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La flexibilitat interna en les relacions laborals: una eina per
millorar la competitivitat, les condicions de treball i lluitar
contra l’atur

Josep M. Rañé
Resum
La crisi actual no ha generat la necessitat d’un canvi en el model productiu, sinó que l’ha fet més
evident, ja que el nostre teixit econòmic ja donava símptomes d’esgotament abans que la crisi
esclatés. L’opció de competir en base a la incorporació de més valor als productes i els processos
fa de la flexibilitat interna de les empreses la resposta més adient. Tot i que la reforma laboral de
1994 va intentar fomentar-la, no va reeixir, perquè el manteniment de la contractació temporal i
l’acomiadament (flexibilitat externa) com a mecanisme d’ajust ho va entorpir.
Per això en aquest article s’exposen quins són els aspectes que caldria millorar en la regulació i en
la pràctica de la flexibilitat interna a les empreses i quina és la manera de reequilibrar l’excés de
temporalitat i segmentació que pateix el mercat de treball, que avui perjudica a empreses i treballadors.

1. La transformació del model productiu, necessita la flexibilitat interna per reeixir
La crisi financera internacional i la seva duríssima repercussió sobre l’ocupació han fet més evident
i indefugible la transformació del model productiu català i espanyol, però en cap cas l’ha generat
ara: ja venia de molt enrere. En les últimes dècades ja s’havien produït fenòmens que ens impel·lien
en aquesta direcció. D’una banda, l’esgotament dels avantatges competitius sobre els que es
fonamentà el creixement de la nostra economia dins del mercat europeu i, d’una altra, l’acceleració
del procés de globalització de la producció, la distribució i la comercialització de béns i serveis.
Amb l’afirmació “En un nou context internacional caracteritzat per la forta competència d’economies
amb baixos costos salarials, la nostra capacitat competitiva no pot basar-se en els avantatges
de costos o en la precarietat laboral”, l’Acord Estratègic per la internacionalització, la qualitat
de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana (subscrit pel Govern de Catalunya i les
organitzacions empresarials i sindicals catalanes) reconeixia l’esgotament de les bases del nostre
model productiu. El fet rellevant i destacable és que això s’afirmava el febrer de 2005, en un context
econòmic en què el PIB i l’ocupació havien crescut per sobre del 3% en termes anuals, la qual cosa
ve a confirmar l’idea que no estem davant d’un problema originat per aquesta crisi.
La globalització dels mercats i les activitats econòmiques han impulsat canvis substancials en el
model econòmic i en els sistemes organitzatius de la producció de béns i serveis. Canvis que, sense
caure en interrelacions mecàniques sinó més aviat en un intent de sistematització - inspirat en gran
manera en el treball del catedràtic de sociologia de la Universitat de Salamanca Mariano Fernández
Enguita sobre “Educació, economia i societat en España: els desafiaments del treball en la era global”
- apunten en la direcció de considerar la flexibilitat interna de les empreses com una de les respostes
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més adients a les noves necessitats que s’han originat si es vol competir en base a la incorporació
de més valor en els productes i processos. El model econòmic sorgit ha comportat canvis fins i
tot en l’estructura del capitalisme i en la propietat de les empreses, que han evolucionat des de la
corporació de capitalistes (les societats anònimes) a la corporació de capitals (els fons d’inversió).
Pel que fa a les mutacions de les formes organitzatives de la producció, els avenços científics i
tecnològics han estat una condició necessària per fer-los possibles, però no ho expliquen tot. Com
molts cops ha succeït en la història, hi ha altres impulsos que responen, i es corresponen, amb
concepcions socials, culturals i polítiques, més que amb factors estrictament objectius. Així doncs,
la deriva neoliberal d’aquesta globalització ha estat el fruit d’una opció política concreta, no d’un
designi ineludible. Una altra manera de fer la globalització i de construir el món era i és possible.
Una globalització que s’ha manifestat mitjançant una gran acceleració i increment dels intercanvis
comercials internacionals i també una nova distribució mundial de la producció, fent que els fins
aquell moment mercats regionals, parametritzables i estables, com ara el Mercat Comú, hagin
