barcelona i explicava que 
això ja ha passat a la història del nostre país. De fet, hi va haver durant uns mesos el 
Contracte Mataró.
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El Contracte Mataró va ser un contracte que fruit del consens social a Mataró, entre 
ajuntament, sindicats i patronals d’un espai amb una crisi particular..., perquè, a més a 
més de les crisis que hi han hagut en general, allà van patir la del tèxtil, i, per tant, amb 
un teixit complex. Doncs, allà van idear un contracte laboral que tenia unes particulari-
tats en la durada especials per a Mataró quan era per a gent aturada. I, per tant, se situa-
va fora del marc de la normativa en general.

Va durar poc –va durar poc– perquè a la Delegació del Govern no li va semblar bé 
que hi hagués aquesta clàusula local i van invalidar l’acord o la signatura de l’ajunta-
ment en aquest acord, i, bé, va haver-hi un conflicte més aviat polític que no pas una al-
tra cosa, més que social, no?

Però res impedeix que es pugui focalitzar cap a baix la negociació col·lectiva, o que 
en algun lloc concret es pugui negociar territorialment aquest salari. Ara, més enllà 
d’això, sí que com a país considero que hauríem de tenir un salari que s’aproximés més 
al salari mitjà del país, que és diferent del salari mitjà d’altres comunitats autònomes, 
no? Jo crec que l’estructura l’hauríem de tenir sense perjudici que a nivells més baixos 
es pogués fer.

Sobre els acords en fred progressem. Als acords en fred progressem amb la com-
plexitat que això té, eh? A nosaltres, com a departament, ens interessen especialment 
aquells àmbits més delicats –transport públic, transport de...– i més vinculats als àmbits 
de salut, etcètera, perquè són aquells en els que és més difícil, més dificultós dictar els 
serveis mínims. I, a més a més, hi insisteixo, el cas del metro és paradigmàtic perquè 
estem dictant serveis mínims en base a uns acords d’una època que no té res a veure; 
no hi havien línies automàtiques com ara, no?, i que qüestionen fins i tot el concepte de 
com s’exerceix el dret de vaga, de si afecta el servei, afecta les persones que treballen, 
afecta la freqüència, i és molt complex.

Jo crec que hi ha bastanta obertura de mires al voltant de fer-ho. De fet, qui també 
defensava que s’havien de revisar eren els mateixos sindicats, quan els que hi han, els 
acords en fred que té Catalunya són molt beneficiosos per als treballadors en compa-
ració amb els que hi ha al conjunt de l’Estat i a moltes comunitats autònomes. Però els 
mateixos sindicats obrien, tenen una obertura de mires important al voltant d’aquesta 
problemàtica i de la dificultat d’interpretació que això tenia, eh?

Per tant, bé, crec que hi han moltes coses..., compartim moltes coses. Li dono idees, 
o intento donar-li idees. Allò de la frase del «legislin», recordin –jo la situo moltes ve-
gades– que va ser l’última frase que els va dir la directora general de la Inspecció de 
Treball quan va venir a veure’ls, no? I ella ho deia –«legislin»– sabent també que algu-
nes de les coses no depenen de vostès, eh? Quan ella deia «legislin» ho deia, per exem-
ple, per la dificultat que tenim a l’hora d’acreditar la cessió il·legal o a l’hora d’acreditar 
aquestes subcontractacions abusives.

Dic «a l’hora d’acreditar» perquè la legislació –l’article 42 de l’Estatut dels treballa-
dors, i l’article 43, que és el que parla de la cessió il·legal– dificulta moltíssim en aquests 
moments que, d’una cosa que és –allò que de vegades els diem– molt antisocial en el 
resultat, trobem la norma que ens pugui donar aixopluc a que el resultat final és molt an-
tisocial, no? I, per tant, dius: «I com ho podem resoldre», no?, que és un dels casos que 
ens passava, per exemple –i en podem parlar perquè vostès ho han aprovat–, al cas de 
les cooperatives.

És a dir, fixin-s’hi, en el cas de les cooperatives la fórmula innovadora que hem tin-
gut no sense dificultats ha estat modificar la Llei de cooperatives considerant determi-
nades cooperatives de treball associat com a cosa diferent. Per què? Perquè no podem 
modificar l’article 42 i l’article 43 de l’Estatut dels treballadors, de moment. Bé, hi ha 
algú que té més capacitat –i miro PSC i Ciutadans– perquè en aquests moments hi ha en 
tràmit al Congrés dels Diputats una modificació d’una proposta de llei de modificació 
de l’article 42 de l’Estatut dels treballadors presentada pel Partit Socialista en la que 
s’intenta extrapolar en l’àmbit de la subcontractació –i ho situava el diputat Chakir el 
Homrani– la problemàtica de les ETT.

