JOAN COSCUBIELA I CONESA
Joan Coscubiela i Conesa és secretari general de
la Comissió Obrera Nacional de Catalunya des de
la realització del VI Congrés d’aquest sindicat, el
desembre de 1995, sent reelegit en dues ocasions:
a l’abril del 2000 i en el darrer Congrés, l’any 2004.
Va néixer a Barcelona el 16 d’agost de 1954, al
popular barri de la Barceloneta, i va heretar la seva
vocació lluitadora per la defensa dels drets dels
treballadors dels seus pares.
La voluntat de defensa dels treballadors i de la
llibertat el va portar a participar en diferents
moviments socials i estudiantils, per la qual cosa
va ser empresonat l’any 1972 i processat pel TOP.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, va començar a col·laborar en
el despatx laboralista de Francesc Casares —a qui considera el seu mestre
com a advocat— i després amb l’advocat Luis Salvadores. En llicenciar-se es
va incorporar al grup d’advocats que entre 1977 i 1978 van crear el Gabinet
Jurídic de CCOO de Catalunya. En aquesta etapa d'advocat va actuar com a
assessor de diverses federacions, especialment en la de construcció, en la
negociació col·lectiva, en els processos de reestructuració d’empreses i en
conflictes importants, com el de la construcció de la central nuclear d’Ascó.
La defensa del sistema públic de protecció social ha estat un element central
de la seva activitat sindical, que el va portar a fer-se càrrec durant vuit anys de
la Secretaria de Relacions i Política Social de la CONC. I també a actuar, en
representació de CCOO, en el Consell de Treball i en diferents organismes de
participació institucionals vinculats a la Sanitat i a la Seguretat Social.
L’any 1982 va actuar, en representació de CCOO, en l’acció popular en el
procés penal conegut com el del «frau a la Seguretat Social», en què varen
resultar implicats centenars d’empresaris catalans, professionals del dret i
empleats públics.
Fins al moment de ser elegit secretari general, compatibilitzava la seva
responsabilitat sindical amb la feina de professor associat de Dret del Treball a
la Universitat Autònoma de Barcelona, activitat a la que li agradaria tornar quan
li sigui possible.

Durant la seva trajectòria professional i sindical ha realitzat nombrosos treballs i
articles que han estat publicats. Especialment en relació al model de relacions
laborals, a les institucions de l’Estat del Benestar i també al sistema de
relacions sindicals del nostre país.
En el terreny personal sempre ha manifestat una ferma voluntat de fer
compatible la seva responsabilitat sindical amb la seva vida personal i
professional, cosa que intenta aconseguir mantenint al màxim les activitats
vinculades amb la natura i, especialment, la muntanya.
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