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REUNIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE FOMENT DEL TREBALL NACIONAL  

A C T A 

Dia  de 2020   

Sota la presidència del Sr. Josep Sánchez Llibre es reuneix telemàticament la Junta  Directiva  de 

Foment del Treball Nacional.  

Assistents 

President 

Josep Sánchez Llibre  

Vicepresidents  

Antoni Abad 
Mar Alarcón  
Ma. Helena de Felipe 
Josep Ma. Gardeñes 
Virginia Guinda 
Joaquim Llansó  
Cinta Pascual  
Ernest Plana 
Ernest Quingles 
Joan Roget 
Baldiri Ros  
 
Vocals  
 
J. Angel Abancens 
Joan Alarcón  
Marta Angerri 
Jordi Archs 
Ramon Asensio  
Santiago Ballesté  
Andreu Basseda 
Celso Besolí  
Josep Bonifacio  
Antoni Brunet 
Isabel Buesa 
Xavier Bustos 
Francisco J. Caballé  
J. Lluis Cabestany  
Joan Canals  
Vicente Cancio  
Eudald Castells 
Vicente Codes 
Josep Collado  
Albert Colomer 
Joan Diaz 
Josep Duran 
Ma. Rosa Eritja  
Gerard Esteva  
Tomàs Feliu  
Jordi Ferrando  

Ma. Rosa Fiol  
Carles Garriga  
Josep Gassiot 
F. Xavier Gual  
Joan Guillen  
Isaac Lahuerta 
Neus Lloveras 
Jesús Lozano  
Josep Ma. Martí  
Josep Martínez 
Ignacio Marull  
Josep Ma. Mestres 
Manuel Milián  
Rosvi Moix 
Bernat Morales 
Roser Moré  
Valentí Pich  
Francesc Pont 
Alfonso Porro  
Marian Puig 
Enric Reyna  
Antonio M. Rodríguez 
Carlos Romaní  
Jaume Roura 
Ruben Sans  
Emilio Sanz  
Martí Sarrate 
Ma. Angeles Tejada 
Ramon Termens  
Mateu Tersol  
Francina Valls  
 
Secretari General  
 
David Tornos 
 
Consellers Public Affairs 
 
Carles Campuzano 
 
Presidents Comissions 
Assessores 
 
Roger Gaspa 
Manuel Rosillo 
Anna Cornadó 
Anna Ma. Sánchez  
 

Convidats  
 
Jordi Casas 
Antoni de Ribera 
Enric Enrech  
Judit Esteve  
Joan Moretó  
Jaume Puig  
 
Excusen la seva assistència  
 
J. Antoni Belmonte 
Elisabeth Cañigueral  
Alfonso Vilá  
Jordi Alberich  
Enric Baucells  
Lurdes Baulenas  
Narciso Berberana 
Jordi Bosch 
Albert Calzada 
Francesc X. Cima  
Josep Ma. Coll  
Mariano Domingo  
Roser Fernández 
Salvador Fernández  
Ma. José Fernández 
Georgina Flamme  
Jordi Garcia  
Santiago Garcia-Nieto  
Joan Gaspart 
Valeriano Gómez 
Enrique Lacalle  
Enric Mangas 
Vicente Martínez-Pujalte 
Albert A. Milián  
Roberto Muelas 
Silvia  Perera  
Cristina Pérez 
Ignasi Puig 
J. Maria Rodríguez 
Ciril Rozman  
Rafael Ruano 
Alex Sáez 
Gerardo Sánchez 
Manuel J. Silva 
Miguel Vicente 
Luis Villena  
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1. anterior 
 

 

2. Informe del President 
 
El President informa sobre el posicionament que va manifestar Foment el dia 18 de setembre un cop 

de fusió de CaixaBank i Bankia per part dels Consells dels bancs.  Com a entitat                
fundadora,  Foment va expressar la seva satisfacció perquè la nova entitat mantindrà vigents els principis 
fundacionals de la Caixa amb la seva obra social. La fusió donarà més rellevància, més força i més recursos 

autònoms. La nova entitat  serà la primera entitat financera a Espanya i la Fundació Bancària La Caixa, el 
seu primer accionista. Recorda que el mateix dia 18 en el Foro de la Foment Week, Luis de Guindos va 
destacar que la fusió millorarà   irà els costos davant la reduïda rendibilitat del sistema 
bancari. 

El President explica que  el Foro Mirant a Europa,  cloenda de la Foment Week va tenir una acollida 
mediàtica molt positiva, i arrel  demana institucionalitzar el Dia de l .  Recorda 
que era un dels punts de la candidatura pel nou mandat presidencial, i la celebració de la Foment Week 
anava en aquesta línia també. Per tant el President planteja sol·licitar a les administracions, les 
associacions empresarials, els agents socials i el món acadèmic,  perquè donin el seu suport respecte a 
aquesta iniciativa, per tal de que a Catalunya es pugui celebrar el dia 27 de juny, com el  Dia de 

S'aprova.  

El President informa que el 22 de setembre es va aprovar la nova Llei que regula el treball a distància de la 
que informarà amb detall  el Director del Departament de Relacions Laborals i Afers Socials, així com de 
totes les novetats en el marc laboral.  

El President dóna la paraula al Secretari General  
 

El Secretari General  expressa que tal com es va configurar la Societat i amb les activitats que es preveien, 
es va det esenvolupada 

Think Tank de Foment.   

-la a vehicular les inquietuds 
empresarials respecte Barcelona i la seva regió metropolitana.  S aprova. 