És a dir, igual que en un determinat moment per fer més justes les condicions de 
treball de les ETT es va introduir l’obligació que l’ETT ha d’aplicar el conveni del sec-
tor, eh? –es va modificar la llei introduint-hi aquest element qualitatiu–, s’intenta que 
en l’article 42 de l’estatut, que és aquell que permet que una empresa pugui subcontrac-
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tar la mà d’obra a altres empreses, hagi d’aplicar també el conveni del sector, del sec-
tor de la principal, de forma que les multiservei tindrien més dificultats i de forma que 
les cadenes de subcontractació no empitjorarien les condicions laborals perquè sempre 
s’hauria d’aplicar el conveni col·lectiu d’aplicació de l’empresa principal.

Si s’imaginen el cas de les cadenes de subcontractació de telefonia, que les hem ex-
plicades, això vol dir que al senyor que ens ve a casa a muntar la fibra òptica li haurien 
d’aplicar també el conveni de l’empresa principal, cosa que evitaria bastants problemes.

Nosaltres, a través dels grups parlamentaris, hem intentat introduir un punt més. 
I aquí els demano l’ajut i que es posin d’acord tots els diputats que puguin a Madrid, 
perquè es resoldria part dels problemes de la inspecció de treball. I és que, la cessió 
il·legal, recuperem part de la interpretació clàssica que havia tingut, perquè en aquests 
moments tenim dificultats quan hi ha un abús de la subcontractació i quan es considera 
cessió il·legal una situació irregular.

La inspecció, per exemple, fruit de les converses amb el Consell de Relacions Labo-
rals..., l’any passat explicàvem que vam augmentar no sé si és un 300 per cent les actes 
en les que determinem que hi ha cessió il·legal. Però també sabem que, quan això ho 
portem als jutjats, moltes d’elles decauran perquè la normativa és bastant laxa. Ales-
hores, aquí s’han fet propostes, és a dir, des de la inspecció han fet propostes perquè es 
modifiqui una mica més l’article 42 i l’article 43 per rescatar aquella idea que situava el 
diputat Chakir el Homrani, que és: per què no a la subcontractació hi atribuïm també 
unes condicions laborals idèntiques per a tota la cadena? I que, en tot cas, la subcontrac-
tació sigui per a allò per a la qual cosa l’organització clàssica del treball ho havia ima-
ginat, que era per aprimar l’estructura organitzativa de l’empresa, però sobretot per la 
flexibilització i l’especialització del treballador en un àmbit concret, no perquè les con-
dicions són pitjors i em fan més competitiu, no? I aquí és un element que ja els hi dic 
apuntant cap a Madrid, o en tot cas cap a aquest nou model productiu de com haurien 
de ser, però en el curt termini, a Madrid, la proposta de modificació que es pugui fer al 
voltant d’això.

Senyor Gibert, vostè ha situat el concepte aquest d’apoderar el Consell de Relacions 
Laborals, i ho compartim. I, per tant, li agraeixo que el PSC hagi fet aquesta..., mal-
grat que hagi estat tard, que hàgim fet aquest pas de venir, i sobretot en què utilitzem el 
Consell de Relacions Laborals també com aquest mecanisme de coordinació més efi-
cient, més efectiu, com també situaven vostès. I aquí estem disposats a obrir-nos, a ve-
nir tantes vegades com sigui possible membres de les comissions o delegacions de les 
comissions, la mateixa secretària general. I sobretot perquè l’esperit crític que es genera 
a dintre junt amb l’esperit crític que vostès demostren amb les seves intervencions i de 
moltes de les coses que expliquen jo crec que fan que siguem capaços de construir en el 
nostre imaginari la distància que hi ha entre el que som i el que voldríem, i part de les 
solucions entre el que som i el que voldríem.

Després, altra cosa és que competencialment puguem fer-ho o no, o que siguem més 
imaginatius, com hem estat en el cas de les cooperatives càrnies, o que siguem més 
ambiciosos des del punt de vista de la legislació més unilateral que puguem fer. Això 
serà un altre problema. Però en tot cas jo crec que si som capaços de construir aquest 
imaginari comú que, hi insisteixo, les patronals del nostre país majoritàriament també 
accepten, malgrat que han de fer el seu legítim contrapès..., perquè, lògicament, eh?, hi 
ha un punt en què no es pot trobar tot, però també comparteixen aquesta aposta. Però, 
sobretot, com els deia abans, amb aquesta visió àmplia de que això significa moltes co-
ses i que hem de canviar moltes coses, no?, i que hem de ser..., i tot allò que intervé no 
és poc, és molt.

