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TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA / ACORD INTERPROFESSIONAL 
DE CATALUNYA 2018-2020

El Tribunal Laboral de Catalunya neix del
procés de concertació entre els agents
socials més representatius de Catalunya,
plasmat al primer Acord Interprofessional de
Catalunya que va ser signat el 7 de novembre
de 1990 per Foment del Treball Nacional,
CCOO i UGT de Catalunya.

Entre d’altres temes, l’AIC 1990 recollia
l’acord de creació d’un instrument de
resolució de conflictes de treball, la finalitat
del qual era objectivitzar al màxim el conflicte laboral, buscant la proporció de raó de les posicions de les parts
i oferint solucions ràpides i eficaces. Organisme que va rebre el nom de “Tribunal Laboral de Conciliació,
Mediació i Arbitratge de Catalunya”.

El TLC ha estat present a la resta d’Acords Interprofessionals de Catalunya, sent uns dels protagonistes en
cadascun dels AIC signats des de l’any 1990 (AIC 1990, AIC 2005-2007, AIC 2011-2014 i AIC 2015-2017),
ampliant-se les seves funcions i competències fins arribar al TLC que avui en dia tothom coneix.

Com tots i totes sabeu, el passat dia 3 de setembre de 2018, al Palau de la Generalitat i en presència del
President de la Generalitat, les organitzacions sindicals i les patronals més representatives de Catalunya, CCOO
de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball, PIMEC i FEPIME, van signar l’Acord interprofessional de
Catalunya 2018-20120.

L'Acord Interprofessional de Catalunya és l'espai central del marc català de relacions sociolaborals, per tant,
determinant en el desenvolupament del Tribunal Laboral de Catalunya, i altres espais de concertació com el
Consell de Relacions Laborals, o en col·laboració, amb el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

El nou AIC reafirma la continuïtat d’alguns elements d’acords anteriors i incorpora les següents novetats:

-En matèria d'estructura de la negociació col·lectiva a Catalunya, noves iniciatives de reordenació, millora
de la cobertura dels convenis col·lectius, i desenvolupament de la negociació col·lectiva en empreses
vinculades.

-S'estableixen noves recomanacions en matèria de subcontractació, incloent noves realitats com les de les
empreses multiserveis.

-1-



-En relació al temps de treball, millores en la gestió negociada de la flexibilitat que combini la flexibilitat
necessària que requereixen les empreses amb una protecció adequada dels drets de les persones
treballadores.

-En matèria de contractació es coincideix en la voluntat d'impulsar l'ocupació estable, actuar amb criteris de
causalitat per tal d’erradicar la contractació temporal injustificada.

-Tanmateix, es recullen fórmules per a la negociació col·lectiva que facilitin la contractació.

-Respecte els criteris salarials, aquests responen a la necessitat de creixement dels mateixos, en el nou
context econòmic de recuperació, incorporant nous criteris sobre salaris variables, fent-los compatibles amb
la competitivitat i productivitat de les empreses, i valorant la situació de cada empresa i sector.

-En formació professional, noves polítiques de prospecció de necessitats formatives i d'activació de la
formació i el seu reconeixement, com a factor essencial del nou model productiu. S'aposta per la FP Dual o
en model d'alternança per aconseguir un nou model industrial més integrador i competitiu.

-El compromís per les polítiques d'igualtat de gènere, adquireix una indubtable rellevància en el conjunt de
l'acord i de manera transversal, prestant especial atenció a la necessària reducció de la bretxa salarial, i a la
creació de nous instruments pactats, com la comissió tècnica d'igualtat del Tribunal Laboral de Catalunya.

-Sobre les polítiques d'igualtat i no discriminació, s'estableixen orientacions, per primera vegada, per a la
incorporació a la negociació col·lectiva, d'iniciatives respecte del col·lectiu LGTBI, la gestió de la diversitat
d'origen, i la incorporació a l'ocupació ordinària de les persones amb discapacitat.

-En matèria d'absentisme laboral, les parts consideren convenient abordar aquesta matèria, i es preveuen
mesures específiques i la creació d'un grup de treball per a tractar noves propostes.

-La prevenció de riscos laborals
adquireix centralitat en l'acord, tant de
forma transversal, com específica, des
d'una òptica participativa, i prestant
atenció a aspectes relacionats amb la
maternitat o la discapacitat
sobrevinguda.