deixat pas a mercats globals molt més variables. El desenvolupament previ de les tecnologies de
la informació i la comunicació (TIC) i l’increment dels mecanismes de transport i la incorporació al
processos de control, gestió i producció l’ha afavorit i propiciat.
Si per atendre el primer tipus de mercat allò que s’hi avenia era una gestió de la mà d’obra d’iguals
característiques (taylorisme), amb gran dosis de previsibilitat i estabilitat, controlada mitjançant
estructures fortament centralitzades i jerarquitzades, el segon paradigma requereix dels mercats una
resposta basada en una major flexibilitat productiva. Ara bé, les estratègies escollides per obtenir
aquesta adaptabilitat als canvis han estat, alternativament, la flexibilitat externa i la flexibilitat interna. La
flexibilitat interna és l’opció basada en la gestió de la contractació i l’acomiadament, és a dir, en un ajust
via mercat de treball i amb canvis d’ocupació per part de les persones, mentre que la flexibilitat externa
es caracteritza per la primacia de la gestió dels ajuts via organització del treball i els canvis en l’ocupació.
L’opció escollida comporta que un mateix factor de producció suposi resultats diferents.
Per exemple, la incorporació de tecnologia en un cas o en l’altre comporta que, en el supòsit
d’inestabilitat laboral, es produeixi un increment en la desqualificació i la desresponsabilització de
les persones que treballen en l’empresa per tal que siguin més substituïbles per d’altres que, al
seu torn, seran contractades d’igual forma. Per contra, en el supòsit de l’especialització flexible i
polivalent, es requereix d’una major qualificació, iniciativa i responsabilitat per gestionar i integrar-se
en estructures cada cop més descentralitzades i evolutives, en les quals el coneixement incorporat
i desenvolupat és el veritable element de competitivitat. En conseqüència, segons quina opció es
triï es derivaran requeriments diferents en la formació de les seves aptituds i actituds.
És per això que situar en el centre del debat la transformació del model productiu no suposa
defugir l’abordatge de les reformes estructurals, ans tot el contrari. Tal vegada, per atendre les
immediateses caldrà adoptar mesures pal·liatives que, malgrat no resolguin el problema de fons,
en cap cas podran anar en sentit contrari. No obstant això, cap reforma estructural pot deixar
d’estar alineada amb el model productiu que es vol assolir.
En resum, totes les reformes que s’hagin d’emprendre, com ara la del sistema de relacions
laborals, la del sistema educatiu, la del sistema de recerca al desenvolupament i innovació o la
del sistema energètic, entre d’altres, s’han d’orientar i justificar en l’assoliment d’aquest canvi de
model productiu i no en anàlisis oportunistes, de conjuntura, improvisacions, o en urgències.
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2. La flexibilitat interna a les reformes de les relacions laborals
La reforma laboral de 1984 es fa en un context econòmic on un baix creixement de l’economia
s’acompanya d’un alt creixement de l’atur, fruit de la manca de productivitat de l’aparell
productiu que s’havia de reconvertir de forma accelerada per entrar a la CEE. El contracte de
foment de l’ocupació que descausalitza la contractació temporal és una de les mesures estrella,
conjuntament amb la fixació de la durada màxima de 40 hores a la setmana i l’ampliació dels
drets de les representacions sindicals a la petita i mitjana empresa fins l’equiparació a les de més
de 50 persones en plantilla.
Aquesta mesura, concebuda per un temps i unes condicions determinades, ja que pretenia fomentar
la contractació en temps de creixement de l’atur, es manté inalterada quan el cicle canvia, la qual cosa
afavoreix la consolidació d’una cultura de la contractació temporal com a mecanisme d’adaptació als
mercats. Una de les causes de l’excés de temporalitat en la contractació cal trobar-la en aquest fet,
juntament amb l’estratègia de competir a Europa amb salaris i condicions laborals més baixes.
El manteniment d’aquesta mesura, més enllà del raonable i convenient, s’explica per l’èxit assolit
a la vaga del 14 D de 1988. La dura confrontació social i sindical que es produeix al voltant de la
reforma laboral, que propugnava l’aparició d’un contracte d’inserció juvenil, fa desistir al Govern
que presidia Felipe González de moure res fins la crisi de principis del 90, que va comportar la