Senyor Sánchez, vostè sempre em sorprèn. Jo l’admiro perquè..., moltes vegades li 
dic que vostè és un poeta i l’admiro, eh? No sé si hem vingut per estar-hi molt temps o 
no al Govern, la gent d’Esquerra. Sí que tenim un mandat que és a curt, i, per tant, no sé 
si ens hi quedarem molt de temps. Però l’ambició és transformadora, eh?, com a mínim 
això és el que intentem. Però, bé, li agraeixo la seva intervenció.

I vostè parlava del clima, de com està el clima. Jo li diria: el clima està moderada-
ment calmat. Dic «moderadament calmat» perquè aquesta idea de que la riquesa que 
som capaços de generar com a país no arriba a la butxaca dels ciutadans comença a po-
sar nerviosa la part social. I és legítim. És a dir, recuperem PIB, però no recuperem tots 
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els drets que teníem. I si ens mirem la butxaca, no tots tenim els mateixos diners que 
teníem comparativament abans a la butxaca. És a dir, la corretja de transmissió entre ri-
quesa i drets, entre riquesa i ciutadania, entre riquesa i famílies, aquesta corretja no està 
funcionant bé, i això comença a posar nerviosos els agents socials.

Saben que els agents socials han convocat mobilitzacions a nivell estatal; a nivell de 
Catalunya les han convocades també territorialment; s’han anat a manifestar a davant 
de les seus de les..., eh?, han fet accions davant de les seus de les patronals. Perquè hi 
ha certa cautela, hi ha certa precaució en l’àmbit empresarial; dit d’altra forma, l’àmbit 
empresarial sempre és molt més conservador a l’hora de deixar anar una miqueta i obrir 
l’aixeta, per exemple, en la negociació salarial, per exemple, en la negociació de deter-
minades condicions laborals.

La meva opinió –la meva opinió, i potser li puc parlar com a secretari general, com 
a vicepresident, però també com a professional de l’àmbit– és que, fins que no canviem 
una miqueta les regles del joc, la corretja de transmissió no acabarà de funcionar. I pot-
ser –i potser– s’ha de revisar; potser no, segur. S’hauria de revisar la reforma laboral en 
alguns dels seus aspectes per tornar certa igualtat d’armes en la negociació, com es co-
neix en terminologia clàssica la negociació col·lectiva; igualtat d’armes perquè pogués 
obrir-se una mica l’aixeta de com recuperen la riquesa que ja té el país i que té l’econo-
mia en general, les persones.

Des del meu punt de vista, sense una reforma laboral serà molt difícil. Sí que en el 
marc de la concertació i en el marc de la construcció d’aquest espai català de relacions 
laborals, etcètera, podem ser capaços de fer alguna cosa, d’avançar en alguna cosa. De 
fet, a Catalunya hi han convenis col·lectius que tenen unes taules salarials millors que 
les que tenen en altres llocs. Però hi ha certa precaució en l’àmbit empresarial, que, 
també els hi dic, moltes vegades legítim. És a dir, no només canvia la forma en què s’or-
ganitza el treball en el si de les empreses, sinó que a moltes empreses els canvia la for-
ma en què els donen feina i en què contracta la feina amb els seus clients.

Els explico un cas concret d’un problema que ens ha plantejat una empresa. Una 
empresa familiar ens explica una problemàtica, que és que diu: «Mira, escolta, quan jo 
vaig començar a treballar a l’empresa del meu pare amb pantalons curts, al meu pare els 
clients li feien contractes de cinc anys. Per tant, quan jo feia un client sabia que el tenia 
durant cinc anys. Quan jo vaig agafar el lideratge de l’empresa ja va canviar, i els clients 
van passar a dos anys, a un any, a sis mesos. Però és que ara el meu principal client, el 
que em dona el 70 per cent de la meva feina, setmanalment em diu si la setmana següent 
em donarà feina o no. I jo soc una empresa familiar» –explicava– «que competeixo amb 
altres operadors» –sector logístic, operadors, es poden imaginar, molt potents i molt 
grans– «i en el que o accepto les condicions que a mi em posen o no tindria feina. I no 
puc triar.» I la pregunta que ens formulava era: «Què em recomaneu? Com em recoma-
neu que organitzi l’estabilitat a la meva empresa?» Pregunta òbvia.

