
 
 
 

 
 
 
 
CONVENI RESOLUTIU ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS 

I FAMÍLIES I LA FUNDACIÓ PRIVADA TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, PER 

AL FINANÇAMENT DE L’ACTIVITAT CONCILIADORA, MEDIADORA I 

D’ARBITRATGE DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA DURANT EN 2020 

 

Barcelona, 

 

 

REUNITS 

 

D’una part, l’Hble Sr. Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i 

Famílies, que actua d’acord l’article 10 del Decret 3/2018, de 29 de maig, pel qual es 

nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i conselleres dels departaments de 

la Generalitat de Catalunya (DOGC, núm. 7632,  d’1.06.2018). 

 

I de l’altra part, el Sr. Manel Sebastian Pérez Cobos, amb DNI 36969533T, que actua 

en representació de l’entitat Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya, amb NIF 

G60006715, en virtut de l'escriptura de poder núm. 2170, mitjançant la qual s'eleven a 

públics els acords del Patronat de la Fundació de la reunió celebrada en data 18 de 

juliol de 2007. 

 

Les parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal per formalitzar i 

subscriure aquest conveni i, 

 

 

MANIFESTEN 

 

1. En data 7 de novembre de 1990 es va signar el primer Acord Interprofessional de 

Catalunya entre Foment de Treball Nacional i els sindicats Unió General de 

Treballadors de Catalunya (UGT) i Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

(CONC). A l’article 3, les parts van acordar instituir el tribunal laboral de conciliació, 

mediació i arbitratge, amb l’objecte d’establir un sistema extrajudicial i 


  Yolanda  Aguilo  Manjon  14/05/2020 19:00

Yolanda  Aguilo  Manjon 
Yolanda  Aguilo  Manjon 


  Enric Vinaixa Bonet 14/05/2020 19:01

Enric Vinaixa Bonet
Enric Vinaixa Bonet


  Josep Ginesta Vicente 14/05/2020 20:42

Josep Ginesta Vicente
Josep Ginesta Vicente



 
 
 

 
 
 
 

extraadministratiu de solució de la conflictivitat laboral, així com el desplegament del 

seu reglament de funcionament. 

 

2. En data 7 de setembre de 2018, es publica al DOGC la Resolució TSF/2053/2018, 

de 4 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord 

Interprofessional de Catalunya per als anys 2018-2020, subscrit el 24 de juliol de 

2018, per part de la representació empresarial per Foment del Treball Nacional, 

Petita i Mitjana Empresa i per la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de 

Catalunya, i per part de la representació dels treballadors pels sindicats Comissió 

Obrera Nacional de Catalunya i Unió General de treballadors de Catalunya. Al seu 

títol III, es ratifiquen 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 i, d'acord amb l'establert 

a la legislació vigent i al contingut del referit Acord, 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. 

3. Mitjançant escriptura pública, en data 27 de gener de 1992, es constitueix la 

Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya (en endavant, la Fundació), a fi 

efecte d'adquirir la capacitat jurídica necessària per al desenvolupament de les 

activitats del Tribunal Laboral de Conciliació, Mediació i Arbitratge de Catalunya. 

4. El conveni signat en data 21 de febrer de 1992 entre representants del Departament 

d’Empresa i Ocupació (actualment Departament Treball, Afers Socials i Famílies), 

Foment del Treball Nacional, Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió 

General de Treballadors, estableix en la seva clàusula tercera que el Departament 

d’Empresa i Ocupació col·laborarà en el finançament de les despeses de 

funcionament de la Fundació en una quantia que, en cap cas, podrà ser inferior al 

85% del seu pressupost, sempre d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de 

la Generalitat de Catalunya. A l’addenda de data 4 de desembre de 1992 s’estableix 

que el pagament d’aquest ajut es farà per bestreta per l’import total. 