pèrdua de quasi un milió de llocs de treball en poc més d’un any.
La reforma laboral de 1994 s’estructura en base a tres lleis:
• La Llei 10/1994, de 19 de maig, sobre mesures urgents de foment de l’ocupació resultat de
la tramitació parlamentaria del Reial Decret–Llei 18/1993, de 3 de desembre, sobre mesures
urgents de foment de l’ocupació.
• La Llei 11/1994, de 19 de maig, per la qual es modifiquen determinats articles de l’Estatut
dels treballadors (ET), i del text articulat de la llei de procediment laboral i la llei d’infraccions i
sancions en l’ordre social (LISOS), resultat de la tramitació parlamentària a la seva vegada de la
tramitació urgent del Projecte de llei que el Govern va remetre a les Corts.
• La Llei 14/1994, d’1 de juny, per la qual es regulaven les empreses de treball temporal.
En concret la Llei 10/1994, de mesures urgents va comportar:
• La ruptura del monopoli formal (en la pràctica ja existia) de l’INEM en la intermediació, amb la
comunicació de la contractació
• La legalització de les ETT i les agències de col·locació sense afany de lucre (desenvolupada
després en la Llei 14/994)
• La potenciació del contracte de formació i el d’aprenentatge, amb desigual fortuna
• La pròrroga de la contractació temporal com a figura de foment de l’ocupació
Per la seva banda, la llei 11/94 de reforma de l’Estatut dels Treballadors (ET) fixava com a objectiu
flexibilitzar les relacions laborals “per millorar la competitivitat de les empreses sense plantejar una
formula purament desreguladora en el terreny laboral”. A l’exposició de motius de la llei es deia
que “d’acord amb aquestes idees, la reforma de l’ET es mou en una doble direcció: potenciar el
desenvolupament de la negociació col·lectiva, com element regulador de les relacions laborals i
les condicions de treball, i introduir mecanismes d’adaptabilitat equilibrada repartit en les diferents
fases del desenvolupament de la relació laboral”.
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Sota aquesta filosofia, més drets individuals regulats en el títol I de l’ET van deixar de ser considerats
com indisponibles i es va facultar a la negociació col·lectiva, regulada en el títol III, per a la seva
determinació, més adaptada a la realitat canviant. Concurrència de convenis, mitjançant pacte
explícit, o la substitució de les “ordenances i reglaments laborals” per convenis col·lectius estatals
d’àmbit sectorial eren altres dels objectius d’aquella reforma laboral. Un altre cop, la reforma es va
dur endavant sense acord sindical i la seva resposta va ser la convocatòria d’una vaga general el 27
de gener d’aquell mateix any.
Tot i que aquesta reforma anava en la direcció de potenciar una flexibilitat interna i pactada, no
ha reeixit en una manera i quantitat suficient. De nou, l’explicació cal trobar-la en una combinació
de factors subjectius i objectius. En el sector dels factors subjectius, es trobaria, com diu Jesús
Cruz Villalón (2009): “el caràcter imposat de la reforma des dels poders públics, que provoca una
actitud de passivitat, quan no de resistència a la seva aplicació per part dels interlocutors socials”
a la negociació col·lectiva. Mentre que en el sector dels denominats factors més objectius, ens
trobaríem que “alguns dels aspectes de la reforma no van encertar des del punt de vista tècnic en
l’articulació jurídica del que es volia aconseguir”(Cruz Villalón 2009) que juntament al manteniment
de la flexibilitat contractual sense causa, que no comença a ser qüestionada fins l’any 2006, fan que
les necessitats de millora de l’adaptació empresarial als requeriments de l’entorn siguin canalitzades
mitjançant aquest recurs durant els 14 anys de creixement econòmic sostingut.
El sotrac econòmic originat per la fallida de les anomenades “punto com” dóna peu a un intent
de reforma, per part del Govern del PP l’any 2002, que se salda amb el desestimament quasi total
dels objectius proposats en Reial Decret Llei 5/2002, per la vaga general que es produeix el 20 de
juny d’aquell any. No obstant, a la llei 45/2002 queda vigent el manteniment de l’abaratiment dels
costos d’acomiadament (salaris de tramitació) i la seva agilització. De nou l’orientació de la reforma
laboral del 2002 va en detriment de la flexibilització interna de les empreses, ja que la flexibilitat
derivada de la reforma dels mecanismes d’acomiadament, juntament amb al manteniment de la
contractació temporal, suposen un competidor massa fort per a la seva adopció.

