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Sindicats i patron
p
als sig
gnen un
n nou AIC
A per impu
ulsar la
conce
ertació social i la ne
egociac
ció col·lectiva
a
• Fep
pime, Fome
ent, PIMEC
C, CCOO i UGT signe
en un Acorrd que impu
ulsa la concertació
soccial i la ne
egociació col·lectiva
c
com a “m
mecanismess més idon
nis per as
ssolir un
sisttema de relacions
r
laborals fle
exible, equ
uilibrat, pe
ermeable a les adap
ptacions
neccessàries en
e els secto
ors i les em
mpreses, i la
a qualitat en
e l’ocupa
ació”
• L’acord incorrpora l’Obsservatori de
e Negociació Col·lecctiva, prime
er que es crea a
l’Esstat en aqu
uesta matè
èria; alhora
a que es crea un aco
ord social per a la Formació
Pro
ofessional a Catalunyya. Així ma
ateix, aques
st és el prrimer acord
d interprofe
essional,
tant en l’àmbitt català com
m d’arreu de
d l’Estat, en
e què el te
ema de la b
bretxa salarrial.
aboral de Catalunya.
C
• Es reforça l'acctuació del Tribunal La
• Elss diferents Acords
A
Inte
erprofession
nals de Catalunya, ha
an contribuït a desenv
volupar i
con
nsolidar el Marc
M
Català de Relaccions Laborrals

Barcelon
na, 27 de novembre de
d 2015
Les organittzacions sindicals i empressarials de Caatalunya han signat
s
el 4t Acord
A
Interproofessional de Catalunya
(AIC), que correspon al període 20155-2017. La vooluntat de totees les entitatss, amb aquesst acord, és im
mpulsar la
concertacióó social i la negociació col·lectiva com a “mecanismees més idoniss per assolir uun sistema dee relacions
laborals flexible, equilibraat, permeablee a les adaptacions necessààries en els seectors i les em
mpreses, i la qualitat
q
en
l’ocupació”. Han rubricatt l’acord a la seu
s del Tribunal Laboral de Catalunya (organisme quee emana del primer
p
dels
AIC, el 19990), la presideenta de Fepim
me Catalunyaa, María Helenna de Felipe; el president dde Foment deel Treball,
Joaquim Gay
G de Montelllà; el president de Pimec, Josep Gonzáález; el secreetari general dde la Comissió Obrera
Nacional de
d Catalunya (CCOO), Joaan Carles Gallego; i el secreetari general de
d la Unió Geeneral de Treeballadors
de Catalun
nya (UGT), Joosep Maria Álvvarez.
Els diferentts Acords Inteerprofessionalss de Catalunyya, han contribbuït a desenvoolupar i consoolidar el Marc Català de
Relacions Laborals. En concret, l’Accord Interprofeessional de Catalunya
C
20005-2007 va seer fonamental per a la
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modernitzaació de la neegociació col·llectiva a Catalunya, per l’extensió de les millors ppràctiques de flexibilitat
negociada i la renovació dels continguuts dels conveenis col·lectiuss.
L’Acord Intterprofessionaal de Catalunnya 2011-2014 va responddre a la neceessitat, en unn context de greu crisi
econòmica, a través de la concertacióó social a Cattalunya, de troobar alternativves, que afavoorissin el mannteniment i
la creació d’ocupació
d
de qualitat, evitaant els ajustos definitius de plantilles.
L'AIC 20155-2017 estableix orientacioons, recomanaacions, criteriss, i desenvoluupa matèries com l’estructtura de la
negociació col·lectiva a Catalunya,
C
el Tribunal Labooral de Catalunya o l’Observvatori de la coonjuntura econnòmica de
la negociació col·lectivaa. L’acord enntre sindicats i patronals també aborda la qüestió de la ultraactivitat, la
inaplicació de les conddicions estableertes en els convenis col·lectius, les comissions
c
paritàries dels convenis
col·lectius, els criteris soobre subcontraactació i desccentralització productiva
p
i laa flexibilitat (elss criteris i elements per
a l’ordenacció flexible del temps de treball i la seva concreció a l’eempresa, els elements de fflexibilitat i segguretat en
els processsos negociadoors per a manntenir o crear ocupació,
o
els criteris salariaals i sistemes retributius, laa retribució
o compenssació a les persones
p
trebaalladores per innovació o invenció, l’orrganització prrofessional, laa formació
professionaal i la promooció, la mobilitat funcional,, la participacció de la reppresentació deels treballadoors en els
processos de reestructurració).
