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RAONS PER LA VAGA GENERAL DEL 29 DE SETEMBRE
Amb la retallada de sous dels treballadors públics en un 5%, la congelació de pensions i la retallada de despesa social i infraestructures,
més l’increment de l’IVA, el govern va iniciar un procés de desregulació i atac als drets dels treballadors i treballadores que ha tingut
com a màxima expressió la reforma laboral que està en tràmit parlamentari i encara la poden endurir més algunes esmenes presentades
per alguns partits de l’oposició. La reforma laboral és un gravíssim atac als drets dels treballadors i les treballadores, no ajuda a millorar
l’economia i sols serveix per afavorir els desitjos d’aquells que no volen que hi hagi una societat amb drets. Ara també ens amenacen amb
altres retallades de drets i atac a l’estat del benestar: copagament de la sanitat, reformar les pensions incrementant l’edat de jubilació i
modificant de manera greu el període de càlcul de les pensions, reformes del sistema de prestació per desocupació, privatitzacions de
serveis públics bàsics i fonamentals pel conjunt de la població,… i més.
Cal que defensem els nostres drets, cal que defensem l’estat del benestar, i per això el 29 de setembre hem de fer VAGA GENERAL

Ara apuntem alguns dels elements més destacats de la reforma laboral

1 FACILITA L’ACOMIADAMENT
La reforma ha ampliat els casos pels quals l’empresa pot
acomiadar als treballadors i
les treballadores conforme
als Expedients de Regulació
d’Ocupació i als acomiadaments objectius, és a dir, quan
l’empresa argumenta problemes econòmics o causes relacionades amb el funcionament
d’aquesta, per acomiadar a
tota o una part de la plantilla. Això significa que actuacions que
abans eren il•legals, ara són qualificades com legals, com causes legítimes per l’acomiadament, fet que comporta la pèrdua
de la feina i l’abonament d’una indemnització notablement inferior a si l’acomiadament no fos justificat.Tenim, per tant, que:
•
•

Així mateix:
•

S’introdueix el que s’anomena ACOMIADAMENTS
PREVENTIUS, és a dir, l’acomiadament encara que
l’empresa no tingui cap problema real, només argumentant que l’acomiadament pot servir per evitar problemes futurs.

•

Es facilita l’Acomiadament Express per causes objectives, amb l’objectiu d’eliminar els salaris de tramitació. Fins ara l’acomiadament objectiu que no complia les
garanties del procediment , era nul i la readmissió obligatòria; ara amb la reforma és l’empresari qui tria si es readmet o extingeix el contracte pagant una indemnització.

Les simples pèrdues es configuren com causa AUTOMÀTICA de l’acomiadament de la plantilla.
Es justifica l’acomiadament com a simple mesura de MILLORA de l’empresa, a judici de
l’empresari, encara que ni tant sols tingui pèrdues.
El que fins ara sols justificava una reorganització o canvi de funcions, o ajustaments d’horaris,
passa a ser CAUSA D’ACOMIADAMENT
obrint la porta a l’acomiadament de plantilla fixa per substituir-la per EMPRESES CON
TRACTISTES
o
FALSOS
AUTÒNOMS
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2 LES INDEMNITZACIONS LES
SUBVENCIONARAN ELS DINERS
PÚBLICS
L’actuació
del
FONS DE GARANTIES SALARIALS ( FOGASA) es manté i
s’amplia per tal
de facilitar els
costos dels acomiadaments a les
empreses:
.A les empreses de menys de 25 treballadors
( que són la gran majoria ) al considerar-se ara justificats els cessaments, dels 20 dies per any, el FOGASA

pagaria el 40% i L’EMPRESARI sols 12 dies per any
per ACOMIADAR A UN TREBALLADOR O TREBALLADORA FIX, amb el màxim d’una anualitat.
.Per els nous contractes fixos també abonaria 8 dies de
salari tot i que l’empresa tingui més de 25 treballadors i
encara que l’empresa reconegui que l’acomiadament és
arbitrari.
Així mateix, en els acomiadaments objectius, es rebaixa el
termini de preavís i la indemnització en cas d’incomplirse. Al reduir el termni de preavís que té l’empresa per fer
l’acomiadament objectiu i passar de 30 a 15 dies, redueix
sensiblement els marges d’actuació i de resposta sindical i té conseqüències econòmiques doncs si incompleix
els terminis, l’empresa ha d’abonar els dies de salari corresponents al termini incomplert que ara és molt menor.