Per tant, és a dir, estem situant també una transformació del model econòmic, de 
com algunes empreses tenen feina que també genera dubtes importants i interrogants. 
Perquè, clar, és molt fàcil dir que ens agradaria que tothom fos fix, però quina quantitat 
de persones fixes pot garantir aquesta persona que el 70 per cent de la seva feina d’una 
setmana per l’altra no sap si la tindrà? Clar, difícil –difícil. Hauran d’inventar algun sis-
tema amb negociació col·lectiva, conveni col·lectiu, certa flexibilitat, bosses d’hores, co-
ses d’aquest tipus. Però, clar, llavors això reverteix en certs drets.

Però insisteixo que aquesta idea del clima moderadament pacífic pot esclatar en 
qualsevol moment, perquè no hi ha una percepció clara de la recuperació dels drets 
de les persones a baix. I, per tant, és un element que jo crec que necessitarà reformes, 
perquè, si no, la recuperació no arribarà a baix de tot, perquè hi ha certes precaucions i 
certs problemes que no poden resoldre’s, eh?

Sobre la igualtat, miri, les categories professionals dels convenis col·lectius no por-
ten gènere. Un oficial és un oficial, o una oficiala. Ara bé, hi han professions feminitza-
des o masculinitzades. I el que acostuma a passar és aquesta part més oculta: que hi han 
determinades professions –és la part més habitual, és el més habitual– en què, pel fet de 
que la fan majoritàriament homes, es paga més que la que fan majoritàriament dones.

Li poso un exemple clàssic que va passar. És la primera sentència que hi va haver en 
discriminació salarial oculta a Espanya, del Constitucional, de l’any 94. Cobraven més 
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els mossos de magatzem que les envasadores. I aquí sí que tenien... O sigui, les envasa-
dores eren dones, i els mossos eren tots homes. I es deia: «Clar, és que la feina de ma-
gatzem, més força, has de fer més esforç. Per tant, com que has de fer més esforç, s’ha 
de valorar més que no pas la d’envasadora, que és més d’envasar.» El Constitucional 
diu: «No. Estàs masculinitzant o feminitzant el rol, i atorgant-li un major valor al que és 
masculí que al que és femení.» I, per tant, aquí hi ha molta d’aquesta discriminació que 
és aquesta. 

I n’hi ha una altra que té a veure amb les dificultats de fer carreres estables en el mer-
cat de treball en una societat com la nostra –i aquí es veu, som molts homes–, en què 
sovint no s’assumeixen els rols familiars amb la mateixa intensitat que ho fan les dones, 
i, per tant, produeix carreres irregulars en les dones, molt irregulars. I amb unes... I so-
vint –sovint–, a més a més, sense poder adaptar la carrera professional de la persona a 
aquesta voluntat d’adoptar rols familiars també.

Això, què acaba produint? Que hi han poques dones en llocs de responsabilitat, es-
tadísticament. Però també que, aquells complements voluntaris que donen les empre-
ses, moltes dones no els acaben rebent, perquè durant una part de la seva vida han fet la 
tasca familiar que el mascle no ha fet. I, per tant, es produeix aquesta situació, d’acord?

Això, des del meu punt de vista, i aquí ja parlo també..., potser hi poso ideologia; 
això requereix normativa. És a dir, la problemàtica de la bretxa, des del meu punt de 
vista, del sostre de vidre, no es resol si no és amb normativa. Com en altres..., en alguns 
països que s’ha anat, fins i tot, a equiparar els drets maternals, els drets de paternitat, 
eh? No és que el permís sigui voluntari i que l’agafi un o l’altre, no. És que és obligato-
ri per als dos, no?, i obligatori, a més a més. I això crec que..., si no es legisla en aquest 
sentit, l’àmbit de les trajectòries és molt complex.

I la part aquesta més de la discriminació oculta és aquella part en la qual fan una 
molt bona feina des del Consell de Relacions Laborals. Perquè és aquella feina de sensi-
bilització, de compartir determinades discriminacions ocultes, que és aquella feina que 
és més de fons i més de llarg recorregut, que és la que sovint s’intenta fer. 

