
El Patronat de la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya
us vol presentar el Butlletí TRIBUL@B, una nova eina de
comunicació, de caràcter trimestral, que faciliti la informació
generada pel Tribunal i tota aquella que pugui ser d'interès a tots
els conciliadors, mediadors, tècnics i àrbitres que el composen.

Model de Referència pel TLC (Desenvolupat en el
SERCLA- Andalusia)

* Diferents fases del model SERCLA-TLC:

Fase 1: consisteix en una reunió prèvia al començament
de la mediació entre els membres de l'equip mediador,
amb l'objecte de conèixer-se com a mediadors i preparar
la dinàmica que pugui seguir la mateixa.

Fase 2:

1a part: consisteix a presentar el procés de
mediació a les parts i guanyar-se la confiança de les
mateixes cap a la mediació.

2a part: es recull informació inicial de les parts
sobre el conflicte, identificant els temes principals.

Fase 3: es reuneix la informació obtinguda fins al
moment, s'estableix el temari i es planifica la manera de
continuar.

Fase 4: comença la generació de possibles alternatives
(sense compromís per part de les parts) per resoldre el
conflicte.

Fase 5: s'avalua si alguna de les alternatives pot servir per
satisfer els interessos de les parts, i s'exploren
possibilitats.

Fase 6: es tracta de seleccionar i ajustar alguna de les
alternatives, i si escau de desbloquejar posicions.

Fase 7: es planteja la possibilitat que la mediació s'hagi
estancat, i s'ofereix a l'equip mediador la possibilitat de
plantejar una o diverses solucions amb el fi de
desbloquejar l'impasse. En la mesura del possible es
poden facilitar diverses opcions perquè les parts siguin
les artífexs finals de l'acord.

Fase 8: tancament de la mediació redactant l'acord d'una
manera clara. Es felicita les parts per l'acord, o per
l'esforç realitzat en cas de no haver-ho aconseguit.
S'anima a mantenir relacions positives en el futur.

* D’inici la primera reunió serà amb les parts reunides
conjuntament perquè puguin explicar la visió que
cadascun té del conflicte.

Posteriorment, en cas de reunions privades seria
convenient que els mediadors poguessin actuar per
separat. D’aquesta forma les parts es senten identificades
i es genera confiança entre les parts envers dels
mediadors.

Però s’ha de tenir en compte la possibilitat de que l'equip
mediador pugui actuar en ple en reunions privades amb
cadascuna de les parts.

* Aquest model fa que les parts sentin que els seus
interessos no van a ser vulnerats per l'equip mediador,
donada la paritat en el nombre de mediadors designats
per la part sindical i l'empresarial.

* És imprescindible que els mediadors mantinguin la
cooperació dins de l'equip mediador per garantir la
imparcialitat. La cooperació entre els membres de l'equip
estimula la cooperació entre les parts en disputa.

CONCEPTES BÀSICS DE LA MEDIACIÓ (II)
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Preparar-nos per intervenir.
El nostre paper com a mediadors i l'equip mediador.

* Anàlisi de quin és el rol de l'equip mediador. Aspectes a destacar:

-L'equip mediador en cap cas representa una de les parts.

-L'equip mediador no és responsable del contingut de l'acord
però sí que ha de vetllar per unes bones condicions en la
mediació que afavoreixin la qualitat de l'acord.

-Resulta tan important l'aparença d'imparcialitat com la
pròpia imparcialitat.

-L'equip mediador pot utilitzar algunes tècniques per mantenir la imparcialitat, com assegurar un equilibri en la
participació de les parts, prestar la mateixa atenció i respecte a totes les parts, guardar torns de paraula sense
cap interrupcions, i evitar jutjar les parts .

-En començar una mediació, els membres de l'equip mediador deixen fora les gorretes de representants i es
posen la d'equip mediador.

Preparant a les parts per mediar: canviar el xip per a la mediació

* Idees i estratègies per ajudar les parts a canviar el xip per participar en la mediació.

-Les parts van a la mediació perquè el tipus de conversa que han mantingut fins al moment no els ha ajudat a
resoldre el conflicte.

-Les parts arriben amb freqüència a la mediació immerses en el seu enfrontament i, sovint, com si acudissin a
un procés adversarial. Les posicions rígides, mentalitats tancades, i solucions úniques, resulta que és habitual ja
que és la forma que les parts han utilitzat prèviament per intentar resoldre els seus problemes.

-L'equip mediador s'orienta a treballar per influir i canviar el xip de les parts, convidant-los a mirar cap al futur
enlloc estancar-se en el passat.