Altres aspeectes que desenvolupa aquuest acord sónn la responsabbilitat social, laa igualtat de ggènere, l’abseentisme, la
salut laboraal, l´ús de teccnologies de la informacióó i la comuniccació (TIC), laa mobilitat sostenible als centres
c
de
treball, el medi
m ambientt, el teletrebaall, la innovacció i noves tecnologies, la previsió social complementària, els
expedients de regulació d’ocupació i negociació col·lectiva,
c
la contractació
c
p
pública
i les ppolítiques de formació i
ocupació. Tot
T en un conntext en què, com reflecteixxen els signannts de l’AIC en
e el text introoductori de l’accord en el
moment dee la seva signnatura, “a Cattalunya hi haa més de mig
g milió de peersones a l’attur (17,49%)””, tot i que
“l’evolució
ó de les dadees sobre el mercat
m
del trreball siguin positives i refermin
r
l’esccenari de reccuperació
econòmicaa i de creació
ó d’ocupació interanual”.
Negociació
ó Col·lectiva a Catalunya
Quant a l'aanàlisi bàsica de la negociaació col·lectivaa, les organitzzacions signants coincideixxen en la “connveniència
d’analitzar l’estructura de
d la negociaació col·lectivva a Catalunya, desenvolupant una coorrecta articulació dels
diferents niivells de negoociació i amplliar la seva coobertura”, trobbant les millorrs alternativess territorials i sectorials,
conscients del nou marcc legislatiu. Alhhora, els signaants aborden com a objectiu comú que lees empreses i persones
treballadorees de Catalunnya estiguin coberts
c
per unn conveni col·lectiu d’aplicaació. Per això, en els supòsits de no
cobertura, s’analitzaran els mecanism
mes adequatss per poder reesoldre aquessta situació, m
mitjançant l’exxtensió de
convenis col·lectius preeexistents, la innclusió en àm
mbits funcionaals de convenis col·lectius vigents o la creació
c
de
nous conveenis.
D’altra bannda, les organnitzacions signants de l’AIC han acordaat la creació de l’Observaatori de la co
onjuntura
econòmicaa de la nego
ociació col·lectiva, que realitzi informess relacionant les diferents variables ecoonòmiques
clau dels seectors que es considerin opportunes per lees parts negocciadores durant un procés dde negociació.
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Tribunal Laboral de Catalunya
El quart Acord
A
Interproofessional de Catalunya vaalora també la tasca imprescindible deel Tribunal Laboral
L
de
Catalunya (TLC) -única instància exxtrajudicial en els conflictess laborals quue es produeiixin a Catalunnya- i per
consolidar--ne el funcioonament, les parts acordden la neceessitat “d’estaablir la conssignació d’unna partida
pressuposttària nominatiiva, específicaa i suficient en els presssupostos de la
l Generalitatt de Catalunyya per tal
d’atendre lees seves actuuacions”. “Tanmateix, s’ha de
d garantir l’esstabilitat de lees dotacions ppressupostàriees del TLC
mitjançant l’aprovació d’aacords pluriennnals”, diu l’accord.
Ultraactivitat
Les parts signants de l’acord considderen que less meses negoociadores de convenis coll·lectius que poguessin
resultar afeectades per la possible pèrddua de vigència, han de maantenir una proo-activitat quee comporti la renovació i
actualitzaciió dels conveenis. En aquest sentit, l’A
Acord recomaana “la inclussió en tots eels convenis col·lectius
sectorials o d’empresa, que no inclooguin una reegulació específica que esstableixi la seeva pròpia ulttraactivitat
indefinida, d’una clàusulaa que garanteeixi la continuïïtat del procéss de negociacció en els term
mes que s’aconnsellen en
el redactat següent:
“Les parts signnants del preseent conveni coll·lectiu acordem
m, que abans de
d la finalitzaciió del termini de
d
vvigència, la meesa negociadorra es compromet a prosseguirr el procés de negociació, la durada del quaal
s
s’acordarà
múttuament per lees parts. Durannt aquest períoode continuarà essent d’apliccació el convenni
v
vençut”.

En cas d’exxhaurit el proccés de negociaació, s’entrariaa en la fase dee la Mediació..