El President explica que està pr sota el lema Construint ponts amb les 
.  à aquest acte que compte amb el suport i participació dels 

agents econòmics i socials de Catalunya Pimec, UGT i CCOO- i de la Cambra de Comerç de Barcelona i el 

priorita
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El Vicepresident Sr. Joaquim Llansó explica el contingut i objectius de 
, en el que està 

representant  de cada institució i de cada administració.  Des de les administracions comptarem amb el 
Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el Sr. José Luis Ábalos, el Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, l . Sr. Damià Calvet i el Primer T Alcalde, el Sr. Jaume Collboni. 

El President  Nit de les Infraestructures  
en la qual com cada any, 
2019. 

El Vicepresident Sr. Joaquim Llansó explica que President del Consell, el Sr. 
Francisco Gutiérrez, i que la benvinguda serà a càrrec del President,  per la cloenda es comptarà amb la 
participació de la Segona T Alcalde, la Sra. Janet Sanz; l Sr. Damià Calvet i el S Estat 
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el Sr. Pedro Saura. 

La Sra. Roser Fernández, Presidenta de la Comissió Atenció a les Persones, Salut i Social informa que 
davant les informacions que apunten a canvis fiscals que perjudicarien la sanitat privada, des de la 
Comissió d ial, i la Comissió Economia i Fiscalitat  
comunicat per expressar el nostre posicionament de rebuig. El Sr. Valentí Pich, President de la Comissió 
Economia i Fiscalitat explica que, malgrat que és una informació encara sense confirmar, diversos mitjans 
apunten la possibilitat que els Pressu

beneficis fiscals a la sanitat privada va contra els criteris de la UE. Es considera que és el moment 

repercutiran contra les famílies més vulnerables. A més també es vol remarcar que va en contra de la 
necessitat i oportunita

plantejament que es voldria traslladar en el comunicat. 

El Sr. Vale 2 de la 

informa que respecte a la taxa turística es podrà demanar aplaçament.  

El President recorda que fa una setmana es va celebrar  un debat telemàtic amb el Sr. Ivan Redondo, 
Director del  Gabinete de Presidencia del Govern de l
pensa incorporar entre 10.000 i 15.000 ó, i defensa 
que no només vagi a les grans empreses, sinó que també  es puguin beneficiar  les petites i mitjanes. 
Foment insistirà,  per altra banda,  en traslladar 

Europea. 
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3. Informe de la situació en matèria laboral  
 
El Sr. Javier Ibars, Director del Departament de Relacions Laborals i Afers Socials, informa que sobre el 

òrroga sine die i amb afectació de 
totes les empr

RTO del Reial Decret de 8 de març es 

impediment de manera total de la seva activitat per complir amb les obligacions de les autoritat 
espanyoles o estrangeres. 
 
P
pròrroga dels ERTO es realitzi amb la major flexibilitat i amplitud possible per no deixar a empreses o 
sectors que ho requereixin desprotegits, així com establir plans de xoc sectorials que facilitin la 

 
 
Queden molts aspectes oberts de difícil 
en les resolucions dels propers mesos.  
 

 el passat 23 de setembre es va publicar al  BOE el Reial-Decret 
L

s socials. 

el teletreball per a contenir els contagis de coronavirus. 
 

construir un marc legal 
suficient que eviti una distorsió de les relacions laborals. Fins ara el teletreball estava regulat de manera 
genèrica, sense una llei que el desenvolupés p
reflecteix alg
col·lectiva. 
 
El Sr. Javier Ibars destaca que des de Foment  

rigidesa que són contraproduents per al context actual que exigeix dotar a les empreses de majors 
instruments de flexibilitat interna. 
 
Es dóna la paraula als membres de la Junta presents tant presencial com telemàticament per traslladar els 
seus dubtes. Intervenen  el Sr. Jaume Roura, la Sra. Rosa Fiol i el Sr Josep Martínez Vila. 
 
El Secretari General informa amb 

novetats més rellevants de la nova normativa del treball a distància, així com la proposta per prorrogar 

emmarcat en el cicle de sessions de Debats Laborals patrocinats per Randstad i en aquest cas concret 
també per Uria Menéndez. 
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4. Assumptes varis 
 
El Secretari General informa  a Foment, la Sra. Montse Surroca, que juntament 
amb el Sr. Benet Maimí s encarregaran de les relacions amb les administracions en favor dels interessos 
dels empresaris catalans. La Sra. Montse Surroca explica 
parlamentaris estatals, la majoria per traslladar les necessitats dels empresaris per superar la conjuntura 
excepcional i pal·liar la dav . 
 
El Sr. Manuel Rosillo, President de la Comissió de Formació  informa sobre quin punt es troba la Formació 
Professional en aquests moments. 

El Secretari General informa de les noves incorporacions com a socis individuals, que són: 

 Destilerías M.G., S.L. 

 Roofoods Spain, S.L.U.  

 Felmar Salud Distribución, S.L.  

 Marfina, S.L. Moventia-  

 Bové Montero y Asociados, S.L.  

 Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.  

 

El President informa que avui Foment ha participat en  A
Barcelona i els agents socials sobre la mobilitat laboral a Barcelona. Aquest pacte està inspirat en la salut, 
la qualitat de vida, la conciliació, la sostenibilitat, la col·laboració publicoprivada, la competitivitat i la 
productivitat. El President ha remarcat la falta de diàleg per part de l en  relació 
a les actuacions relatives a la ocupació de  
acords.  Ha  ofert  de nou diàleg per tal de refer les relacions amb l Alcaldessa i l Ajuntament.   

El Secretari General   proposa la cancel·lació de la propera reunió del Comitè Executiu, prevista pel 19 
d   donat que el President i  el Secretari General  assistiran al Foro de Diálogo Italia-España, en el 
qual el President participa com a ponent i que tindrà lloc a Roma.  S acorda. 

 
 

 