-Com a elements dinamitzadors del desenvolupament d'un nou model productiu, s'acorden iniciatives per al
seguiment en les empreses i sectors del Pacte Nacional per a la Indústria, l'aparició de la indústria 4.0 i la
digitalització i majors desenvolupaments en la negociació col·lectiva de les polítiques mediambientals i de
mobilitat sostenible.

-S'aborden per primera vegada problemàtiques relacionades amb la mobilitat geogràfica internacional, i
noves problemàtiques del mercat de treball com les derivades de la economia de plataformes digitals o les
relacionades amb aspectes de les noves tecnologies i el seu ús personal proporcionat, la desconnexió digital
de les persones treballadores en finalitzar la jornada, o aspectes relatius al teletreball.

-Es tracten, també, aspectes d'important sensibilitat social, com la situació del servei domèstic i la valoració
positiva del conveni 189 de l'OIT.
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-S'aprofundeix sobre les polítiques negociades de responsabilitat social empresarial, amb clàusules
concretes per als convenis col·lectius, la qualitat social de la contractació pública, l'adhesió de l'AIC a
l'Agenda 2030 de Nacions Unides i el compromís amb la consecució dels objectius de
desenvolupament sostenible.

Pel que fa al Tribunal Laboral de Catalunya, el nou AIC dedica el seu Títol III al nostre Organisme,
contemplant-se els següents punts:

1. Ratificació de les competències del Tribunal Laboral
de Catalunya establertes en els anteriors Acords
Interprofessionals de Catalunya com a òrgan
extrajudicial de solució de conflictes laborals a
Catalunya.

2. El TLC s'ha consolidat com a l'organisme extrajudicial de la solució de conflictes laborals de
referència de tot l'Estat Espanyol i a nivell internacional.

L'elevat nombre d'acords assolits en els actes de conciliació i mediació, així com respecte a les
vagues desconvocades fruit de l'actuació del Tribunal, comporta un estalvi econòmic rellevant a
l'Administració, a les empreses i a les persones treballadores de Catalunya.

El nombre d'expedients tramitats al TLC s'ha incrementat progressivament als darrers anys i, com a
conseqüència de les noves competències que les normatives estatals i catalanes en matèria laboral i
de negociació col·lectiva atribueixen al TLC, es preveu un augment en l'activitat de l'organisme.

Per consolidar el funcionament del TLC s'ha d'establir la consignació d'una partida pressupostària
nominativa, específica i suficient en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per tal d'atendre
les seves actuacions.

Tanmateix, s'ha de garantir l'estabilitat de les dotacions pressupostàries del TLC mitjançant
l'aprovació d'acords pluriennals.

3. Mitjançant el present Acord Interprofessional de Catalunya, s'estableix l'adaptació del Reglament i
els procediments del Tribunal Laboral de Catalunya per l'assumpció de les competències, en matèria
de conciliació, mediació i arbitratge, que estableixen la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures
urgents per a la reforma del mercat de treball; el Reial Decret-Llei 7/2011, de 10 de juny, de mesures
urgents per a la reforma de la negociació col·lectiva, la Llei 36/2011, de 10 d'octubre de 2011,
reguladora de la Jurisdicció Social, la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma
del mercat laboral, Reial Decret 1362/2012, de 28 de setembre, pel que es regula la Comissió
Consultiva Nacional de convenis Col·lectius, Reial Decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel que
s'aprova el reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i
reducció de jornada i Decret 245/2013, de 5 de novembre, d'organització i funcionament de la
Comissió de convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals i la Llei 1/2014, de 28 de febrer,
per a la protecció de les persones treballadores a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre
econòmic i social.

4. D'acord amb l'establert a la legislació vigent i als punts anteriors, el Tribunal Laboral de Catalunya
és la única instància autònoma extrajudicial en els conflictes laborals que es produeixin a Catalunya,
d'acord amb l'art. 83.3 de l'Estatut dels treballadors.
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5. Compromís d'extensió a tota la negociació col·lectiva de Catalunya de les clàusules de sotmetiment
als procediments de solució extrajudicial de conflictes del Tribunal Laboral de Catalunya.

6. Compromís de les organitzacions signants de comunicar a les seves empreses associades i
representació sindical, en les que les relacions laborals no siguin regulades per conveni sectorial, de la
importància d'incloure la clàusula de sotmetiment als procediments del Tribunal Laboral de Catalunya
als seus acords, pactes o convenis d'empresa.

7. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a l'extensió de la inclusió de la clàusula de
sotmetiment als procediments del Tribunal Laboral de Catalunya als convenis col·lectius del personal
laboral de les administracions públiques a Catalunya.

8. Potenciar i actualitzar el Cos d'Àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya incorporant nous perfils
no estrictament jurídics, per afavorir la solució de conflictes en els que el caràcter econòmic o
d'organització del treball, sota criteris de formació professional i acadèmica adequada, d'acreditació
de la seva competència i de no exercir càrrec orgànic o tècnic a les organitzacions empresarials o
sindicals.

9. Generalitzar, com a forma àgil i eficient de solució del conflicte, les propostes mediadores des de la
mediació inicial i afavorir la solució arbitral un cop finalitzada la mediació sense acord. En aquest
sentit, l'arbitratge seria delegat pel propi Tribunal en conflictes que no tinguin caràcter jurídic.

10. Activar, amb més intensitat, la intervenció de les Comissions Tècniques del Tribunal Laboral de
Catalunya: la Comissió Econòmica, la Comissió de Previsió Social, Observatori de la conjuntura
econòmica de la negociació col·lectiva, la Comissió d'Organització del Treball i Mobilitat Sostenible, la
Comissió de Salut Laboral, i la Comissió Tècnica i de Mediació en Igualtat de Gènere i no
Discriminació. Les Comissions han d'exercir no només com a suport tècnic en la solució de conflictes,
sinó també amb caràcter preventiu i d'assessorament a
les parts.

11. Les organitzacions signants acorden que el procediment arbitral davant les divergències en la
negociació d'un conveni col·lectiu (article 86.3 de l'Estatut dels treballadors) tindrà el caràcter de
voluntari, en el marc de la autonomia de les parts en el procés de negociació col·lectiva. En aquest
cas, quan les parts acordin la submissió al procediment arbitral, aquest s'ha de substanciar mitjançant
arbitratge delegat del propi tribunal o mitjançant arbitratge plural del cos d'àrbitres.

12. Les empreses regulades per convenis col·lectius que tinguin clàusula de sotmetiment als
procediments del Tribunal Laboral
de Catalunya, en cas de diferències
en la negociació de la modificació
substancial de les condicions de
treball (articles 41.4 i 41.6 de l'Estatut
dels treballadors), inaplicació de
conveni col·lectiu (article 82.3 de
l'Estatut dels treballadors), es
sotmetran als procediments de
conciliació, mediació i arbitratge del
Tribunal Laboral de Catalunya.
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13. Els procediments de conciliació, mediació i arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya també
podran substituir els períodes de consultes en procediments de regulació d'ocupació (article 28 Reial
Decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament dels procediments
d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada, Art. 47.1 i article 51.2 de
l'Estatut dels treballadors en matèria d'expedients de suspensió del contracte o reducció de jornada i
d'extincions col·lectives, respectivament), procediments concursals (article 48.5 de la Llei 38/2011, de
10 de octubre, de reforma de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal) mobilitat geogràfica (article
40.2 de l'Estatut dels treballadors), modificació substancial de les condicions de treball (articles 41.4
de l'Estatut dels treballadors) i inaplicació del Conveni col·lectiu (article 82.3 de l'Estatut dels
treballadors), si així ho acorden les parts implicades.

14. El Comitè Paritari d'Interpretació, Aplicació i
Seguiment del Tribunal Laboral de Catalunya en
relació a les qüestions derivades de la possible
incorporació en la negociació col·lectiva de
mecanismes que promoguin la retribució o
compensació a les persones treballadores per
innovació o invenció, regulat al Títol II, Capítol IV i
l'Observatori de la Conjuntura Econòmica de la
Negociació Col·lectiva regulat al Títol IV, analitzarà l'evolució d'aquestes matèries i la seva repercussió
econòmica pel Tribunal Laboral de Catalunya, i prendrà, si fos necessari, les decisions que escaiguin
per no comprometre l'estabilitat financera de l'organisme.

Pel que fa als diferents temes que conformen el nou l’AIC 2018-2020, us relacionem a continuació tots
aquells que tenen una relació i afectació directa sobre el Tribunal Laboral de Catalunya:

TÍTOL II: CONTINGUTS DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA - CAPÍTOL I: ULTRAACTIVITAT

Finalitzat el període de negociació, cadascuna de les parts podrà decidir que la negociació està exhaurida.
En aquest cas, ambdues parts, de comú acord o qualsevol d'elles podrà decidir instar algun dels següents
procediments:

-Mediació expressa de la Comissió d'Aplicació i Seguiment de l'Acord Interprofessional de Catalunya que
s'iniciarà en un termini de 7 dies hàbils.