 



 
 
 

 
 
 
 
5. La mencionada clàusula quarta va ésser modificada en data 18 de gener de 2005, 

en una Annex al Conveni de Col·laboració signat pel Departament de Treball i 

Indústria de la Generalitat de Catalunya, Foment del Treball Nacional, la Comissió 

Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya, 

quedant redactada de la següent manera: l’import de l’aportació econòmica del 

Departament de Treball i Indústria destinada al Tribunal Laboral de Catalunya, es 

lliurarà a la Fundació en dos terminis semestrals, que es faran efectius durant els 

mesos de gener i juliol, un cop feta la justificació del lliurament anterior.  

 

6. Atès que aquesta modificació no va resoldre plenament els problemes de tresoreria, 

en data 4 de desembre de 2009 es va procedir a la signatura d’una addenda a 

l’esmentat Conveni de col·laboració per la qual es va establir modificar la clàusula 

quarta del Conveni de 21 de febrer de 1992, que va quedar redactat de la següent 

forma: “L’import de la partida pressupostària corresponent destinada al Tribunal 

laboral, una vegada aprovada, es lliurarà a la Fundació mitjançant en una única 

bestreta per l’import total. La justificació es farà durant el primer semestre de 

l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’exercici de lliurament.” 

 

7. El dia 1 de desembre de 2014, es va signar, entre els agents socials i el 

Departament d’Empresa i Ocupació una “Proposta del Departament d’Empresa i 

Ocupació per al desplegament de l’Acord pel diàleg social permanent sobre la 

reconfiguració del Tribunal Laboral de Catalunya i el compromís de dotació 

pressupostària pluriennal”.  

 

8. En data 22 de juny de 2016 es va signar el conveni pluriennal per tal de garantir un 

sistema extrajudicial i extraadministratiu de solució de la conflictivitat laboral. El 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d’acord amb les seves 

disponibilitats pressupostàries, va atorgar a la Fundació una subvenció de 

3.534.917,09 euros distribuïts en quatre anualitats per els anys 2016, 2017, 2018 i 

2019, segons els termes de l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 14 

de juny de 2016:  

 

lmport 2016 lmport 2017 lmport 2018 lmport 2019 

825.000,00  

 

 

 

 

850.000,00 

  

850.000,00 

 

850.000,00  

 

 



 
 
 

 
 
 
 

159.917,09  

 

   

984.917,09 

 

850.000,00  850.000,00   850.000,00  

 

 

9. En data 28 de novembre de 2019, es publica al DOGC la Resolució TSF/3133/2019, 

de 15 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Reglament 

de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya (codi núm. 79001142121992). 

10. En data 10 de febrer de 2020, la Fundació, presenta al Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies una sol·licitud d’ajut per tal de fer possible la continuïtat de 

l’activitat conciliadora, mediadora i arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya pel 

2020. 

11. Atesa la voluntat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de continuar 

la col·laboració amb la Fundació, en data 9 de març de 2020 el Director General de 

Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, per delegació del 

Secretari General del Departament, va signar l’informe que acredita la impossibilitat 

de promoure la concurrència pública, i en data 21 d’abril de 2020, el Govern va 

autoritzar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a atorgar la subvenció 

exclosa de concurrència pública esmentada.  

12. I, per l’exposat, ambdues parts subscriuen el present conveni resolutiu amb 

subjecció a les següents  

CLÀUSULES 

Primera. Objecte.- 

Aquest conveni resolutiu té per objecte atorgar una subvenció exclosa de concurrència 

pública a l’entitat la Fundació per al finançament de l’activitat conciliadora, mediadora i 

d’arbitratge per tal de garantir un sistema extrajudicial i extraadministratiu de solució de 

la conflictivitat laboral. 

 

El Tribunal laboral de Catalunya, com a sistema de solució extrajudicial de conflictes 

laborals a Catalunya, és una realitat dintre del marc de les relacions laborals català que 



 
 
 

 
 
 
 
suposa el triomf de l’autonomia i capacitat dels interlocutors socials per negociar i 

resoldre els seus propis litigis en l’ordre laboral. 