3. Afavorir la flexibilitat interna: millorar la regulació, potenciar la seva aplicació
Com ja s’ha posat de manifest, la flexibilitat interna va tenir la possibilitat d’avançar de manera molt
substancial amb la reforma de 1994, ja que en gran mesura estava dirigida a la seva consecució,
però el manteniment de la temporalitat en la contractació i la major flexibilització en l’acomiadament
han estat els grans competidors pel seu desenvolupament.
A més a més, cal tenir present que la flexibilitat interna requereix pel seu desenvolupament d’una
actitud positiva i proactiva dels interlocutors socials, tant dins com fora de l’empresa. Es pot crear
un marc que l’afavoreixi, però no es pot ni imposar, ni aplicar des de fora i en aquella reforma no es
va produir. En aquest sentit, i pel seu èxit i el de qualsevol reforma que es vulgui dur a terme amb
l’objectiu de potenciar-la, resultarà imprescindible que sigui fruit d’un acord equilibrat i assumit per les
parts i la desactivació de totes aquelles regulacions, incentius i pràctiques que vagin en contra seva.
Plantejades així les coses, per afavorir la millora de l’adaptabilitat als canvis provocats pels mercats,
les tecnologies i la competència global que necessita el nostre teixit productiu i ser-ne més
competitiu, les actuals relacions laborals han de protagonitzar una transformació. Transformació
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que hauria de tendir a incrementar la flexibilitat interna i reduir-ne l’excés de temporalitat i la
segmentació existent en el mercat de treball com planteja Jose Ignacio Pérez Infante (2009), així
com a l’abandonament del recurs a “la utilització patològica de l’acomiadament improcedent”,
com la defineix Salvador del Rey Guanter (2009), com a mecanisme preferent d’ajust per causes
empresarials i el corresponen perfeccionament, si s’escau, dels procediments previstos a aquest
efecte (acomiadament individual per causes objectives i/o expedients de regulació d’ocupació).
Incrementar la flexibilitat interna pactada de les empreses, comportarà, entre altres temes i sense
la pretensió de ser exhaustiu, abordar canvis en els següents àmbits:
•