La Comissió d'Aplicació i Seguiment de l'Acord Interprofessional de Catalunya, emetrà un informe no
vinculant a les parts legitimades en el procés de negociació que pot consistir, entre d'altres, en:

a) L'orientació concreta de mesures tendents a la solució de divergències en el procés de negociació
col·lectiva,

b) La determinació d'una pròrroga en el procés de negociació, sempre preservant mentrestant la vigència
del conveni col·lectiu anterior,

c) O si escau, la recomanació sobre la realització d'un estudi que analitzi la possibilitat d'incorporar aquest
àmbit de negociació col·lectiva a un altre Conveni col·lectiu preexistent.

d) Derivar el cas al procediment de conciliació o mediació amb arbitratge delegat de la pròpia comissió de
mediació davant el Tribunal Laboral de Catalunya, exigint-se en aquest darrer cas l'acord d'ambdues parts.

-5-



-Directament el procediment de conciliació i/o el de mediació amb arbitratge delegat de la pròpia
comissió de mediació, exigint-se en aquest darrer cas mutu acord, segons l'establert als procediments de
resolució extrajudicial de conflictes del Tribunal Laboral de Catalunya, a que fa referència el Títol III.

En la mediació amb l'arbitratge delegat de la pròpia comissió de mediació les persones que formen
l'esmentada comissió actuaran com a àrbitres per designació conjunta de les parts i el laude es dictarà
per unanimitat de tots els membres.

Fins a la finalització d'aquest procediment es mantindrà la vigència del Conveni Col·lectiu.»

B) TÍTOL II :CONTINGUTS DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA - CAPÍTOL II: COMISSIONS PARITÀRIES DELS
CONVENIS COL·LECTIUS

3. Davant de conflictes col·lectius i/o individuals d'interpretació i/o aplicació, del Conveni col·lectiu
(article 91 de l'Estatut dels treballadors), la Comissió paritària podrà recórrer a les Comissions Tècniques
del Tribunal Laboral de Catalunya. En cas de no resoldre el conflicte en el temps i forma estipulat en el
Conveni col·lectiu, es sotmetrà als procediments de conciliació, mediació i arbitratge del Tribunal Laboral
de Catalunya.

4. Els convenis col·lectius han de regular la consulta prèvia i àgil a la Comissió paritària en els conflictes
col·lectius d'interpretació o aplicació del Conveni col·lectiu. En cas de que la Comissió paritària no
resolgui en el termini màxim de set dies, les parts s'obliguen a acudir als procediments del Tribunal
Laboral de Catalunya.

C) TÍTOL II: CONTINGUTS DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA - CAPÍTOL III: FLEXIBILITAT NEGOCIADA -
INTRODUCCIÓ

La complexitat que presenta la negociació de la flexibilitat requereix que es dugui a terme d'acord amb
les diferents realitats dels sectors i les empreses. Caldrà tenir en compte que no hi ha una línia de solució
única, sinó que cada cas haurà de tenir un tractament particular. La negociació de la flexibilitat ha de tenir
presents elements d'equilibri, garantia i eficàcia. És per això que els convenis sectorials podran recollir els
continguts i mecanismes de referència per aplicar a aquestes matèries de manera adaptada a les seves
particularitats i amb previsió d'adaptació a l'àmbit empresarial que ho requereixi.

Caldrà tenir present el recurs als mecanismes de resolució
extrajudicial de conflictes del Tribunal Laboral de
Catalunya (TLC), quan sigui necessari superar els
problemes que puguin sorgir durant la negociació o
la seva aplicació.

