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La CEOE dinamita
el pacte de la
negociació
col·lectiva
Ja fa un quants anys que
CCOO considerem imprescindible la modernització d’una estructura de
convenis incapaç de donar
resposta amb eficàcia a
les demandes laborals i
professionals i que fixi el
paper de sindicats i patronals en la nova realitat
contractual. La despreocupació empresarial i les
poques ganes dels distints governs centrals han
fet que passi el temps i no
s’hagi abordat la necessària modernització de la
negociació col·lectiva. La
situació no es va desencallar fins a la signatura, el
mes de febrer passat, de
l’Acord Social i Econòmic,
que introduïa, en el capítol
tercer, el compromís

OPINIó

ineludible de la negociació
per a un acord sobre els
criteris bàsics per reformar la negociació col·lectiva.
Engegar la mateixa negociació no ha estat fàcil i
ha calgut esperar un canvi
en la direcció de la patronal per fer-la possible.
En aquests mesos de negociacions s’ha anat

nombre d’espais de negociació, cercant sistemes
de solució extrajudicial de
conflictes, acordant fórmules pactades de flexibilitat interna que afavoreixin la competitivitat de
l’empresa, legitimant la
negociació, garantint la
seguretat jurídica de les
comissions negociadores
i de les comissions paritàries, acotant els àmbits
personals en la definició
de les relacions laborals
de caràcter especial.
Però, al darrer moment,
la CEOE va fer volar en
l’aire un acord que ja era
sobre la taula per ser signat. Per què?
Quan la patronal CEOE,
després de la jornada
electoral del 22 de maig,
es presenta a la taula ne-

La darrera proposta
de la CEOE és una exigència de
rendició incondicional
avançant en la direcció de
fer compatible l’adaptació
de les empreses als canvis
amb els drets dels treballadors: simplificant el

gociadora amb els plantejaments inicials en lloc del
bolígraf, en què pensa? La
irresponsabilitat de
l’organització patronal

L’aeroport
de Lleida
Fa poc més d'un any s'inaugurà l'aeroport de
Lleida-Alguaire, amb la satisfacció dels lleidatans,
que per fi podíem gaudir d'un equipament
esperat i que ens situava al mateix nivell de
la resta de Catalunya (Barcelona, TarragonaReus i Girona).

MARTA ROIGÉ

Des del primer moment hi operaven dues
companyies amb vols de cap de setmana a
Palma de Mallorca, París, Franckfurt i Milà, i
totes aquestes destinacions amb un bon nombre
de viatgers.
Tant és així que la previsió de viatgers el primer
any feta pels gestors de l'aeroport va quedar

deixa un camp de negociació dels actuals convenis
col·lectius molt complicat.
Un terreny ple de
múltiples conflictes empresa a empresa, conveni
a conveni, que no ajuda a
la necessària estabilitat
en moments de crisi com
l’actual. Una crisi, la causa
de la qual rau en una estafa aixoplugada en iniciatives i projectes empresarials, que estem pagant
els treballadors i treballadores en forma d’atur,
desprotecció i augment
de la pobresa.
El Govern, a l’hora de redactar aquest article, està preparant una reforma
de la negociació col·lectiva. Esperem que respecti
els drets de la classe treballadora i la capacitat
d’interlocució de totes les
parts. La negociació collectiva és l’eina més important per regular les
condicions laborals de milions de treballadors i treballadores i CCOO no estarem de braços plegats
si es lesiona aquest dret
fonamental.

superada abans de la data. Però precisament
pels volts de complir-se el primer aniversari,
la companyia que operava a Palma de Mallorca
i París anunciava que no continuaría, i després
l'altra companyia també va anunciar que a
partir del mes de juny deixava els vols a Franckfurt
i a Milà. És veritat que en el Parlament de
Catalunya tots els diputats de Lleida de tots
els grups polítics van defensar la continuïtat
de l'aeroport, i espero que es compleixi l'acord.
Jo personalment vaig fer l'últim viatge a Milà,
i he de manifestar que em va sorprendre la
quantitat de viatgers, entre 70 i 80.
Per això els lleidatans no podem permetre
que es qüestioni aquest equipament, ara ja
fa dies que no se’n parla, i hem de recordarho tot sovint. Per això ho faig jo avui aquí.

