
  

Coneixes la nova 
reforma laboral?

Sí, tots sabem que ara poden 
acomiadar-te amb 20 dies 
per any, però què en saps de 
la resta de mesures? 
Et plantejam un petit test…



  

Vertader o fals?

Nou dies de baixa poden dur-te a l’atur.



  

Vertader, encara que aquestes faltes estiguin 
justificades. Ara l’absentisme del treballador no 
depèn de l’absentisme del grup ni de si 
l’empresa s’ha vist afectada per la teva 
absència, només de quants dies has estat fora. 
Un esquinç greu o una grip sumen fàcilment 
aquests 9 dies.

http://es.finance.yahoo.com/blogs/finyahoofinanzases/reforma-laboral-nueve-d-as-baja-llevarte-paro-153033083.html

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/nueve-dias-ausencia-incluso-justificados-bastan-para-despedir-1423275

http://es.finance.yahoo.com/blogs/finyahoofinanzases/reforma-laboral-nueve-d-as-baja-llevarte-paro-153033083.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/nueve-dias-ausencia-incluso-justificados-bastan-para-despedir-1423275


  

Vertader o fals?

L’acomiadament només pot produir-se si hi ha 
pèrdues



  

Fals. La llei diu que l’empresari podrà 
acomiadar-te “quan els seus ingressos i vendes 
disminueixin durant tres trimestres 
consecutius”. Això no significa que l’empresa 
tengui pèrdues, sinó que, s implement, guanyi 
menys encara que segueixi tenint beneficis. 
També poden acomiadar-te si “han previst” 
pèrdues, encara que siguin temporals.



  

Vertader o fals?

La nova reforma laboral permet que et 
disminueixin el sou.



  

Vertader. A partir d’ara, la «quantia salarial» 
s’inclou entre les condicions de treball que la 
direcció de l’empresa pot modificar de manera 
unilateral, simplement al·legant raons 
«relacionades amb la competitivitat, 
productivitat o organització tècnica o del treball 
a l’empresa»
http://economia.elpais.com/economia/2012/02/12/actualidad/1329022533

http://economia.elpais.com/economia/2012/02/12/actualidad/1329022533_114896.html


  

Però encara ens queda l’Estatut de les 
treballadores, no?



  

I recordau, pot ser 
decisió unilateral de 
l’empresari d'efectes 
col·lectius, tot i que hi 
hagi convenis vigents.

Idò no, perquè la nova reforma modifica l’article 
41 de l’Estatut, que diu que quan existeixin raons 
econòmiques, tècniques, organitzatives o de 
producció es podran modificar la jornada de 
treball, horaris, torns, sistema de remuneració i 
quantia salarial…



  

Vertader o fals?

Ara és la treballadora acomiadada qui ha de 
demostrar que el seu acomiadament ha estat 

improcedent



  

Vertader. Sí, ho has llegit bé. Tots els 
acomiadament es consideren procedents i, si no 
hi estàs d’acord, ets tu el que ha d’anar davant 
del jutge i demostrar que no és cert. Els salaris 
de tramitació ara sols se t’abonaran si després 
de reconèixer-se la improcedència ets readmès 
però no si optes per la indemnització.



  



  

Vertader o fals?

Els ERO han de comptar amb el permís de 
l’autoritat administrativa (el Ministeri 

d’Ocupació o les Conselleries de Treball).



  

Fals. Ja no és necessari 
comptar amb el seu 
vistiplau. Es faran 
directament, sense 
autorització prèvia de 
l’Administració. A més a 
més, amplia les causes 
objectives perquè es pugui 
acollir a aquest model 
d’acomiadament i 
n’accelera la tramitació.



  

Continuam! Vertader o fals?

Les bonificacions per maternitat s’han 
suprimit.



  

Vertader. El Govern ha suprimit 
els incentius existents des del 
2006 per als contractes per 
reincorporació de les dones 
després del permís per maternitat. 
Des d’aquesta data, els empresaris 
tenien dret a un descompte anual 
de 1200 euros, 100 euros al mes, 
durant «els 4 anys següents a la 
reincorporació efectiva de la dona 
al treball». Ara ja no.
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/02/13/12890/



  

Vertader o fals?

Es pot treballar i a la vegada cobrar l’atur.