És convenient, per materialitzar aquesta concepció de
flexibilitat negociada que per a les empreses que no
tinguin representació legal de les persones treballadores,
els convenis col·lectius contemplin mecanismes de
negociació dels canvis organitzatius i de flexibilitat interna.
Recomanant les organitzacions signants de l'AIC, com a mecanisme més adient la comunicació prèvia a la
Comissió paritària del conveni amb l'objecte de ser assessorades les parts per les organitzacions
membres de la mateixa o alternativament al Tribunal Laboral de Catalunya mitjançant sol·licitud de
conciliació.
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D) TÍTOL II: CONTINGUTS DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA – CAPÍTOL III: FLEXIBILITAT NEGOCIADA –
FLEXIBILITAT NEGOCIADA: EL TEMPS DE TREBALL I EL SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

10. Les parts signants del present AIC som conscients de la importància de la regulació en la negociació
col·lectiva de l’organització flexible del temps de treball, com una alternativa per poder assolir acords de
flexibilitat tot considerant la diversitat de les necessitats objectives de les activitats econòmiques i les
realitats d’organització del treball divers que existeixen en els diferents sectors econòmics i empresarials.

El nostre objectiu comú és que tots els convenis col·lectius realitzin una regulació negociada de la flexibilitat
del temps de treball, adaptada a la seva específica realitat i de conformitat amb les orientacions del propi
AIC.

Per tot això, per als supòsits de convenis col·lectius en els que no existeixi encara regulació convencional de
la flexibilitat negociada del temps de treball, s’insta a que s’utilitzi el Tribunal Laboral de Catalunya (TLC),
per trobar una solució en aquesta matèria.

E) TÍTOL II: CONTINGUTS DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA - CAPÍTOL IV: CRITERIS SALARIALS I SISTEMES
RETRIBUTIUS

6. Els convenis col·lectius sectorials i d'empresa han d'establir procediments àgils per a la solució de
controvèrsies en relació amb els salaris variables i, en el seu cas, la remissió als mecanismes de solució
extrajudicial del Tribunal Laboral de Catalunya.

F) TÍTOL II: CONTINGUTS DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA - CAPÍTOL IV: RETRIBUCIÓ O COMPENSACIÓ A
LES PERSONES PER INNOVACIÓ O INVENCIÓ

El Tribunal Laboral de Catalunya, a través de la seva Comissió tècnica d'organització del treball, és un
mecanisme apropiat per assessorar les parts en aquesta matèria, i per a la prevenció de conflictes, per la
qual cosa es reforçarà el seu quadre d'experts amb els perfils professionals més idonis a les casuístiques
possibles.

Les parts de l'AIC es comprometen a dissenyar un programa específic de difusió en aquesta matèria, que pot
incloure la utilització de mitjans institucionals com el CRL, el CTESC i el TLC.

G) TÍTOL II: CONTINGUTS DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA – CAPÍTOL VI: MOBILITAT FUNCIONAL

3. Per tot això, la negociació col·lectiva
pot atendre als criteris següents:

Les classificacions professionals han
d’establir-se mitjançant grups
professionals. Els convenis col·lectius
concretaran els procediments
d’adaptació i organització de les
categories preexistents als nous
grups professionals. Per supòsits de
convenis col·lectius que encara no hagin adaptat la seva classificació professional, s’insta a que s’utilitzi el
Tribunal Laboral de Catalunya, per trobar una solució en aquesta matèria.
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H) TÍTOL II: CONTINGUTS DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA - CAPÍTOL VIII: INAPLICACIÓ DE LES
CONDICIONS ESTABLERTES EN ELS CONVENIS COL·LECTIUS

El Conveni col·lectiu que incorpori la clàusula de submissió als procediments extrajudicials de previsió i
solució de conflictes del Tribunal Laboral de Catalunya, podrà establir, sobre la base de l'autonomia de les
parts, el caràcter voluntari o obligatori del procediment arbitral, cas de divergències respecte de les causes
acreditatives de la inaplicació o del contingut i abast de la mateixa, bé mitjançant l'arbitratge delegat o del
cos d'àrbitres de Tribunal Laboral de Catalunya.

I) TÍTOL II: CONTINGUTS DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA - CAPÍTOL IX: L’ORGANITZACIÓ PROFESSIONAL,
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I LA PROMOCIÓ

8. Els sistemes de valoració de llocs de treball, amb plenes garanties d'objectivitat i de neutralitat que tingui
en compte la perspectiva de gènere, són un instrument imprescindible per a una eficient organització del
treball. Els convenis col·lectius sectorials i/o d'empresa podran acordar la utilització de la Comissió tècnica
d'experts en l'organització del treball del Tribunal Laboral de Catalunya a l'efecte de valorar els llocs de
treball per a la solució de divergències. Tanmateix, es podrà acordar la utilització del manual de valoració
del Tribunal Laboral de Catalunya prèvia adaptació a la realitat del propi Conveni col·lectiu.