-L'equip mediador pot ajudar a la parts a negociar per aconseguir el que veritablement necessiten, i a aprendre
noves tècniques i processos centrats en interessos, que poden canviar la dinàmica del conflicte.

-L'equip mediador facilita que les parts considerin criteris que els ajudin a promoure el propi acord amb majors
possibilitats de satisfacció per a les parts.

Estructurar un espai per a la trobada amb les parts

* Anàlisi de la preparació del lloc en el qual es va a desenvolupar la mediació.

-L'equip mediador com a amfitrió del procés de mediació ha de preparar el lloc de manera que les parts se
sentin còmodes i que faciliti la confiança i cooperació entre les mateixes.

-L'aspecte més rellevant en relació al lloc es refereix al fet que garanteixi la confidencialitat i privacitat de tots
els assumptes que es tractin en el mateix.

-És important comptar amb una sala que garanteixi la confidencialitat i permeti les reunions conjuntes. Sales
addicionals per a reunions privades són recomanables encara que no imprescindibles.
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-És útil disposar de telèfon, fax, e-mail en el cas que les parts vulguin consultar amb algú no present a la sessió o
rebre algun document.

-Les cadires deuen ser similars per no establir diferències entre les parts.

-La disposició de les parts en la taula pot contribuir a la cooperació de les mateixes. És millor utilitzar una taula
rodona o d’angles que seure a les parts enfrontades.

Eines per sortir de l’estancament

* Eines per intentar sortir de l'estancament:

-Davant d'un estancament, l'equip mediador no decau o es desespera, ja que les parts ja venien sense un acord
a la mediació.

-L'equip mediador intenta introduir algun canvi per revifar la mediació.

-Els canvis poden ser tant físics com cognitius.

-Es pot orientar la conversa cap als temes més senzills i abordar posteriorment els més difícils.

-L'equip mediador pot ressaltar els èxits aconseguits fins al moment de l'estancament.

-L'equip mediador pot comentar que és normal que hi hagi alguns moments difícils durant la mediació.

-L'equip mediador pot emprar l'humor.

-Els acords parcials, en alguns punts, poden ser d'utilitat.

-Descansar permet reprendre la conversa amb més claredat.

-La tècnica de contrastar amb la realitat ajuda a les parts a valorar la viabilitat de diverses alternatives.

-Per contrastar amb la realitat, resulta funcional que l'equip mediador utilitzi preguntes per ajudar les parts a
ampliar informació, en comptes de tractar d'imposar la seva opinió.

-En general, es recomana la sessió privada per desenvolupar la tècnica de contrastar amb la realitat.
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ESTADÍSTIQUES DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA CORRESPONENTS A L’ANY 2017
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RESULTAT CONCILIACIONS / MEDIACIONS ANY 2017

1992 0 0 0 -- -- 2005 26 89.672 7 1.116.416,40 € 12,45 €

1993 22 136.526 8 -- -- 2006 34 86.152 7 1.116.529,92 € 12,96 €

1994 20 124.032 4 -- -- 2007 22 30.186 5 410.227,74 € 13,59 €

1995 20 107.760 4 -- -- 2008 24 45.752 4 645.103,20 € 14,10 €

1996 31 125.210 4 1.120.629,50 € 8,95 2009 18 13.946 5 210.584,60 € 15,10 €

1997 20 73.736 1 684.270,08 € 9,28 2010 36 154.674 11 2.369.605,68 € 15,32 €

1998 20 75.398 0 720.804,88 € 9,56 2011 19 142.564 2 2.230.770,19 € 15,65 €

1999 40 145.602 7 1.429.811,64 € 9,82 2012 37 186.230 12 2.926.138,88 € 15,71 €

2000 25 99.250 8 1.006.395,00 € 10,14 € 2013 25 460.654 7 7.236.874,34 € 15,71 €

2001 35 123.480 11 1.306.418,40 € 10,58 € 2014 25 70.110 8 1.082.498,40 € 15,44 €

2002 29 47.522 5 524.642,88 € 11,04 € 2015 30 97.836 7 1.530.155,04 € 15,64 €

2003 26 82.088 6 948.937,28 € 11,56 € 2016 22 68.528 6 1.075.546,96 € 15,70 €

2004 34 124.980 4 1.511.008,20 € 12,09 € 2017 22 50.855 4 762.316,45 € 14,99 €

TOTAL 322 1.265.584 62 9.252.917,86 € TOTAL 340 1.497.159 85 22.712.767,80 €

TOTAL 662 2.762.743 147 31.965.685,66 €

(*) No inclou les corresponents a vagues indefinides desconvocades.