Sobre l’atur juvenil, m’agrada molt que em faci aquesta pregunta. Hi haurà una com-
pareixença de la consellera, o no sé si l’han votada ja o están en ello, eh? Però, escolti’m, 
miri, sobre el programa Garantia Juvenil, és una forma d’explicar com, a vegades, fun-
cionem de malament, com a país o com a estat –i utilitzi la paraula que més li agradi. 
No pot ser que l’Estat es reservi una part dels recursos per fer polítiques actives en Ga-
rantia Juvenil per aplicar-ho a un territori en el qual també ho aplicarà, perquè té com-
petència executiva, la Generalitat o, per exemple, l’ajuntament d’un alcalde.

És a dir, tenim una baixada cap a baix de polítiques actives –per a un mateix terri-
tori, per a un mateix públic objectiu–, ineficient, que fa que fins i tot a vegades –i en al-
gun territori ha passat– competeixin la cambra, la Creu Roja, el SOC, algun ajuntament 
i alguna entitat i alguna patronal per aplicar el programa Garantia Juvenil en un mateix 
territori, i un doni tres euros més al jove si s’apunta amb ell que no pas amb l’altre. Això 
és el «sense-sentit».

Això forma part de la lògica d’una visió a vegades més centralista o més descen-
tralitzada de l’Administració. Fa pocs dies vam fer la conferència sectorial. La queixa 
va ser generalitzada, al voltant d’aquesta reserva que fa l’Estat de part de les polítiques 
actives, que les acaba aplicant a un mateix territori, que produeix certes ineficiències a 
l’hora de fer la gestió, eh?

Però també li diria, per altra banda, que aquella que sí que s’aplica sol ser ben valo-
rada. Li diré que potser no tant per les empreses com sovint per l’àmbit local, per l’àm-
bit municipal, perquè és, moltes vegades, des d’on s’apliquen alguns d’aquests progra-
mes. O també li diria alguna patronal o algun sindicat, que també fan aplicació sobre el 
territori d’aquestes polítiques. Perquè acostumen a ser alguns dels programes amb més 
índex d’inserció final, eh? 

És a dir, sí. Al final tots aquests programes mixtos en els que ja es bonifica l’entra-
da al mercat de treball acaben tenint èxit. Perquè en el fons, fixi-s’hi, acaben apoderant 
la persona perquè tingui més probabilitats d’incorporar-se al mercat de treball. Només 
que li posis un 1 per cent més ja hi ha més probabilitat, amb la qual cosa sempre aca-
ben tenint un èxit important, eh?, en percentatge d’ocupabilitat. Ens passa en renda mí-
nima, amb els programes que fem en renda mínima; ens passa amb Garantia Juvenil, o 
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amb aquells que diuen que són de treball i formació, no?, que subvencionem la formació 
mentre treballa la persona. Aquests programes incrementen exponencialment l’èxit, la 
capacitat de la persona de ser ocupable, no?, amb la qual cosa acaben sent bons.

Sobre les clàusules socials, és un problema, és a dir, és una qüestió complexa, per-
què té a veure amb en quins àmbits les apliques. Però, en general, les clàusules socials 
el problema que tenen és que, en definitiva, poden limitar la lliure concurrència en la 
contractació pública de les empreses. I aquest és l’inconvenient que tenen. Aleshores, 
acaben sent recomanacions, eh? De fet, des del Consell de Relacions Laborals i des de 
la Direcció General de Relacions Laborals –que també ens n’acompanya el director– 
s’han elaborat algunes indicacions que s’han traslladat a la Direcció General de Con-
tractació perquè siguin recomanacions. Perquè, en funció del cas o del lloc on l’apliques 
i en el moment on l’apliques, pots estar vulnerant el dret a la lliure concurrència a una 
licitació determinada. I aquesta és la complexitat que tenen, que sovint acaba tenint a 
veure amb la intervenció, amb com la intervenció et fiscalitza el plec de condicions i 
amb com tu ets d’agosarat a l’hora d’aplicar les clàusules socials, eh? No hi ha –no hi 
ha– una clàusula única que puguis aplicar a tothom i a un mateix lloc i ja està, sinó que 
és molt més complex.

De totes maneres, jo els recomanaria que, si els dona temps, algun dia facin un mo-
nogràfic sobre aquesta qüestió, perquè té a veure..., especialment també sobre com l’Ad-
ministració pública contracta els serveis dels quals es proveeix, eh? I, per tant, té a veu-
re amb moltes de les condicions de moltes persones. I jo crec que és un àmbit en el que 
podem aprofundir i podem treballar a futur.