J) TÍTOL II: CONTINGUTS DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA – CAPÍTOL XI: IGUALTAT – IGUALTAT DE GÈNERE

3. Les parts signants acordem la creació d’una Comissió Tècnica i de Mediació en Igualtat de Gènere i no
discriminació al Tribunal Laboral de Catalunya com a mecanisme de solució extrajudicial de conflictes i
d’anàlisi o assessorament en l’elaboració dels plans i mesures d’igualtat.

K) TÍTOL IV: OBSERVATORI DE LA CONJUNTURA ECONÒMICA DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

L'esperit de l'Acord Interprofessional de Catalunya és orientar a la negociació col·lectiva en els diferents
escenaris en que aquesta es dona facilitant la resolució pacífica i acordada de les diferents qüestions que es
poden plantejar en les meses de negociació en els marcs sectorials i d'empresa.

Amb aquest objectiu, les organitzacions signants del present Acord Interprofessional de Catalunya, establim
criteris de negociació en diferents matèries, al mateix temps que acordem la creació d'instruments o
l'adaptació dels existents que han d'ajudar a facilitar la negociació i preveure els possibles conflictes que
poden bloquejar les meses de negociació.

És per això que les organitzacions signants del present Acord Interprofessional de Catalunya acordem la
creació de l'Observatori de la Conjuntura Econòmica de la Negociació Col·lectiva.

En aquest sentit acordem que la Comissió Técnica d'Economia i Previsió Social Complementària del Tribunal
Laboral de Catalunya, es divideixi en tres comissions: la Comissió Tècnica d'Economia, la Comissió Tècnica
de Previsió Social Complementària i l'Observatori de la Conjuntura Econòmica de la Negociació Col·lectiva
amb les següents funcions generals:

-8-



a)La Comissió Tècnica d'Economia mantindrà les tasques que en l'actualitat l'ocupen referents a
l'anàlisi de l'empresa com a unitat productiva.

b) La Comissió Tècnica de Previsió Social Complementària analitzarà iniciatives que impulsin la previsió
social complementària a Catalunya.

c) L'Observatori de la Conjuntura Econòmica de la Negociació Col·lectiva realitzarà informes
relacionant les diferents variables econòmiques clau dels sectors que es considerin oportunes per les
parts negociadores durant el procés de negociació.

Els estudis es realitzaran a petició dels negociadors i amb acord en el marc de la comissió negociadora.

La Comissió d'Aplicació i Seguiment de l'Acord Interprofessional de Catalunya desenvoluparà els
corresponents reglaments de funcionament per cadascuna de les Comissions Tècniques, així com de
l'Observatori de Conjuntura Econòmica de la Negociació Col·lectiva.
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ANY 2018 2017 ANY 2018 2017

NOMBRE 624 709 NOMBRE 1 10

DIFERÈNCIA DIFERÈNCIA

% DIFERÈNCIA % DIFERÈNCIA

MITJANA MENSUAL 89,14 101,29 MITJANA MENSUAL 0,14 1,43

ANY 2018 2017 ANY 2018 2017

NOMBRE 457 533 NOMBRE 166 166

DIFERÈNCIA DIFERÈNCIA

% DIFERÈNCIA % DIFERÈNCIA

MITJANA MENSUAL 65,29 76,14 MITJANA MENSUAL 23,71 23,71

% ACORD 48,96 46,19 % ACORD 56,43 53,15

% SENSE ACORD 51,04 53,81 % SENSE ACORD 43,57 46,85

ANY 2018 2017 ANY 2018 2017

NOMBRE 623 699 NOMBRE 11 15

DIFERÈNCIA DIFERÈNCIA

% DIFERÈNCIA % DIFERÈNCIA

MITJANA MENSUAL 89,00 99,86 MITJANA MENSUAL 1,57 2,14

% ACORD 50,95 47,84

% SENSE ACORD 49,05 52,16

ACTIVITAT TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA

COMPARATIVA ANY 2018 / 2017 (Gener - Juliol)

INFORMES TÈCNICS

-4

-26,67

CONCILIACIONS / MEDIACIONS

-76

-14,26 0,00

-10,87

76

MEDIACIONS

0

CONCILIACIONS

85

-11,99

PROCEDIMENTS ARBITRATGES

-9

-90,00
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La importància de la
comunicació per identificar
els interessos a l’hora de
mediar en un conflicte.
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