(**) Cost salarial total per hora, per comunitat autònoma. Institut Nacional d'Estadística (INE)

Cost salarial 

(**)
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VAGUES DESCONVOCADES PEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA



EL RACÓ DEL LAUDE
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LAUDE ARBITRAL DICTAT PEL SR. SALVADOR ALVAREZ VEGA, MEMBRE DEL COS D’ÀRBITRES DEL TRIBUNAL
LABORAL DE CATALUNYA, COM A VIA DE SOLUCIÓ AL CONFLICTE EXISTENT A L’ EMPRESA XXXXX, EL DIA 27
DE MARÇ DE 2017.

DATA DE REGISTRE DE L’ACTE DE CONCILIACIÓ: El dia 16 de desembre de 2016, la Secció Sindical va presentar
escrit introductori al tràmit de Conciliació davant del Tribunal Laboral de Catalunya.

ORIGEN DEL CONFLICTE: El tema sotmès a Conciliació, tal com constava identificat en l'escrit introductori
presentat el dia 16 de desembre de 2016, era el següent:

1.- El conveni col·lectiu estipula:

“Artículo 14 Bolsa de estudiós: Todos los trabajadores podrán solicitar a la empresa una bolsa anual de
218,10 euros, para su formación profesional, que les será reconocida en función del aprovechamiento
anterior y del interés de los estudios para la empresa”

2.- L’empresa ha estat negant accés a aquesta bossa econòmica a treballadors excusant-se en el fet que
l’Empresa inclou en el seu Pla de Formació una formació similar. En aquest sentit, el cas més recurrent és el
de treballadors que estudien a l’Escola Oficial d’Idiomes.

3.- L’empresa ha negat l’accés a aquesta bossa a treballadors en tant no acreditessin l’aprofitament de la
mateixa.

OBJECTE i PRETENSIÓ:

1.- Que l’empresa reconegui el dret derivat d’aquest article 14 a l’Empresa sense cap altre limitació que el del
mateix articulat, és a dir, que els únics motius per no concedir l’accés a la bossa econòmica són:

a.- Falta d’aprofitament anterior: per tant, qualsevol treballador que la sol·liciti per primer cop, se li ha
de reconèixer (sempre que compleixi l’altre requisit). Correspon a posteriors sol·licituds del treballador
avaluar els resultats de les formacions finançades a càrrec d’aquesta bossa d’anys anteriors.

b.- Que la formació no sigui d’interès per l’empresa: Per tant, qualsevol formació que imparteixi els
coneixements, competències o acreditacions que s’estiguin donant en el Pla de Formació, siguin
necessàries en llocs de treball de l’empresa o es demanin en les ofertes de treball de la mateixa, són
indubtablement d’interès per l’empresa. Així mateix, que si una formació és de l’ interès per a
l’empresa, tots els treballadors tenen dret a accedir a aquest abossa per realitzar-la, independentment
de l’àrea, departament o grup professional.

2.-Que l’Empresa pagui en un temps raonable des de la sol·licitud. En cap cas està configurat aquest dret com
un “premi” a la formació. El procediment de l’empresa no pot ser que requereixi l’avançament del pagament
pel treballador, ja que a la pràctica això fa que treballadors no puguin accedir a aquesta bossa si han d’avançar
ells mateixos els diners per pagar la matrícula de la formació.

3.- Que es reconegui el dret a la bossa econòmica de l’any corresponent a aquells treballadors que se’ls ha
negat indegudament.
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ACTE DE CONCILIACIÓ: Degudament citades les parts, l'Acte de Conciliació davant del Tribunal Laboral de
Catalunya es va dur a terme, en una primera sessió el dia 23 de desembre de 2016, i en una segona el dia 1
de març de 2017, efectuant-se en aquesta última la proposta de resoldre el tema objecte de controvèrsia
mitjançant el procediment d'Arbitratge del mateix Tribunal.

ÀRBITRE DESIGNAT PER LES PARTS: Sr. Salvador Álvarez Vega, membre del Cos Laboral d’Àrbitres del Tribunal
Laboral de Catalunya.

QÜESTIÓ SOTMESA A ARBITRATGE: ¿Es pot interpretar que l'article 14 (Borsa d'Estudis) del Conveni de
Consultores estableix que els treballadors individualment tenen dret a aquesta borsa, independentment que
hi hagi grup de treball o comissions de formació en l'empresa que valorin l'interès dels estudis i
l'aprofitament anterior? “

TIPUS D’ARBITRATGE: L’arbitratge al que es sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de
dret.