CONSEQÜÈNCIES PRÀCTIQUES
PER A TOTS ELS TREBALLADORS
I LES TREBALLADORES FIXOS
Al legalitzar-se, els acomiadaments, es perd el dret a
L’ESTABILITAT EN L’OCUPACIÓ, i es produeix una reducció substancial de les INDEMNITZACIONS en cas de
cessaments.
Fins ara:
Si es tractava d’un acomiadament col•lectiu, l’acomiadament
era nul i el treballador tenia assegurada la readmissió al lloc
de treball.
Si es tractava d’acomiadament objectiu:
•L’incompliment de les garanties del procediment comportava la nul•litat i l’obligatòria readmissió.
•Si es complia el procediment però no podia justificar la
causa, era improcedent amb una indemnització de 45 dies
per any, amb l’abonament de 42 mensualitats de salari, més
l’abonament dels SALARIS DE TRAMITACIÓ, i en cas de
no preavisar havien d’abonar els dies de preavís incomplert
que podien ser 30 dies.

l’empresa paga:
•45 dies per any als fixos ordinaris
•33 dies per any als fixos de foment de la contractació.
L’empresa es pot acollir a l’acomiadament express i ja
no paga salaris de tramitació.
•En ambdós casos esmentats, hi ha subvenció pública
del que li toca pagar a l’empresari.
Estem per tant, davant d’una important reducció de
l’estabilitat en l’ocupació que afecta a tots els treballadors i les treballadores fixos de les empreses i no sols als
nous contractes.

Amb la nova regulació:
Els acomiadaments col•lectius o objectius es consideren
justificats i sols es paguen 20 dies per any amb un màxim
de 12 mesos, sense salaris de tramitació i subvencionat
per el FOGASA.
En l’acomiadament objectiu, encara que no compleixin
les garanties del procediment i l’empresa reconegui
que no hi ha causa, no es pot imposar la readmissió i
(segueix pg 3)
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(ve de pg 2)

La reforma afecta als fixos amb més antiguitat:
A la pràctica tindran en cas d’acomiadament una indemnització TRES
VEGADES MENOR perquè es rebaixa la indemnització entre el 60% i
el 70%
A les empreses se li rebaixa la quantitat a pagar ja que una part la pagarà
el FOGASA i per tant se li rebaixa entre un 75-80%
A la pràctica l’aportació del FOGASA suposa que acomiadar als treballadors i treballadores fixos costi el mateix que acomiadar temporals:12 dies
de salari per any
Les causes per acomiadar els treballadors i treballadores fixos són tan
flexibles que fins i tot són més àmplies que les que fins ara només podien
justificar un canvi d’horari o d’organització del treball.

A EFECTES PRÀCTICS HAN CONVERTIT TOTS
ELS FIXOS EN TEMPORALS.

CONSEQÜÈNCIES PRÀCTIQUES PER ELS CONTRACTES DE FOMENT DE LA
CONTRACTACIÓ INDEFINIDA
Es facilita la utilització de l’acomiadament Express, sense
causa i amb indemnització rebaixada i sense pagament dels
salaris de tramitació : 33 dies per any en cas d’improcedència
i un cost real per l’empresa de 25 dies per any degut a la
subvenció pública del cost de la indemnització..
La reforma facilita l’acomiadament a un cost més baix:
•
•
•

. A més, amplia el col.lectiu de treballadors als que
se’ls pot fer aquest tipus de contracte.
. Es reconeix expressament que l’empresa es pot acollir
a l’acomiadament Express i no pagar salaris de tramitació
. Els defectes de la tramitació no generen nul.litat sinó
improcedència.
Es subvenciona, tal com hem dit, el cessament d’aquests
treballadors a càrrec del FOGASA encara que l’empresa
reconegui no tenir raons per el cessament i l’acomiadament
sigui improcedent.
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3 COM AFECTA A LA NEGOCIACIÓ
COL.LECTIVA
La reforma laboral és un atac frontal i brutal a la negociació
col•lectiva, el salari i tots els drets laborals, millores i condicions de treball establertes als convenis sectorials poden ser
incomplerts per mitjà de pactes d’empresa, amb una situació
de menor incidència sindical, i fixar condicions perjudicials
per als treballadors i treballadores respecte a les que estaven
establertes en el conveni aplicable.
Així mateix, es reconeix expressament que l’empresari por
deixar d’aplicar les condicions establertes en pactes i acords
d’empresa quan consideri que amb això millora la situació
de l’empresa.
Concretant, la reforma laboral comporta:
•

•
•

Que ja no és necessària la concurrència de cap causa per no aplicar el conveni sectorial, només amb
l’acord amb els representants dels treballadors es
poden rebaixar drets.
Que s’elimina el control judicial sobre les raons de
la modificació.
Que s’amplien les matèries modificables, no sols
l’horari, també la distribució del temps de treball
(descans, dies de treball, jornada partida, permisos,
etc.), a més de les del règim de torns, sistema retributiu, incentius, sistemes de treball, etc.