La gestió del temps de treball, amb la possibilitat d’establir mitjançant el pacte, una distribució
o execució irregular dels horaris diaris o de la jornada anual de treball, permetent millorar
l’eficiència econòmica (reducció de temps morts i improductius) i social (conciliar vida personal
i professional). Experiències com ara els horaris flexibles d’entrada i sortida o les bosses d’hores
que, dins d’un límits i amb unes condicions d’execució pactades, permeten traspassar a l’altre
període de còmput –fins i tot l’exercici següent– un nombre d’hores que no s’han treballat
però sí que s’han percebut, dotant d’una major estabilitat a les plantilles, perquè puntes de
producció o acumulacions no s’han de resoldre amb contractacions temporals o hores extres.

•

La gestió de les retribucions salarials. Avui l’estratègia més útil i factible en aquest tema no
passa per abandonar la fórmula centralitzada de determinació dels increments salarials per
transferir-ne la seva determinació a l’àmbit de l’empresa, sinó com aconseguir que conservi la
seva capacitat d’adaptar-se a les condicions específiques de l’empresa quan sigui necessari.
Tot i ser “la mesura més reivindicada per economistes i determinats organismes nacionals i
internacionals”, com diu José Ignació Perez Infante (2009), la descentralització generalitzada
de la negociació col·lectiva fins l’àmbit de l’empresa no ha tingut èxit. Aquest fracàs s’ha
produït perquè no s’ha tingut en compte ni la configuració majoritària del nostre teixit
productiu, composat per empreses tan petites on no hi ha ni possibilitat de representació
sindical (menys de 6 treballadors), ni l’existència obligatòria d’una clàusula de despenjament
salarial, que ja s’aplica quan les circumstàncies de l’empresa compleixin uns determinats
requisits, i que han suposat un mecanisme d’adaptació i articulació de la negociació salarial
en l’àmbit empresarial.
D’altra banda, i com posava de manifest l’informe de l’OCDE sobre perspectives d’ocupació
quan assenyalava que “la taxa d’ocupació havia baixat més en el països que han tendit a reduir
la centralització” de la negociació col·lectiva (OCDE 1997, pàg. 305-307), reforça la idea que
el manteniment d’una negociació col·lectiva centralitzada que fixi, com ha estat l’experiència
espanyola, un creixement salarial que no ha exhaurit l’alça de la productivitat, és una eficaç
eina macroeconòmica per afavorir la creació d’ocupació. I que, en tot cas, el que està o podria
estar en discussió és si la previsió d’inflació espanyola continua essent l’índex a utilitzar o s’ha
d’indexar a l’equivalent europeu.

•

La mobilitat funcional. Aquesta és una altra peça fonamental de les relacions laborals per
transitar des de l’adaptabilitat de les empreses basada en els canvis de treball, a la dels
canvis en el treball. En aquest sentit, aquesta pràctica necessita de la millora permanent de la
capacitació professional de les persones que conformen la plantilla, permetent-los assumir les
noves demandes i la polivalència com un factor positiu.
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Aconseguir una millora de la mobilitat funcional també fa imprescindible que, de forma
generalitzada, es produeixi en els convenis estatals sectorials la substitució de les categories
professionals. L’obligada desaparició de les ordenances laborals procedents del franquisme,
fruit de la reforma de 1994, i la seva substitució per convenis col·lectius sectorials d’àmbit
estatal, es va saldar amb la transposició quasi literal de la regulació de funcions que contenien
les ordenances laborals als nous marcs pactats, malgrat algunes excepcions que marquen
una direcció positiva, com és el cas del Conveni General de la Indústria Química.
•

La mobilitat geogràfica entre diferents centres de treball de l’empresa, ja sigui individual
o col·lectiva, regulada en l’art. 40 de l’Estatut dels Treballadors, en el sentit que la seva
aplicació ha de contribuir “a millorar la situació de l’empresa mitjançant una més adequada
organització dels seus recursos que afavoreixi la seva posició competitiva en el mercat o
una millor resposta a les exigències de la demanda” i amb un alt grau d’executivitat de la
decisió empresarial, té poca aplicació. Els motius cal trobar-los, d’una banda, en l’estructura
empresarial majoritària de petita i mitjana empresa que no té més d’un centre productiu i,
d’altra banda, en les dificultats en el mercat de l’habitatge i l’increment de famílies on més
d’un dels seus membres està al mercat de treball, i la mobilitat d’un d’ells afecta la resta. No
obstant, quan convenis col·lectius o pactes ad hoc han regulat les condicions de trasllat, es
redueix el percentatge de persones que opta per la indemnització substitutòria de 20 dies per
any de servei.