TRÀMIT D’AUDIÈNCIA: Acceptat el mandat per part de l'àrbitre designat, Sr. Salvador Álvarez Vega, es
procedeix a fixar, per al dia 16 de març de 2017, la celebració del tràmit d'audiència, d'acord amb el que
disposa l'article 18.6.f) del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya. El àrbitre, després
d'escoltar i atendre les postures i argumentacions de les parts, amb lliurament de la documentació
oportuna, i després de l'intent d'acostar posicionaments, aixeca la corresponent acta amb el resultat final de
sense acord.

FONAMENTS DE DRET:

PRIMER.- L'origen de la discrepància que se sotmet a aquest arbitratge de dret deriva de la diferent
interpretació de l'article 14 de la XVI Conveni col·lectiu estatal d'empreses de consultoria i estudis de mercat
i de l'opinió pública, d'aplicació a l'empresa XXXXX (en endavant l'empresa), el qual sota el títol de "borsa
d'estudis" estableix que "tots els treballadors podran sol·licitar a l'empresa una borsa anual de 218,10 euros,
per a la seva formació professional, que els serà reconeguda en funció del aprofitament anterior i de l'interès
dels estudis per a l'empresa ". Sobre la discrepància plantejada, d'acord amb l'escrit de sol·licitud de
l'arbitratge, no consta pronunciament exprés per part Comitè de vigilància, interpretació i solució de
conflictes col·lectius del conveni col·lectiu a la consulta formulada al respecte.

SEGON.- Per a la concessió de la borsa d'estudis, l'empresa té constituït un grup de treball amb
representants dels treballadors, en el qual no participa la Secció Sindical que ha instat l'arbitratge, que
analitza les sol·licituds presentades a l'empara de l'article 14 del conveni col·lectiu per a la posterior resposta
(favorable / no favorable) al sol·licitant. Aquest grup de treball segueix un protocol d'actuació on està fixat el
procediment per a la concessió de la borsa d'estudis i que inclou la validació de l'interès de la formació per a
l'empresa de les sol·licituds presentades.

TERCER.- La percepció de la borsa d'estudis per a la formació professional dels treballadors que estableix
l'article 14 del conveni col·lectiu ve condicionada per dos únics requisits, l'aprofitament anterior i l'interès
dels estudis per a l'empresa, sent l'empresa qui, en principi, valora la concurrència d'aquests requisits per a
la concessió ja que és a ella a qui es dirigeixen les sol·licituds.
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QUART.- No hi ha en el text del conveni col·lectiu d'aplicació cap obligació respecte a la constitució de grups de
treball o comissions de formació a l'empresa per valorar la concurrència dels requisits per a la concessió o
denegació de la borsa d'estudis, si bé l'existència d'aquests grups o comissions amb la participació dels
representants dels treballadors no deixa de ser, no només una bona praxi en les relacions laborals de
l'empresa, sinó que també respon a crear un àmbit de participació en la formació dels treballadors que és un
dret reconegut a l'article 4 de l'Estatut dels Treballadors.

CINQUÈ.- Pel que fa a la interpretació dels convenis col·lectius reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem,
recollida i citada a manera d'exemple en la Sentència d'aquest Tribunal de 26 de novembre de 2008 (RJ 2009 \
385), ens diu que el primer cànon hermenèutic en l'exegesi de la norma és el sentit propi de les seves paraules
i que quan els termes d'un contracte són clars, s'ha d'estar al sentit literal de les seves clàusules, sense
necessitat d'acudir a cap altra regla d'interpretació, tot això d'acord amb els articles 3 i 1281 a 1289 del Codi
Civil.

En base a això i responent a la controvèrsia plantejada en la base d'una interpretació literal del conveni
col·lectiu, es pot interpretar en el cas plantejat que els treballadors tenen dret a la borsa d'estudis,
independentment que hi hagi grups de treball o comissions de formació en l'empresa que valorin l'interès dels
estudis i l'aprofitament anterior, en no estar prevista la constitució i regulació d'aquests grups o comissions en
el conveni col·lectiu, si bé el dret a aquesta borsa no s'estableix en la norma de forma automàtica per la
realització d'estudis pel treballador sinó condicionada la concessió a l'aprofitament anterior i l'interès dels
mateixos per a l'empresa, d'acord amb el que estableix l'article 14 del conveni col·lectiu.

LAUDE ARBITRAL: Es determina que es pot interpretar que l'article 14 (Borsa d'Estudis) del Conveni de
Consultors estableix que els treballadors individualment tenen dret a aquesta borsa, independentment que hi
hagi grup de treball o comissions de formació en l'empresa que valorin l'interès dels estudis i l'aprofitament
anterior.

ARBITRATGES 1992 - 2017