Això fa que els convenis sectorials tan sols vinculin als
acords d’empresa en dues matèries:
•
•

Jornada anual però no en horari i distribució del
temps de treball ( que és gairebé tot menys el nombre
d’hores a l’any)
El sistema de classificació professional.
En definitiva, la reforma, obre la via a que
tot es negociï en l’àmbit
de l’empresa i es desarticula així la negociació
col•lectiva.

S’amplia doncs, la capacitat de l’empresa per fixar un
règim salarial inferior a l’establert en el conveni sectorial, amb les següents novetats importants:
-S’eliminen els dos mecanismes que hi havia per impedir abusos en la rebaixa salarial a nivell d’empresa, que
eren:
•La regulació necessària del conveni sectorial
•Control de la Comissió Paritària del Conveni del Sector.
-S’amplien les causes per les quals es pot deixar d’aplicar
el salari, admetent-se les perspectives econòmiques de
l’empresa, encara que la situació actual no generi problemes de viabilitat. Això suposa admetre el despenji preventiu. El control judicial d’aquest fet és molt limitat.
La reforma reconeix el poder dels empresaris per incomplir els drets establerts en pactes i acords:
• Es reconeix de manera expressa que els pactes i acords
d’empresa poden ser modificats de manera unilateral
per l’empresari si no tenen atribuït el caràcter de conveni col•lectiu.

La reforma laboral
facilita un altre gran
atemptat a la negociació col•lectiva i els drets dels treballadors i treballadores, EL DESPENJI SALARIAL I
L’APLICACIÓ INFERIOR AL FIXAT EN EL CONVENI.
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4 CONTRACTACIÓ
SOBRE EL CONTRACTE DE FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA
Fa una generalització gairebé completa del col•lectiu a qui es destina, perquè:
•
•

Afegeix aturats amb 3 mesos, desocupats que han perdut un contracte indefinit o que han estat en contractació temporal 2 anys
Genera que tots els contractes passin a tenir una indemnització de 45 a 33 dies quan no hi ha causa del cessament.
Reforça la decisió empresarial i a més amb altres 8 dies subvencionats qual cosa suposa un cost de 25 dies per any.

Reconeix la improcedència en l’acomiadament objectiu:
•
•

Facilitant l’acomiadament express per tal que l’empresa pugui acollir-se a la indemnització reduïda de 33/25 dies per
any.
Elimina els salaris de tramitació.

RESPECTE A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL
En aquest aspecte la reforma, curiosament és molt dèbil:
•
•
•

En el contracte d’obra i servei s’introdueix un termini màxim de 3 anys per adquirir
la condició de fix.
Respecte a l’encadenament de contractes reconeix aspectes ja admesos en els Tribunals:
computa encara que canviï de lloc o operi successió d’empresa, en grups d’empreses
Incrementa indemnització per finalització de contracte temporal passant de 8 a 12
dies però només en els contractes que es facin a partir de gener del 2015 i 1 dia més
a partir del 2012.

Aquestes reformes en la contractació tenen molt pocs efectes pràctics perquè:

-No corregeixen l’abús en les subcontractes.
-No corregeixen l’abús en l’encadenament de contractes.

DIA 29 SETEMBRE VAGA GENERAL
MOBILITZEM-NOS, DIGUEM NO A LA REFORMA LABORAL
DEFENSEM ELS NOSTRES DRETS
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5 COM AFECTA A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
La reforma laboral, a l’ampliar les causes de l’acomiadament
col•lectiu objectiu, deixa la porta oberta a l’acomiadament
de personal fix de les Administracions Públiques en dos
supòsits:
•

•

Les Administracions o entitats amb dèficit pressupostari ( causes econòmiques). Ja no és necessari que es
qüestioni la viabilitat de l’entitat que era la principal
causa a les Administracions Públiques, i a més el dèficit es converteix en causa automàtica de cessament,
fet que deixa oberta la porta a la possibilitat que
l’acomiadament del personal fix es converteixi en
una mesura per a reduir el dèficit públic.
( parlem dels casos de personal no funcionari )
Les Administracions que optin per la privatització de
serveis, teòricament per estalviar costos causes organitzatives) emparant-se en el concepte de millora per a la situació de l’entitat. Al no fer falta que per l’acomiadament
l’entitat tingui problemes de viabilitat, es facilita l’aplicació de la causa a les Administracions Públiques que introdueixin la substitució d’ocupació pròpia per ocupació per mitjà de contracta i subcontracta.

La reforma introdueix la possibilitat que les ETT, per cobrir les borses de contractació temporal a les Administracions, poden substituir les pròpies de les Administracions i sense sotmetre’s a les garanties constitucionals d’igualtat,
mèrit i capacitat. Aquest és un fet molt greu i atempta contra principis constitucionals i la definició i concepte
d’Administració Pública.
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