De fet, també lliga amb una altra de les coses que han plantejat, i és..., i ho ha plan-
tejat vostè, senyor El Homrani: el TLC públic, no? Miri, podríem fer-ho demà. És a dir, 
podem modificar els estatuts del TLC per fer que pugui ja intervenir en els conflictes 
laborals.

Quin és l’inconvenient? És la capacitat de fer executiu aquell acord que fas. És a dir, 
per sistema de funcionament, podríem fer-ho, podríem portar els acords allà. Quin pro-
blema tens? És a dir, el problema que tens és que quan arribes a un acord des de l’àmbit 
públic, el gestor públic, quan arriba a un acord, quan assumeix un acord, és responsable 
de que aquell acord sigui aplicable. Què ens ha passat? Quin conflicte teníem sovint a 
l’hora d’arribar a acords en conciliació en l’àmbit públic? La dificultat és que tu podies 
arribar a un acord i després..., perquè en l’àmbit laboral era admissible, i llavors en l’àm-
bit pressupostari et venia la intervenció i et deia: «És que això no pots...» O l’assumies 
i el pagaves... I et podien derivar responsabilitat comptable per abastament, com a ges-
tor públic, d’aquell acord que havies assumit, amb la qual cosa és un escenari complex.

La dificultat que tenim és en veure quina cobertura legal donem als acords a què ar-
ribem com a TLC públic, eh?, perquè després siguin vinculants i aquell que ha arribat 
a l’acord el pugui aplicar, sempre que estigui dins d’uns paràmetres que siguin assumi-
bles, no?, que és el que busquem.

Però, per altra banda, aquest és l’únic inconvenient que estem tenint, perquè per la 
resta de coses podríem fer-ho. Hauríem d’incrementar els recursos, hauríem de dotar-ho 
de més recursos, lògicament, però també crec que podríem esmorteir part dels conflic-
tes que hi han en altres àmbits. I, per tant, hi hauria d’haver una economia, uns vasos 
comunicants entre departaments, probablement, en aquest sentit. 

De fet, això no els hi he explicat, perquè és més del departament, però també surt 
a suggeriment d’algunes de les coses que parlem en el Consell de Relacions Laborals, i 
és: a les conciliacions administratives, al CMAC, a les conciliacions individuals que es 
produeixen, que és un mandat legal –és a dir, si no fas la conciliació administrativa no 
pots anar al jutjat, en la majoria de procediments que hi ha en l’àmbit laboral–, rebíem 
el feedback de que s’havien convertit en una cosa molt administrativa, és a dir, que ana-
ven les persones allà a buscar el paperet per anar al jutjat i prou, quan la llei diu que ha 
de ser un tràmit de conciliació en què les parts intentin posar-se d’acord. 

El suggeriment que hem pres, com a mínim a Barcelona, que és on tenim més den-
sitat, és introduir dos canals de conciliació. Un, aquell en què ja saben les parts que és 
impossible que arribin a un acord, i aquell en el que ja es judicialitzarà el cas, perquè és 
més complex i no pots arribar a un acord en una estona, fer-ho per un canal.
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Però aquells en els que el conciliador detecta que hi ha un pòsit per poder arribar a 
un acord, perquè les parts no estan molt separades, perquè és només una qüestió estric-
tament econòmica i els números no són tan llunyans i, per tant, hi ha opcions a arribar 
a un acord, no forçar que les parts arribin a l’acord al jutjat, sinó que prèviament vagin 
per un segon canal, per no aturar el canal de la conciliació ràpida i que pugui anar pel 
canal de la conciliació més qualitativa. I això és una de les coses que surt també de 
l’àmbit aquest del Consell de Relacions Laborals i de l’àmbit de com podem millorar la 
part de la conciliació i la part de la..., els...

Bé, jo crec que, més o menys, he anat situant la majoria de coses que m’han plante-
jat. En tot cas, celebrar, com a Consell de Relacions Laborals, aquesta visió i aquestes 
aportacions que fan. Jo crec que també els hem deixat opcions, com a mínim, com a 
Consell de Relacions Laborals, coses perquè també puguem enriquir tots plegats tant 
la feina que fan com a diputats com la que fem com a govern després, de la que surt del 
Consell de Relacions Laborals.

Agrair-los que ens hagin donat l’oportunitat de poder explicar-los tot el que els hem 
explicat. I, en tot cas, a la seva disposició per continuar venint aquí tantes vegades com 
faci falta.

Gràcies.

El president

Molt bé. Moltes gràcies, senyor Ginesta.
Doncs, donem la sessió per acabada.

La sessió s’aixeca a un quart de dues del migdia i cinc minuts.
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