 

Segona. Compromisos de l’entitat Fundació Privada Tribunal Laboral de 

Catalunya 

El Tribunal Laboral de Catalunya es compromet a desenvolupar durant l’any 2020, 

d’acord el reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, publicat al 

DOGC núm. 8012, de 28 de novembre de 2019, mitjançant la Resolució 

TSF/3133/2019, de 15 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la 

publicació del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya: 

a) Conciliació en els conflictes laborals que li siguin sotmesos a través del 

procediment establert a l'article 14 d'aquest reglament, als efectes del que 

determina respecte d'això la Llei reguladora de la jurisdicció social. 

b) Mediació en els expedients de conflictes laborals que siguin sotmesos al tràmit 

previst a l'article 15 d'aquest reglament. 

c) Conciliació, mediació i arbitratge davant de les divergències en la negociació d'un 

Conveni col·lectiu (article 86.3 de l'ET). En el cas que les parts acordin la submissió 

a arbitratge, aquest es substanciarà mitjançant arbitratge delegat del propi Tribunal 

o arbitratge plural del cos d'àrbitres. 

d) Conciliació, mediació i arbitratge en cas de diferències en la negociació de la 

modificació substancial de les condicions de treball (artícles 41.4 i 41.6 de l'ET) i 

d'inaplicació de Conveni col·lectiu (article 82.3 de l'ET). 

e) Conciliació, mediació i arbitratge respecte a les discrepàncies sorgides durant la 

fase dels preceptius períodes de consulta o de notificació prèvia a l'afectat, si 

s'escau, previstos als articles 40, 47, 51, 52 c) de l'Estatut del treballadors. 

f) Conciliació, mediació i arbitratge en substitució dels períodes de consultes en: 

1) Procediments de regulació d'ocupació Article 28 del 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, articles 47.1, 47.2 i 

51.2 de l'Estatut dels treballadors. 

2) Procediments concursals (article 48.5 de la Llei 38/2011, de 10 d'octubre, de 

reforma de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal). 



 
 
 

 
 
 
 

3) Mobilitat geogràfica (article 40.2 de l'ET). 

4) Modificació substancial de les condicions de treball (article 41.4 de l'ET). 

5) Inaplicació del Conveni col·lectiu (article 82.3 de l'ET). 

g) Conciliació i mediació a l'objecte de fixar els serveis de manteniment que han 

d'aplicar-se en una o més empreses amb ocasió d'una convocatòria de vaga i la 

determinació d'aquests serveis de manteniment no sigui competència de l'Autoritat 

laboral. 

h) Conciliació i mediació en conflictes sorgits per motiu de discriminació per raó de 

gènere i igualtat d'oportunitats. 

i) Conciliació i mediació en matèria de Seguretat i Salut Laboral. 

j) Arbitratge, d'acord amb el que estableixen els articles 16 i 17 d'aquest reglament. 

 

Tercera. Compromisos del Departament de Treball, Afers socials i Famílies 

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aportarà a la Fundació una 

subvenció exclosa de concurrència pública per un import màxim de 850.000,00 euros, 

per finançar les despeses de les activitats esmentades a la clàusula segona. 

 

A aquests efectes, el Departament  de Treball, Afers Socials i Famílies, per aquest any 

2020, i d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries, atorga a la Fundació,  per 

al desenvolupament de les actuacions  especificades a la clàusula segona una 

subvenció exclosa de concurrència pública per la quantitat màxima de 850.000 euros. 

 

Quarta. Quantia i finançament 

 

L’aportació de 850.000 euros es farà a càrrec de la partida pressupostària 

BE14D/448000100/3330/0000 del pressupost de la Direcció General de Relacions 

Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies per a l’any 2020. 

 

Un cop signat aquest Conveni, es tramitarà el document d’obligació del 100 % de 

l’import total de la subvenció atorgada, en concepte de bestreta. El pagament de la 

bestreta es farà amb la signatura del mateix i un cop verificada la correcta justificació de 

la subvenció atorgada l’any anterior. 



 
 
 

 
 
 
 
La completa revisió de l’activitat subvencionada es durà a terme dins de l’any de la 

presentació de la justificació. 

 

El termini d'execució establert inicialment no podrà ser modificat, d’acord l’article 54 del 

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten les mesures urgents 

complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, ja que la 

subvenció té per finalitat el finançament de les despeses de funcionament de l'entitat 

beneficiària. 