  

Vertader, però sols en casos concrets. S'ha creat 
un contracte amb deduccions per a incentivar que 
pimes i autònoms puguin contractar joves (fins els 
30 anys). El jove en qüestió pot seguir cobrant el 
25% de la prestació (atur). Això sí, el període de 
prova en aquest contracte és d'un any.

http://www.rtve.es/noticias/20120210/contrato-indefinido-para-pymes-contraten-su-primer-empleado-menor-30/497300.shtml

http://www.antena3.com/noticias/economia/gobierno-crea-nuevo-contrato-indefinido-pymes_2012021000121.html

Ah! i encara no se sap què passarà amb l'altre 
75% d'atur, es desa? Es perd?

http://www.rtve.es/noticias/20120210/contrato-indefinido-para-pymes-contraten-su-primer-empleado-menor-30/497300.shtml


  

Però no són els únics que podran treballar i 
cobrar l'atur a la vegada. El Govern vol que les 
aturades realitzin (gratuïtament) treballs per a la 
comunitat. I llavors, d'on trauran el temps per 
cercar feina?



  

Bé, com que al meu sector hi ha conveni, a mi 
tot això no m'afecta.



  

Fals. La nova reforma dóna la possibilitat a les 
empreses d'ajustar les condicions laborals de les 
seves treballadores i botar-se un conveni col·lectiu 
en tots els seus continguts (salaris, jornada de 
treball, sistema de rendiment o canvi de categoria 
professional).

Si la persona treballadora 
no està conforme podrà 
optar entre ser acomiadada 
amb 20 dies o reclamar en 
el jutjat social.



  

Vertader o fals? La reforma condemna les 
aturades sense subsidi a no trobar feina en molts 

de temps.



  

Vertader. Amb la reforma, l'empresari que 
contracti una persona aturada que estigui 
cobrant el subsidi tindrà dret a una bonificació 
del 50% de la quantia d'aquest subsidi.

Llavors, per què ha de contractar una persona 
aturada sense subsidi o que cobri els 400€?



  

Vertader o fals?

Però jo sóc empleada pública. A mi no m'afecta.



  

Fals. Amb la reforma es podrà acomiadar el 
personal laboral de les Administracions 
Públiques, i pagar-los 20 dies per any treballat, 
amb el límit de 12 mensualitats.

Per aquest 
acomiadament basta 
que hi hagi 
«insuficiència 
pressupostària» o 
canvis organitzatius 
(per exemple, una 
externalització del 
servei).



  

Vertader o fals?

Es que jo no sóc laboral. Sóc estatutari. A mi no 
m'afecta.



  

Fals. La reforma permet que s'obligui les 
aturades amb subsidi a prestar serveis en les 
Administracions Públiques i cobrar-ne l'atur.

Això permetria 
acomiadar milers 

d'eventuals o interins 
i substituir-los per 
aquestes persones 

aturades.



  

Vertader o fals?

Però jo sóc estatutari fix. A mi no m'afecta.



  

Fals o vertader? No se sap.

Legalitzar l'acomiadament de laborals fixes d'Administració 
obre camí al futur acomiadament de funcionaris i estatutaris 
fixes.

Impossible? 
Pregunta-ho als 
grecs (o als 
portuguesos).



  

Era necessari fer una reforma laboral?

Sembla ser que sí, segons el Govern «en 
ser el risc d'acomiadament molt reduït, 

es desincentiva l'esforç».

Això és com dir que els cops de fuet estimulaven 
la productivitat dels esclaus.

http://www.lavozdeasturias.es/dinero/riesgo-despido-reducido-desincentiva-esfuerzo_0_647935219.html

http://www.lavozdeasturias.es/dinero/riesgo-despido-reducido-desincentiva-esfuerzo_0_647935219.html


  

I tot això (i molt més), fins i tot això que si no 
veiem aprop l'acomiadament ens acomodem i 

no treballem, està recollit al BOE, per si pensau 
que tot això és un pamflet sensacionalista.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf


  

Alguns parlen de la Revolució Francesa i de les 
guillotines; d'altres sols de vagues i 
manifestacions. No sé quina és la solució però 
com no facem alguna cosa acabarem pagant per 
anar a treballar.

Ah! i el Govern s'està plantejant revisar el dret a 
vaga, així que si les tenim pensat dur-les a 
terme,  haurem de fer-les aviat...

http://www.publico.es/dinero/422720/el-gobierno-esta-dispuesto-a-revisar-el-derecho-de-huelga

http://www.publico.es/dinero/422720/el-gobierno-esta-dispuesto-a-revisar-el-derecho-de-huelga
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