•

La millora continuada dels coneixements i les capacitats professionals de les persones
ocupades, la seva retenció i captació. Com s’ha assenyalat en relació a la mobilitat funcional,
sense un desenvolupament profund i ajustat dels processos de formació professional al llarg
de la vida aquest model de funcionament pot patir un greu escanyament. Avui, la distribució
de la població ocupada a Catalunya per nivells formatius ens mostra un dèficit del 25% en
formació professional mitjana. Els últims 8 anys s’ha produït un positiu canvi de tendència però
del tot insuficient, només em reduït en 3 puts aquest gap. Amb l’arribada de les noves legions
de joves més formades al mercat de treball no hi ha prou. Cal formar més al personal existent
al sí de les empreses i retenir-lo o, en el seu defecte, captar-lo.
En aquest sentit, el reconeixement dels coneixements i habilitats assumits en el lloc de
treball continua essent un esperó institucional fonamental per fer més atractiu a empreses i
treballadors els esforços realitzats. Ara bé, els continguts dels acords estatals sobre formació
contínua han de respondre molt més a les necessitats de les empreses que a la dels gestors,
ja siguin externs o interns. Això comporta la definició d’una nova arquitectura dels Acords de
Formació iniciats el 1993 per a que es descentralitzin cap a àmbits autonòmics i d’empresa
la concreció de les línies globals i el reforçament o creació de centres i d’estructures que
permetin donar serveis formatius de qualitat a la munió de petites empreses on treballen
la majoria de les persones ocupades i que per les seves dimensions no tenen capacitat
d’organitzar-la.

•

L’articulació de la negociació col·lectiva estatal, autonòmica i a l’empresa. La reforma de la
negociació col·lectiva haurà de:
o reduir la proliferació de convenis (n’hi ha al voltant de 2.000 a Catalunya)
o ampliar i millorar els seus continguts
o articular-ne els tres nivells on es desenvolupa
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Resulta evident que, en aquest tema en concret, la reforma del 94 i l’acord interconfederal sobre
negociació col·lectiva de 1997 (AINC-1997) no van aconseguir respondre a aquesta necessitat.
Pel que fa l’articulació de la negociació, l’opció passa per acordar quines matèries corresponen
a cada àmbit i establir, si s’escau, en l’àmbit superior, exclusivament els criteris o el mètode
de com s’ha de negociar en els àmbits inferiors. Això permetria que la concertació governés,
però no ofegués, els canvis que es necessiten fer. Per fer-ho possible, seria útil substituir el
concepte de la no concurrència de convenis a aplicar, llevat pacte en sentit contrari, previst a
l’article 84 del ET, per una regulació en sentit contrari, en el que sigui el despenjament el que
hagi de ser explícit.
•

L’establiment de mesures anticipades, en el si de l’empresa o el sector, per gestionar les baixades
de producció o de profunda mutació de l’activitat econòmica. Tot i que la flexibilitat interna és
el principal factor per gestionar alguns impactes productius, pot no ser suficient. En aquest
sentit la reducció temporal dels temps de treball via ERO. Més enllà de les bosses d’hores, és
un factor econòmicament útil i socialment acceptable per superar els processos conjunturals al
qual estan acudint més les empreses mitjanes i grans. Per tal que pugui estendre’s també a les
petites, seria necessari substituir l’autorització administrativa prèvia pel registre de l’acord entre
empresa i treballadors, reservant-se l’Autoritat Laboral el control de legalitat “a posteriori”, així
com ajustar el volum d’informació a presentar segons la dimensió empresarial.
En els supòsits d’impactes de caràcter estructurals que no puguin ésser absorbits per canvis
en el treball, i en els que indefectiblement s’hagi de procedir a l’acomiadament individual per
causes objectives, o al col·lectiu via expedient de regulació d’ocupació (ERO), tot i mantenir
l’autorització administrativa prèvia, la negociació interna s’hauria de centrar en l’acompanyament,
en la sortida i en la nova ocupació, com apunta Salvador dels Rey (2009) s’hauria de “prioritzar,
front la monetització, el pla social d’ocupació respecte a la persones acomiades com a mesura
compensatòria”.