 

Per a la concessió d’aquesta bestreta no es requereix garantia perquè l’esmentada 

Fundació ha acomplert amb les disposicions establertes i amb la normativa vigent en 

totes les relacions anteriors amb el Departament. 

 

Cinquena. Justificació de la despesa 

 

La justificació de l'aplicació dels fons percebuts i el compliment de la finalitat de la 

subvenció es farà d'acord amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de 

justificació de subvencions i la resta de normativa legal vigent en el moment de la 

justificació. 

 

El termini màxim de presentació de la documentació justificativa serà el 31 de maig de 

2021.  

 

La Fundació ha d’aportar: 

 

a) Compte justificatiu amb aportació d'informe d'un auditor d’acord amb els 

requisits de l’ordre esmentada i, en concret, dels següents: 

 

1.- Que l’auditor de comptes, inscrit com a exercent en el Registre oficial d’auditors 

de comptes (ROAC) dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes 

(ICAC), porti a terme la revisió del compte justificatiu amb subjecció a les normes 

d'actuació de la Intervenció general de la Generalitat de Catalunya. 

2.- Que l’informe de l’auditor vagi acompanyat d’un compte justificatiu que contingui: 



 
 
 

 
 
 
 

2.1.- Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de 

l’acció, activitat o projecte subvencionat, amb indicació de les activitats 

realitzades i dels resultats obtinguts. 

2.2. - Una memòria econòmica abreujada, que com a mínim, ha de 

contenir un estat detallat de les despeses de les activitats subvencionades, 

degudament agrupades per conceptes i d’acord amb el pressupost acceptat. 

2.3.- Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que 

financen l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva 

procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a 

d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat 

a cadascuna, amb identificació dels òrgans condecents. 

2.4.- S'ha de presentar una liquidació del pressupost acceptat. 

3.-  El beneficiari està obligat a auditar els seus comptes anuals, i aquesta revisió del 

compte justificatiu l'ha de portar a terme el mateix auditor. 

4.- El beneficiari està obligat a conservar i a posar a disposició de l’auditor de 

comptes tots els llibres, registres i documents que li siguin exigibles per a la 

justificació de les subvencions. Aquesta mateixa obligació la té respecte a les 

actuacions de comprovació i control previstes en la normativa aplicable. 

5.-  L’informe haurà d’examinar els certificats d’assistència a les reunions dels 

òrgans de participació i de la justificació en cas de no poder assistir a alguna de 

les reunions i comprovarà que les actuacions que s’han realitzat al territori, 

aquestes s’han fet de forma proporcional i equitativa a la representativitat 

institucional. 

6.-  L’informe de l’auditor també indicarà les comprovacions realitzades, posant de 

manifest tots aquells fets que puguin suposar un incompliment per part del 

beneficiari, amb un nivell de detall que permeti a l’òrgan gestor formular 

conclusions.  

7.- Si la subvenció s'atorga d'acord amb un pressupost, s'ha de presentar una 

liquidació on s’indiquin i, en el seu cas, es motivin les desviacions respecte al 

pressupost inicial. 

b) Els comptes de l’exercici 2020 tancats, certificats i degudament auditats. 



 
 
 

 
 
 
 
 

Haurà d’estar disponible, a requeriment de l’Administració, la documentació original 

justificativa que fonamenta la concessió de la subvenció (factures i/o altra documentació 

acreditativa) així com els justificants de pagament de les despeses imputades. 

 

L’import a justificar és de 850.000 euros del pressupost presentat i acceptat per la unitat 

gestora. 

 

Sisena.- Publicitat 

 

La Fundació ha de fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat 

relacionats amb les activitats del present conveni resolutiu, l’expressió “amb el suport 

del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies” i el logotip de la Generalitat de 

Catalunya.  

D’acord amb l’article 96 bis del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya,  

i l’obligació establerta a l’article 15.c de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’han de publicar les 

subvencions atorgades en aplicació del principi de transparència. 

