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Jornada “La reforma laboral, dotze mesos 

d’experiències” 

Toni Mora: “Els governs que volen avançar cerquen 

majories que van més enllà de les parlamentàries”  

Barcelona, 15 de febrer de 2023.-El president del CTESC ha posat en valor que la 

reforma laboral és derivada del consens dels agents socials i ha assenyalat que quan 

els governs volen avançar a grans passes han d’anar més enllà de les majories 

parlamentàries i que té molts beneficis el diàleg dels polítics amb els agents econòmics i 

socials. 

Així mateix ha indicat que és una reforma de llarg abast però de “cocció lenta” i per 

tant caldrà veure l’impacte en la lluita contra la bretxa salarial, les desigualtats i en la 

formació al llarg de la vida. També ha destacat que contribueix a desenvolupar la cultura 

del diàleg i el consens. 

El punt de vista econòmic i social 

La ponent Judit Vall, professora d’economia de la UB, ha exposat les xifres de 

contractació i s’ha referit a la diferència de contractació temporal que hi havia entre el 

nostre país amb molta temporalitat, i els de l’entorn la qual amb la reforma ja mostra una 

xifra similar. 

Pel que fa als efectes de l’alta temporalitat (que en determinats moments havia arribat al 

70% entre els menors de 25 anys), Vall ha citat la conseqüència social de que es retardés 

la decisió de formar famílies, i que es tinguin fills més tard i en menor número. 

El punt de vista jurídic 

Per la seva banda, Ignasi Beltran, professor de Dret del Treball a la UOC ha assenyalat 

que encara costa veure els efectes de la reforma perquè conté molts conceptes jurídics 

indeterminats que caldrà anar aclarint. Així mateix encara hi ha poca jurisprudència i el 
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Tribunal Suprem encara no s’ha pronunciat sobre cap cas relacionat. Ha indicat que el 

mercat demostrarà quina és la realitat ja que sap “trobar els punts cecs” i marcar les 

pràctiques que poden ser diferents a les previstes per la reforma. Al mateix temps ha 

assenyalat les dificultats que plantegen determinades disposicions transitòries i l’aplicació 

dels convenis. 

El debat dels agents socials 

Moderat per Òscar Riu, director general de Relacions Laborals del Departament 

d’Empresa i Treball, ha comptat amb la participació de Cristina Torres, per CCOO; Núria 

Gilgado, per la UGT; Yèsika Aguilar, per Foment i Ariadna Guixé, per Pimec. 

CCOO ha destacat l’increment espectacular dels contractes indefinits amb la reforma. 

També ha indicat que la reforma aprèn del que va passar a la pandèmia i a diferència 

d’altres crisis inclou mecanismes com els ERTOS o el sistema RED per evitar 

acomiadaments. Creu que cal avançar en la regulació nova del contracte de temps parcial 

per tal que no contribueixi a la precarització. 

UGT destaca el paper de la reforma laboral per passar d’una situació en la qual la 

normalitat era la temporalitat cap a una altra situació en la qual la normalitat ha de ser la 

contractació indefinida. Destaca que per als menors de 25 anys la contractació indefinida 

s’hagi incrementat més d’un 60%. 

Foment ha assenyalat que resoldre la dualitat entre contractació temporal i indefinida no 

s’hauria d’haver fet penalitzant la primera en els casos en què és necessària i que la 

reforma ha introduït rigideses. També que cal considerar en la negociació que en l’IPC els 

empresaris no poden fer actuar i cal tenir en compte els costos fiscals, laborals i de 

subministraments derivats tant de la guerra com de l’entorn econòmic. 

Pimec ha lamentat que s’hagués prescindit de l’organització en la negociació de la 

reforma atesa la importància de les pimes. També ha indicat que pel que fa a contractes 

l’aplicació de la reforma té complexitats.  

Compatibilitzar la competitivitat i els drets de les persones 
treballadores 
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A la cloenda, Enric Vinaixa, secretari de Treball del Departament de Treball i Empresa ha 

al·ludit a que la reforma ha aportat un marc de relacions laborals que ha fet possible lluitar 

contra els embats de la situació socioeconòmica i les crisis. Així mateix, que cal seguir 

enfortint la negociació col·lectiva en el marc català de relacions laborals i ha insistit que el 

departament vol compatibilitzar la competitivitat de les empreses i l’economia i els drets de 

les persones treballadores. 

Paraules clau: Reforma laboral, Negociació Col·lectiva, Diàleg Social, Consens, 

Contractes 
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