
Acta PTAC – apunts xerrada Col·lectiu Ronda 11/03/2013

Xerrada  formativa  organitzada  pel  PTAC.  Ponent:  Nacho  Parra,  advocat  laboralista  del  Col·lecitu  
Ronda. Assistència d'unes 15 persones. CSO La Gordíssima.

Context socioeconòmic
Aspecte clau: com s'ha construït jurídicament i socialment la precarietat.

Des de l'Estatut dels treballadors, s'han fet 52 reformes laborals en menys de 20 anys a l'Estat espanyol. 
Aquesta última reforma laboral (RL), però, constitueix un nou paradigma pel que fa al dret al treball i a 
les pròpies relacions laborals dins dels centres.

Té una incidència cultural i material. Canvia l'estructura mental i social de les treballadores.

Abans hi havia una seguretat en tenir feina. Ara ja no. Han canviat la seguretat per la flexibilitat, això que 
en  diuen “flexiseguretat”.  Tot  és  risc,  no hi  ha  seguretat.  Es  degraden les  condicions de  treball  i  la  
protecció social de les persones. El treball segueix sent un element essencial; si comptem les suposades 8 
hores laborals, és un terç de la nostra vida.

Reforma Laboral 2012
Amb aquesta RL es crea incertesa en la prestació de serveis i en la línia vital. La precarització de les 
relacions laborals és un element de poder, afecta l'estatus de ciutadania jurídica. Perdre la feina no només 
afecta en la feina, afecta en tota la vida.

Quatre elements bàsics de precarització:
– inseguretat sobre continuació de la relació laboral
– degradació de la situació de treball dins de la pròpia relació
– reducció continuada de la capacitat adquisitiva
– desprotecció social (desaparició atur, jubilació, altres subsidis...)

El marc que es busca és el de la individualització de les relacions laborals. Es trenca amb el paradigma de 
la concepció col·lectiva post 2a Guerra Mundial (grans centrals sindicals, etc.). És una fita empresarial. 
Aleshores,  hi  hagué  un gran  contracte  social  entre  el  capitalisme (que  acceptava  “donar”  drets)  i  la 
socialdemocràcia (que renunciava a més reivindicacions). Però a partir del 1973 les elits capitalistes volen 
mantenir el benefici empresarial i seguir exercint control sobre la classe treballadora, això va ser l'inicia 
de la desfeta de l'Estat del benestar.

La RL del 2012 és un gran pas per consolidar tot això. Reflecteix l'ofensiva conservador del nou segle:
– a nivell macroeconòmic, es redueixen salaris i es redueixen els gravàmens empresarials
– hi ha desregulació de les relacions laborals
– es privatitzen els serveis públics i es desmantella l'Estat del benestar
– es busca l'estabilitat monetària

També hi ha grans canvis en els centres de treball. Abans eren grans, ara són petits centres, 'empreses-
xarxa'. Això impedeix la creació de col·lectivitat.

El Dret Laboral neix després de la 1a GM. Té un caràcter tuïtiu, és a dir, que defensa el dèbil. Crítica: el 
dret del treball garanteix el mode de producció capitalista. Ara bé, la RL'12 es carrega fins i tot això.  
Reconfigura tot aquest sistema.

La RL'12 impossibilit la defensa jurídica de les treballadores als tribunals. Hi ha elements jurídics que 
han quedat malmesos: cal autoorganització als centres.

Un any després de la RL'12,



– hi ha més atur i menys ocupació
– cau la contractació, cauen els contractes, el nou 'contracte per a emprenedors' (temporal d'un any) 

fa augmentar la temporalitat a nivells del 2007
– han augmentat els acomiadaments, els ERO han crescut un 60%, i la mitjana indemnitzatòria als 

jutjats ha passat de 33 dies/any treballat a 25 dies/any treballat
– negociació:  més  de  30.000  treballadores  afectades  per  la  inaplicació  de  convenis  col·lectius. 

Alerta: la majoria de convenis col·lectius finalitza el juliol de 2013.

El conveni empresarial està per damunt del sectorial. Què passa quan un conveni s'extingeix i no n'hi ha 
cap de nou? Es dóna 'ultraactivitat': es mantenen condicions del darrer conveni amb un màxim d'un any. I  
després? És una incògnita què passarà.

La RL'12 només ha suposat + precarietat, + inestabilitat, + temporalitat, + desocupació.

Afectació  als  processos  laborals:  a,  inici  (contractació);  b,  desenvolupament  (relació  laboral),  c, 
finalització (acomiadament, etc.)

A, Contractes. La RL volia acabar amb la divisió entre indefinits i temporals. Les RL del 1997, 2001 i  
2007 abarateixen els acomiadaments per fomentar la contractació, però hi ha una estabilitat absoluta en la 
temporalitat.

El nou contracte (indefinit per emprenedors) és per a cert tipus d'empreses. Durant un any, qualsevol de 
les parts hi podrà renunciar sense causa i sense indemnització. Això consolidarà la temporalitat d'un any.

Contracte aprenentatge i formatiu: abans limitat a 3 anys; ara, entre els 16 i els 30, o fins a 25 si la taxa de  
desocupació  és  de  més de  15%).  Es  poden  encadenar  diferents  contractes  dins  la  mateixa  empresa. 
Retribució: de 481€, 85% del SMI, per al 85% de la jornada.

B, Condicions  de treball.  Han augmentat les condicions laborals  que es poden reduir.  Abans:  horari, 
jornada de treball, torns, remuneració i funcions. Ara també: quantitat salaria i jornada. L'empresari té 
facultat per fer reduccions salarials indiscriminades.

C, Acomiadaments.
– Es facilita l'acomiadament objectiu (20 dies).
– És causa econòmica 3 trimestres consecutius amb menys ingressos que els de l'any anterior.
– Per baixa: 2 baixes o més per malaltia comuna que suposin el 20% de les jornades hàbils en dos 

mesos consecutius, o el 25% en quatre mesos discontinus en un període de 12 mesos.
– Acomiadaments col·lectius (ERO): s'eliminen certes limitacions, com l'autorització de l'Autoritat 

Laboral.
– Possibilitat d'acomiadament individual i col·lectiu al sector públic
– reducció  indemnitzacions:  de  45  dies/any  treballat  i  topall  de  42  mensualitats  passem  a  33 

dies/any treballat i topall de 24 mensualitats. S'eliminen els salaris de tramitació.
– Reducció aportació del FOGASA. De 5 mesos a 4. de 3 cops el SMI a 2.

Resumint
El treball passa a ser només una mercaderia, ja no com a valor social. El no accés a la feina afecta no 
només  a  la  capacitat  adquisitiva,  sinó  a  l'estatus  de  ciutadania.  -->  concepció  de  poder  via  la 
individualització. Canvien l'estructura social de les persones.

Fer fora algú és molt violent. L'exercici unilateral de l'acomiadament és un exercici de violència. Sortida:  
autoorganització als propis centres laborals.


