Resolució del Consell Nacional de la USOC contra la CRISI
i la reforma laboral que consisteix fonamentalment a abaratir
el cost i la forma de l'acomiadament
Abaratir el cost de l'acomiadament és una de les propostes que, en
aquests temps de crisi econòmica i financera, estan reclamant
públicament els sectors capitalistes: la patronal CEOE i el Cercle
d'Empresaris, l'Institut d'Estudis Econòmics, el governador del Banc
d'Espanya i alguns catedràtics i professors universitaris que han signat el
Manifest dels Cent.
Aquests col·lectius defensen un nou contracte fix i gairebé únic per a tots
els treballadors i treballadores, molt flexible, els inconvenients del qual no
són només a la rebaixa concreta de la indemnització per acomiadament,
sinó en la seva pràctica desarticulació jurídica, ja que tots els
acomiadaments serien procedents, excepte els que poguessin vulnerar els
drets fonamentals de la persona i en els casos d'embaràs o de permisos
de paternitat o maternitat. En aquest últim punt, «sempre que no hi hagi
deslleialtat per part del treballador», la qual cosa vulneraria clarament la
tutela judicial efectiva que recull la nostra Constitució com a mesura
bàsica d'un estat Social i Democràtic de Dret.
En aquest tipus de contracte, la compensació per a l'empleat seria
generalment la corresponent a l'acomiadament procedent, de vint dies per
any treballat, fins una quantia salarial màxima de dotze mesos. Bastant
més barata que les indemnitzacions de 33 dies per any de servei, en el
cas del contracte de foment de l'ocupació indefinit, o de 45 dies, en el cas
del contracte actual indefinit ordinari.
Des de la USOC no podem tolerar una proposta de reforma de la
normativa laboral que tracta d'aprofitar la situació de crisi econòmica i de
destrucció massiva d'ocupació per retallar el cost de l'acomiadament,
deixant que, excepte en els casos excepcionals assenyalats anteriorment,
la procedència de l'acomiadament depengui exclusivament de la voluntat
de l'empresari. Aquest contracte amb aquestes característiques seria
inconstitucional, perquè tots els treballadors i treballadores tenim dret a la
tutela judicial efectiva i, per tant, a recórrer als tribunals si considerem
que ens han vulnerat algun dret.
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Des de la USOC rebutgem que per superar aquesta crisi hàgim de patir
una altra reforma laboral en la direcció que proposen la patronal CEOE i
alguns sectors de la nostra societat. Aquesta crisi té un origen financer, i
per aconseguir sortir de la crisi caldria actuar amb decisió des de varis
fronts:
El financer o econòmic: Facilitar crèdits a les empreses i famílies. Amb
això es potencia el consum privat i la inversió. A més a més, augmentant
la despesa pública de manera moderada es permetria reactivar el mercat i
afavorir les petites empreses i els sectors més dinàmics.
El de la millora dels sistemes actuals de prestacions/subsidis per
desocupació: Que s'intensifiqui l'esforç de l'Estat per minvar els efectes
de la crisi sobre els treballadors i treballadores acomiadats. Cal ampliar les
actuals cobertures de l’assegurança de desocupació a aquells aturats que
ho necessitin i poder allargar el seu cobrament en el temps si en finalitzar
la prestació no han trobat cap ocupació.
El d'una major intervenció del sector públic per impulsar un canvi
en el model productiu: Aquest nou model s'ha de basar en la innovació i
una ocupació de major valor afegit. Per això, s’haurien de prendre
decisions en política industrial, energètica, educativa i mediambiental. Per
aquest objectiu, són necessaris majors esforços en les polítiques de
formació dels treballadors i sobretot dels gestors empresarials. L'objectiu
és adaptar la seva formació a les noves tecnologies.
Amb més de 505.000 aturats a Catalunya, 3.620.000 a tot l’Estat; des de
la USOC creiem que és un greu error la defensa d'una reforma laboral que
faciliti i abarateixi l'acomiadament mitjançant l'eliminació de la protecció
judicial que actualment tenim els treballadors i treballadores.
És totalment intolerable que els treballadors paguem totes les
conseqüències d'una crisi que no hem generat amb una reforma que, en
cas de donar-se en els termes esmentats anteriorment, seria motiu d’una
vaga general.
Consell Nacional de la USOC
Barcelona, 17 de juny de 2009
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