4. Reequilibrar la regulació de la flexibilitat interna
Com es deia anteriorment, l’avenç en l’ús de la flexibilitat interna com a mecanisme prioritari per
aconseguir l’adaptabilitat de les empreses als canvis, requereix que s’equilibri la regulació de les
relacions laborals existents, en el sentit de reduir l’excés de temporalitat i la segmentació del mercat
de treball. Algunes de les reformes legislatives que podrien afavorir aquesta dinàmica podrien ser:
•

Fer efectiu el principi de causalitat en la contractació temporal i perseguir el frau en la contractació. La
principal problemàtica amb la temporalitat no radica en la seva existència - si aquesta es correspon
amb una activitat temporal - sinó en el seu excés. Com posen de manifest Florentino Felgueroso i
Sergi Jiménez (2009) “només entre 1 i 3 punts percentuals addicionals de temporalitat ” es justifiquen
per la diferent estructura sectorial espanyola en relació a la resta de la Unió Europea. La resta es
correspon a un inadequat ús de fórmules contractuals. Per tant, no es tracta d’eliminar la contractació
temporal sinó de millorar-ne la seva regulació. En aquest sentit, podria reservar-se la “contractació
eventual per necessitat de la producció” a l’augment de l’activitat normal de l’empresa i la “contractació
d’obra o servei determinat” a l’activitat no ordinària de l’empresa, desvinculant-la de contractació o
subcontractació mercantil d’obres o serveis que relacionades amb el fi social de la empresa.
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•

Abaratir relativament la contractació estable i encarir la temporal. Per aconseguir-ho es poden
emprendre dues línies complementaries: d’una banda, produir una diferenciació de la cotització
empresarial a la desocupació, que tingui en compte la major contribució al finançament
dels recursos per atendre la desocupació d’aquelles empreses que tenen un menor índex
de temporalitat i, per contra, la major generació de despesa pública dels segons i reordenar
els ajuts a la contractació estable, circumscrivint-los als col·lectius amb especials dificultats
d’inserció laboral.

•

Aprofundir en la penalització de l’encadenament i l’ús abusiu de la contractació temporal, així
com les subcontractacions que no aportin valor al procés productiu, en la línia dels continguts
en l’Acord per la millora del creixement i l’ocupació (AMCE) del 2006 i que es va traslladar a la
Llei 43/2006.

•

Eliminar les restriccions existents per utilitzar la modalitat contractual destinada al foment de la
contractació indefinida (amb indemnització per acomiadament de 33 dies de salari per any de
servei), que afecten exclusivament a les persones en atur entre 31 i 45 anys que portin menys
d’un any a l’atur, i les conversions de contractes temporals quan aquests s’hagin celebrat
després del 31 de desembre de 2007.

•

Millorar les condicions de la contractació a temps parcial, superant la discriminació en relació
amb els treballadors a temps complet de la protecció social, confirmada per diverses sentències
del Tribunal Constitucional, promocionant la fórmula de duració indefinida i evitant que siguin
els llocs de treball més precaris i temporals. Tot això a fi i efecte d’afavorir la seva atractivitat
per a les persones que volguessin treballar amb aquesta modalitat i contribuir a la reducció de
la temporalitat.

Els canvis en la negociació col·lectiva i la flexibilitat interna de les empreses necessiten
organitzacions sindicals i empresarials amb una forta capacitat d’organitzar i representar als seus,
així com la d’arribar a acords. En aquest context, caldrà valorar si és possible que hi hagi una major
assumpció de responsabilitat de les organitzacions sindicals en la negociació al si de l’empresa
sobre els canvis en les condicions de treball, ara sota la potestat dels comitès d’empresa i delegats
de personal.
Fins ara aquest major protagonisme sindical directe es realitza per la via “de facto” - que no “de
iure” - en els moments més complicats i durs (ERO’s amb pèrdua d’ocupació), aportant una visió
més amplia i menys corporativa, això els permet defensar, alhora, els interessos laborals i trobar
sortides als problemes empresarials. Es tractaria de recollir jurídicament i ampliar a altres processos
negociadors, ja siguin d’establiment (convenis o pactes d’empresa) o de canvi (modificacions
substancials) de les condicions de treball, el protagonisme directe que ja estan assumit.
Aquestes són algunes de les línies que permetrien fer progressar la flexibilitat interna i pactada de
les empreses i, amb ella, la seva adaptabilitat als canvis. Un avenç necessari en un model productiu
que faci de la millora dels productes i dels processos la base per competir en uns mercats oberts i
globals i, alhora, permeti la millora de les condicions de treball.

3- La flexibilitat interna en les relacions laborals. Josep M. Rañé
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