
contractes en vigor, el 
text governamental  
amplia tèbiament al-
gun supòsit i, a més, 
amb restriccions tem-
porals, per formalit-
zar contractes de fo-
ment d’ocupació es-
table. Així mateix, 
desapareix la necessà-
ria i la tan reclamada 
flexibilització del con-
tracte a temps parci-
al que en potenciaria 
l’escàs ús actual. 
 Per complir amb 
l’objectiu de creació 
d’ocupació estable, i 
reduir la taxa de tem-
poralitat, la direcció 
a seguir és l’establi-
ment de condicions 
idònies que facilitin 
la contractació per 
part de les empreses 
i, en cap cas, com es 
reflecteix en el docu-
ment del Govern, mit-
jançant la penalitza-
ció de la contractació 
temporal. No es pot 
obviar l’existència 
d’una temporalitat 
estructural que conti-
nuarà sent necessària 
en determinats supò-
sits específics i, espe-
cialment, en alguns 
sectors que per la se-
va pròpia naturalesa 
mantenen una temporalitat implí-
cita. Mesures com l’increment d’in-
demnitzacions en els contractes 
temporals, la limitació a dos anys  
–prorrogable a tres si s’acorda en 
negociació col·lectiva– del con-
tracte d’obra i servei, l’adquisició 
de fixesa del treballador si supera 
aquesta limitació malgrat no ser 
necessari al finalitzar l’obra, o la in-
corporació de nous supòsits que li-
miten la formalització de dos o més 
contractes temporals en supòsits 
que puguin ser necessaris, no fan 

La reforma laboral, a debat (2)

Una proposta gens ambiciosa
El document del Govern no contribueix a la urgent modernització del mercat de treball

L
a necessitat de modernit-
zar el mercat laboral és 
evident: la legislació vi-
gent ha quedat obsoleta 
i cal efectuar les modifica-

cions necessàries si volem aturar la 
tendència de destrucció d’ocupació 
i tornar a generar-ne. Els empresa-
ris el que volen és contractar, ja que 
això significa que les seves empre-
ses funcionen i es crea riquesa, amb 
la qual cosa es paguen més impos-
tos, i s’incrementa la recaptació, re-
vertint en beneficis per al conjunt 
de la societat. 
 La proposta efectuada pel Govern 
no realitza la reforma laboral efec-
tiva i profunda que necessita l’eco-
nomia espanyola, que en millori la 
productivitat, contribueixi a la cre-
ació d’ocupació i augmenti la confi-
ança, tant de la societat espanyola 
com dels mercats i dels organismes 
internacionals. Per a això és necessà-
ria una nova legislació laboral, més 
atrevida, que ataqui els problemes 
de soca-rel i que fomenti la contrac-
tació i la flexibilitat en la gestió dels 
recursos humans. En aquest sentit, 
als empresaris ens preocupa que la 
proposta plantejada per l’Executiu 
no tingui en compte algunes de les 
mesures clau per incidir en la recu-
peració i que ens ajudin a reactivar 
l’economia. 

RESPECTE A la contracta-
ció, els avanços són insignificants. 
En lloc d’emprendre una reforma 
profunda que evités la dualitat del 
mercat laboral actual i que unifi-
qués la ingent quantitat de models 
contractuals vigents –a través de la 
universalització del contracte de fo-
ment de la contractació indefinida– 
i del manteniment del contracte in-
definit ordinari únicament per als 

sinó generar un escenari oposat al 
que requereix el mercat laboral, i 
introdueix més costos i rigideses en 
la contractació. La reforma en l’àm-
bit de la contractació és absoluta-
ment insuficient i no resol els pro-
blemes. 
 Un dels àmbits clau per aconse-
guir una organització del treball 
més bona i més racional es refereix 
a l’adopció de mesures que perme-
tin la flexibilitat interna en les em-
preses, és a dir, facilitar la mobilitat 
geogràfica i funcional i la modifica-