El procediment de publicació i publicitat de la informació sobre les convocatòries i les 

resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de 

Subvencions (BDNS), serà a través del mòdul RAIS, d’acord les instruccions de la 

Intervenció General, de 20 de març de 2017 

 

Setena.- Normativa reguladora i control 

 

El present conveni, atesa la seva naturalesa, es regeix pel que preveu el Capítol IX del 

Text Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 

3/2002, de 24 de desembre i altra normativa dictada en el seu desplegament, així com 

per tots aquells preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions i del seu reglament que constitueixin normativa bàsica. La Llei 26/2010, del 

3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya serà d’aplicació supletòria. 

 



 
 
 

 
 
 
 
La Fundació s’obliga a facilitar tota la informació que li pugui ser requerida i a 

sotmetre’s als controls que li correspongui per part de la Intervenció General de la 

Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes, o altres òrgans competents. 

Així mateix, conservarà tots els documents justificatius durant el temps necessari 

mentre puguin ser objecte de control. 

Vuitena.- Causes d’extinció 

 

Seran causes d’extinció i incompliment del present conveni: 

 

a. El transcurs de la vigència d’aquest acord. 

b. Per mutu acord entre les parts. 

c. Per incompliment de les actuacions establertes en aquest conveni per qualsevol 

de les parts. 

d. Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest conveni. 

e. Per altres causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent. 

 

Qualsevol incompliment de les obligacions i compromisos assumits pels signats 

d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada d’optar per exigir-ne el compliment o la 

seva resolució. 

 

Novena.- Modificació del Conveni 

 

1. Les parts es comprometen a comunicar a l’altra part qualsevol alteració que de 

manera substancial pugui modificar les actuacions objecte d’aquest conveni.  

 

2. En el supòsit que la Fundació infringeixi alguna de les clàusules previstes en aquest 

conveni, el Departament de Treball, Afers socials i Famílies quedarà facultat per 

resoldre’l i per exigir-li el reintegrament de totes o part de les aportacions econòmiques 

rebudes en funció del grau d’incompliment, prèvia instrucció del procediment 

corresponent d’acord amb el que estableix el Capítol IX del Text Refós de la Llei de 

Finances Públiques de Catalunya. 

Desena.- Protecció de dades 

 



 
 
 

 
 
 
 
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les 

informacions, dades i documentació a què tinguin accés en virtut d’aquest acord i dels 

específics que se’n derivin, no podent utilitzar-les per a usos diferents als previstos en 

aquest, i fan constar, de manera expressa, que vetllaran per al compliment de la 

normativa de protecció de dades personals d’aplicació en cada cas. Ni en virtut d’aquest 

acord ni dels projectes que es puguin realitzar en el seu desenvolupament es podran 

dur a terme accessos a dades de caràcter personal ni tractaments ni cessions a tercers 

no permesos per les lleis.  

 

Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les 

actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas de ser necessaris, les 

parts adequaran les seves actuacions als requisits establerts al Reglament general de 

protecció de dades (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 

2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.  

La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol 

altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal serà 

causa de resolució del conveni. 

 

Onzena.- Propietat intel·lectual 

Les parts s’obliguen al compliment de les disposicions contingudes en la normativa de 

propietat intel·lectual, respecte aquell material susceptible de protecció en aquesta 

matèria. 

Dotzena.- Jurisdicció  

 

Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni que no puguin 

ser resoltes per acord de les parts, restaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

 

Tretzena.- Vigència del Conveni 

El present conveni entra en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà vigència 

fins la total realització i la finalització del termini establert per la presentació de la 



 
 
 

 
 
 
 
justificació econòmica i la seva revisió, sens perjudici que les actuacions hagin d’estar 

dutes a terme com a màxim el 31 de desembre de 2020.  

 

Catorzena.- Règim jurídic  

 

Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per les previsions que estableix 

el Capítol IX del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei de Finances públiques de Catalunya, a la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, i l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre 

les formes de justificació de subvenció, i del Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel 

qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les 

subvencions in altres ajuts. 

 

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni per duplicat, en el lloc i 

data indicats a l’encapçalament. 

 

 

 

Chakir El Homrani Lesfar    Manel Sebastian Pérez i Cobos 

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies  Gerent de la Fundació Privada 

Tribunal  Laboral de Catalunya 
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