Inaplicació
ó de les cond
dicions establertes en els convenis coll·lectius
Les parts han
h acordat quue “per afavorrir l'interès genneral de l'activvitat econòmicca en els difereents sectors i afavorir la
competènccia lliure i lleial entre les empreses, és
é convenientt que les inicciatives emprresarials de processos
d'inaplicació de conveniss col·lectius sectorials
s
es posin
p
en coneeixement de lees organitzaciions signants d'aquests
convenis, per
p combatre i evitar les prààctiques de coompetència deslleial i frau de
d llei”. En aqquest sentit, es
e proposa
que les em
mpreses que promoguin iniiciatives d'inaaplicació de coonveni a l'em
mpara de l'art. 82.3. de l'Esstatut dels
Treballadorrs ho comuniqquin prèviameent a la Comissió Paritària del
d Conveni Col·lectiu
C
Sectoorial així com el resultat
final. Aquessta comunicacció haurà d'annar acompanyaada de les cauuses al·legadees que puguinn justificar la mesura.
m
Flexibilitatt
Segons l’Accord signat peer Fepime, Fooment, Pimec, CCOO i UGT
T, “la configuraació d’un nou model de com
mpetitivitat
responsable i sostenible requereix incorporar enn els Convennis Col·lectiuss aquells elements estratèègics que
garanteixin el desenvolupament de l’eempresa o secctor i de les peersones treballladores impliccades, tenint en
e compte
la millora de
d la posició competitiva de la nostra economia i de
d les nostrees empreses, les necessitaats de les
persones trreballadores de
d mantenir i ampliar
a
les seeves expectatiives professioonals i de prom
moció o la connveniència
que els cannvis organitzaatius a les empreses es proodueixin en unn context de participació
p
dee la representtació legal
dels treballadors, i particcularment en processos
p
de transició.
t
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El conceptee flexibilitat vaa més enllà dee la gestió del temps de trebball i incorporaa altres elemeents com la coontractació
i l’ ocupació, la mobilitatt i la polivalènncia, les modificacions de les condicionss de treball, i el salari, entrre d’altres,
que necesssàriament s’interrelacionen,, ja que l’apliccació de modeels d’organitzaació d’empresaa més flexible requereix
un tractameent integral.
Es fomentaa, per tant, l’addopció acordaada de mesures de flexibilittat interna sobbre el temps dde treball, el sistema
s
de
contractació i els sistemes retributius “d’acord ambb les diferentss realitats delss sectors i less empreses: caldrà tenir
en compte que no hi ha una
u línia de soolució única, sinó
s que cadaa cas haurà dee tenir un tracttament particuular”
Igualtat dee Gènere
Establir meesures per a laa igualtat efecctiva de doness i homes, quee tinguin en coompte el resppecte a la iguaaltat i la no
discriminacció pel que fa a la seleccióó i contractacióó, la classificaació professioonal i valoració de llocs de treball, el
sistema de remuneració i estructura salarial,
s
la promoció en el trreball, la formació professioonal, la conciliiació de la
vida personnal i laboral i l’’avaluació de riscos laborals tenint en compte la persppectiva de gènnere.
Absentism
me
Les parts consideren
c
quue la problemààtica de l’abseentisme laboraal és un factoor de preocupaació per les empreses
e
i
les personees treballadorres pels perjuudicis en les despeses dirrectes i indireectes que a aambdós els genera. Es
considera necessari,
n
donncs, que a la negociació cool·lectiva sectorial i empressarial s’analitzzin les dades relatives
r
a
les absènccies laborals en
e els seus respectius àm
mbits, i es realitzi un diagnòstic compaartit de les caauses que
l’originen i el cost que provoquen,
p
peer acordar plaans i program
mes orientats a definir: les mesures a addoptar per
eliminar l’aabsentisme, programes de millora de coondicions de treball per evvitar absènciees per motiuss de salut,
programes que afavoreixxin la reincorpporació i retorrn al treball aiixí com el segguiment en reelació a les mesures de
control de l’absentisme.
Expedientss de regulaciió d’ocupació
ó i negociació
ó col·lectiva
En els exppedients de suuspensió de contractes
c
o de
d reducció de jornada, s’aacorda orientaar perquè els Convenis
Col·lectius potenciïn els plans negociats amb accioons formatives durant el peeríode de susspensió de contractes o
de reduccióó, l’objecte deels quals siguui augmentar la polivalència de les perssones treballaadores o increementar la
seva ocupaabilitat, mesures de flexibillitat interna en l’empresa que
q afavoreixxin la conciliacció de la vidaa familiar i
professionaal o qualsevol altre mesura alternativa o complementà
c
ria dirigida a afavorir
a
el mannteniment de l’ocupació
a l’empressa. Alhora, és
é útil l’exisstència de calendaris per a les persones treballadores en relació al
desenvoluppament tempooral de l’expeedient sense perjudici de la modificacció dels mateeixos en atennció a les
necessitatss productives de l’empresaa i de la parrticipació de la representaació sindical dd’acord a la normativa
d’aplicació
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