ció substancial de condicions de 
treball en aspectes com la jorna-
da, l’horari, el sistema de remune-
ració o les funcions, entre altres. 
No obstant, la reforma proposada 
no introdueix els elements de fle-
xibilització necessaris per crear 
un veritable sistema simple i àgil 
que permeti a les empreses adap-
tar-se als requeriments i als canvis 
constants que exigeixen els mer-
cats i els clients. 
 Un altre element fonamental 
per a la millora de la competitivi-
tat i de la gestió empresarial que 
s’omet en el text governamental 
es refereix a l’absentisme laboral. 
Aquest problema afecta greument 
les empreses i s’hi han d’introdu-
ir modificacions normatives que 
permetin reduir les altes taxes que 
es registren al nostre país. 
 Per una altra part, s’ha d’acon-
seguir una negociació col·lectiva 
que atengui les necessitats concre-
tes de cada empresa i que perme-
ti una capacitat d’adaptació res-
pecte a les diverses condicions la-
borals en funció de la seva realitat 
i de les seves circumstàncies espe-
cífiques. 

ELS EMPRESARIS, a 
través de la CEOE, hem aportat du-
rant tot el procés de diàleg social 
propostes en què també coincidei-
xen els organismes nacionals i in-
ternacionals. És moment d’apor-
tar solucions, d’arriscar-se. I el 
document plantejat no contribu-
eix a la urgent modernització del 
mercat laboral, com tampoc està 
a l’altura de les necessitats del pa-
ís. És necessari que el Govern sigui 
més ambiciós per realitzar la re-
forma laboral que li cal a la nostra 
economia. Una reforma que afa-
voreixi la contractació indefini-
da, faciliti la flexibilitat en l’em-
presa i en disminueixi els costos, 
i permeti que Espanya pugui em-
prendre amb èxit el camí de la re-
cuperació. H
President de Foment del Treball.
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La reforma en l’àmbit de
la contractació és insuficient
i no resol els problemes

LEONARD BEARD

La roda

Vaga
a vida
o mort

U
na vaga general sem-
pre és jugar-se el tot 
pel tot, que és allò que 
a les partides de pò-
quer normalment es 

fa des de la desesperació de la fal-
ta de recursos o des de l’entusias-
me d’una jugada pretesament in-
vencible. Ningú disposa de cartes 
guanyadores i els sindicats tenen 
el crèdit tan baix com el Govern 
i els dirigents polítics. Es tracta 
d’esbrinar qui és borni en aquest 
regne de cecs. Gairebé dos anys de 
negociacions culpabilitzen uns 
i altres per falta de capacitat, pe-
rò legitimen el Govern a legislar 
quan els mercats collen fins a l’as-
fíxia. I ara, amb quatre milions i 
mig d’aturats i notícies confisca-
tòries de la nostra sobirania eco-
nòmica cada dia, es fa difícil opo-
sar-se a la regulació per decret llei 
o per llei, que no és el mateix.
 El Govern hauria de tenir la 
intel·ligència d’aconseguir com-
panyia en aquest tràngol parla-
mentari. Amb dos objectius: dei-
xar una vegada més en evidència 
el PP si torna a tenir la gosadia de 

pretendre ser el partit dels treba-
lladors, i facilitar que la soledat 
de Rajoy estigui acompanyada 
d’un cert suport del Govern. Du-

ran Lleida ha qualificat de «xurro» 
l’esborrany facilitat pel Govern, i 
ell, que ho és tot menys insolent, 
s’ha guanyat el dret a ser exqui-
sit en les seves exigències a l’Exe-
cutiu que va salvar in extremis de 
l’abisme. Rodríguez Zapatero –
que ha demostrat que es recupe-
ra de l’incendi més voraç– neces-
sita respirar una mica. I tramitar 
la reforma laboral com a llei li per-
metria recuperar un tarannà que 
ningú recorda perquè tothom ha 
entès que en realitat era debilitat 
o prepotència camuflada.
 Els sindicats faran una crida a 
la vaga general perquè hi estan 
impel·lits. Hi ha més pessimisme 
que indignació, i la infelicitat 
no és mobilitzadora com ho és 
la còlera. No és descartable que 
la gradual destrucció de l’Estat 
de benestar acabi generant una 
immensa revolta, però encara el 
que predomina és la por, i ja se 
sap que aquest sentiment para-
litza. Per als sindicats, aquesta 
vaga és a vida o mort; per al Go-
vern, si tira endavant només serà 
un revés més que ja està en part 
amortitzat. H

CARLOS

Carnicero

Si els sindicats poden 
fer una aturada general, 
per al Govern només 
serà un revés més
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