A l’atenció de:
Molt Honorable Senyor Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya
Honorable Senyor Pere Aragonès, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda
Honorable Senyor Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Benvolguts president de la Generalitat, vicepresident i conseller de Treball, Afers Socials i
Famílies,
Els agents socials i econòmics més representatius del país —Foment del Treball, PIMEC,
CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya—, membres del Consell del Diàleg Social,
recentment constituït el passat 30 d’abril, una vegada va ser convalidat pel Parlament el
decret llei de participació institucional i del diàleg social de Catalunya, ens adrecem a vostès
per sol·licitar de manera urgent la convocatòria de la Comissió de Seguiment del Diàleg
Social.
Tal com vam coincidir a la reunió de constitució del Consell del Diàleg Social i tenint en compte
les valoracions sobre la situació d’urgència que el país afronta des de la vessant sanitària,
econòmica i social, cal una actuació àgil, potent i consensuada.
En aquest sentit, vam decidir constituir amb urgència la Comissió de Seguiment del Consell
de Diàleg Social, tal com estableix el mateix decret llei de participació institucional i del diàleg
social de Catalunya. Gestions que vam fer tots ràpidament, de manera que ja està publicat
en el DOGC.
Som coneixedors de la comissió tècnica aprovada pel Govern de la Generalitat per treballar
una proposta de reconstrucció econòmica i social del país, fet que valorem positivament per
poder tenir una visió integral dels diferents departaments i responsabilitats del Govern.
A la vegada, però, entenem que aquesta comissió manca d’eficàcia si no impulsem amb força,
convicció i rapidesa l’espai de concertació que des de l’entrada en vigor de la llei esmentada
ens obliga a concertar aquelles mesures que la llei reconeix de competència del Consell del
Diàleg Social de Catalunya. Ja no és només una voluntat política, ja tenim una obligació
jurídica.
Tanmateix les organitzacions que ens adrecem avui a vostès pensem que algunes mesures
que el Govern ha impulsat en la gestió de la crisi haurien pogut tenir un efecte més positiu si
haguéssim pogut concertar-les degudament i, per aquesta voluntat constructiva, demanem
participar activament en les mesures que s’hagin de desenvolupar properament.

També volem destacar que les reunions que manteníem setmanalment s’han deixat de
celebrar des del 23 d’abril i no s’ha donat resposta a les propostes que en aquestes reunions
hem traslladat organitzacions patronals i sindicals.
És cabdal per al país, que en aquest moment està patint l’aturada de milers d’empreses i la
pèrdua de milers de llocs de treball, que ens posem a dissenyar un pla integral de
reconstrucció econòmica i social entre tots els agents que tenim la responsabilitat de trobar
solucions als efectes de la pandèmia. Sempre, evidentment, tenint la salut de les persones
com una prioritat ineludible, però també trobant solucions per conciliar l’activitat econòmica i
laboral que tanta falta fa a milions de persones.
És amb aquesta voluntat i en virtut del que la llei estableix pel que fa a les nostres
competències, que demanem que es convoqui de manera urgent la Comissió de Seguiment
del Diàleg Social per poder definir l’agenda de treball i desenvolupar un procés de concertació
social efectiva que doni les millors solucions possibles a la gestió de la crisi actual.
Atentament,

Josep Sánchez Llibre
President de Foment del Treball

Josep Gonzàlez
President de PIMEC

Javier Pacheco
Secretari general de CCOO de Catalunya

Camil Ros
Secretari general d’UGT de Catalunya
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