
Introducció 
Quan una planta de producció es reestructura, els 
actors socials i, en general, els sistemes de 
relacions laborals tendeixen a preservar el lloc de 
treball dels treballadors i, de vegades, els sistemes 
de relacions laborals ajuden els treballadors 
acomiadats a fer-se càrrec del control de la planta 
de producció que tanca. D'aquesta manera, els 
treballadors es converteixen efectivament en els 
nous propietaris i gestors de la planta 
(cooperatives). 

Tanmateix, quan les condicions d'una planta fan 
inviable el manteniment de l’activitat a causa de la 
caiguda de la demanda de productes, són els 
sistemes de relacions industrials capaços 
d’oferir alternatives o formes d'empresa per 
als treballadors acomiadats? Quin és el paper 
en aquests processos? Quins són els rols i les 
eines dels sistemes de relacions laborals que 
es poden utilitzar per adaptar els llocs de 
treball i / o les diferents formes d'empreses a 
les necessitats locals? 

Aquesta jornada neix  lligada al projecte de 
recerca « The role of industrial relations systems 
in creating new forms of job and enterprise to 
protect local economy », finançat per la Comissió 
Europea i coordinat per la Confederazione 
Italiana Sindacati Lavoratori (CISL). 

  

 

 

  Informació pràctica 
 
Ateneu Barcelonés (Sala Verdaguer)  
C/ Canuda, 6 
08002 Barcelona 
 
Com arribar 
—  Des de les estacions de Metro de Plaça 
Catalunya (línies 1 i 3), FF.CC i Renfe. 
 

Inscripció 
 
L’assistència a la jornada és gratuita i oberta a 
tothom interessat, però és neceasària 
inscripció prèvia al correu: 
quit@uab.cat 
 
NOTA: Pels estudiants/tes del Doctorat de 
Sociologia  es tracta d’una activitat formativa 
certificable. 
 

Organitza 
 
Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida 
Quotidiana i el Treball 
 
http://quit.uab.es/ 

 

  

 

Jornada 

El paper dels sistemes 
de diàleg social en la 
creació de noves 
formes d’ocupació i 
d’empresa per a 
protegir l’economia 
local 

Barcelona 
 

Divendres 14 de setembre 2018 
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Objectius 
 

El projecte pretén intercanviar coneixement 
sobre bones pràctiques per trobar estratègies 
comunes per superar les conseqüències de la 
reestructuració / tancament de les economies 
locals. 

Els objectius principals de l'acció són donar 
suport a les relacions laborals, a través del 
desenvolupament d'expertesa i l'intercanvi 
d'informació per difondre el coneixement sobre 
institucions i pràctiques de relacions laborals a 
tota la UE. 

En concret, el projecte pretén implicar els 
Sistemes de relacions industrials europeus en una 
estratègia per un creixement intel·ligent, 
sostenible i inclusiu a Europa, en particular, 
mitjançant la implicació dels sistemes de 
relacions industrials i el diàleg social en un paper 
actiu en la proposta d'una manera diferent i 
innovadora de gestionar les conseqüències de la 
reestructuració/tancament de les plantes 
productives. 

Així doncs, la Jornada vol ser una sessió de treball 
on els agents socials involucrats, tècnics i 
persones expertes i/o professionals puguin posar 
en comú les seves reflexions, experiències i 
compartir els casos de bones pràctiques.  

 

 

 

  

Programa 
 
 
09.30 – 9:45 Registre d’assistents 
            
09.45 – 10:00  
                Presentació del projecte RISTART 
                 
                A càrrec de: 
 

 Oscar Molina,  professor del 
Departament de Sociologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i 
investigador del Centre d’Estudis 
Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el 
Treball (QUIT) –  UAB 
 

 Alejandro Godino, investigador del 
Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida 
Quotidiana i el Treball (QUIT) –  UAB  
 

10.00 – 11:30  
                El paper de la Negociació Col·lectiva en la  
                Reestructuració d’Empreses 
 
                Amb la participació de: 
 

 Juan José Marín,  Secretari d’Acció 
Sindical CCOO Indústria Catalunya 

 Representant,  Barcelona Activa, 
Ajuntament de Barcelona 

 
11.30 – 12:00  Pausa Cafè 
 
 

   
 
 
 
12.00 – 13:30  
                Les dimensions Local i Social en els  
                Processos de Reestructuració 
                  
                Amb la participació de: 

 
 Lluís Rodríguez Algans, economista 

i assessor del Grup Parlamentari 
Elkarrekin Podemos al Parlament 
Vasc 

 Vanessa Campos i Climent, 
professora del Departament de 
Direcció d’Empreses a la UV i 
Investigadora de Càtedra de 
Economia del Bé Comú de la 
Universitat de València 

 
13.300 Debat i Cloenda 

           
DG Employment, Social Affairs and Inclusion 

Project co-funded by the European Union 
Agreement no. VS/2016/0332 
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