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 “ELS SINDICATS: EL SEU PAPER I LES SEVES FUNCIONS EN LA NOVA ECONOMIA”

Des de la Fundació es varen preparar unes qüestions al voltant de les quals haurien de girar la

sessió que varen ser consensuats en una reunió prèvia amb ambdós sindicats i d’on varen

sortir els següents temes:

PRIMERA PONÈNCIA: Juan Pérez Bernabé, Coordinador de la Secretaria de formació i

cultura de CCOO (es presenta com la persona responsable de que la majoria dels delegats de

les empreses estiguin formats).

Quines diferències hi ha entre CCOO i UGT?

Les comparacions són odioses. En aquest cas, comparar CCOO i UGT, els dos grans sindicats

de classe és, com a mínim, incòmode. Podem fer la comparació detallada, àmbit per àmbit

d'aquelles petites diferències que, acumulades, donarien maneres de fer i sabers diversos. A

més, ni una, ni l'altre organització són monolítiques ni verticals . Tots dos som fruit de la

mateixa història sindical.

Els sindicats estan al cas de temes com  la retribució incentivadora, gestió per

competències…?

Per força. La nostra feina, i més des de la Secretaria de Formació i Cultura, és estar al corrent

dels diferents sistemes de retribució. Tot i que tenim  marcades preferències per aquells

sistemes que tendeixen a l'increment de l'ocupació i a la reducció del temps de treball. Creiem,

com Bertrand Russell que s'ha treballat massa…i malament.

Estem d'acord amb ell, quan diu "Vull dir, absolutament seriós, que la fe en les virtuts del treball

està fent molt de mal al món modern i que el camí cap a la felicitat i la prosperitat passa per la

reducció organitzada d'aquell"

Pensem que hi ha possibilitats de treballar menys i molt millor, i creiem que el futur passa per la

nostra implicació en l'organització del treball dins de l'empresa. És un sostre de vidre, però cal,

no trencar-lo, sinó modificar-lo, fer-lo osmòtic, fer-li arribar tots els materials i les aportacions de

l'altre meitat de l'empresa.

Creiem, com a treballadors, que una participació global i organitzada en els centres de treball

pot permetre'ns un augment real de la productivitat. I ens interessa. Ens interessa sempre que

també siguem presents en el repartiment d'aquests guanys. Potser es pot titllar aquesta

voluntat d'intervencionista: no ho és. Nosaltres ja som dins de l'empresa, el que volem és

millorar la nostra feina, i, a més cal no oblidar que el sindicat, no és un ens estrictament laboral,
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sinó sòciopolític, és a dir, incideix social i políticament en la millora de la vida dels treballadors

en tant que ciutadans en un sentit extens. És a dir, som presents a la societat,

sociopolíticament perquè, com a gran empresa ens interessa, també, ser en la distribució dels

increments, en la distribució de la renda.

La desaparició dels llocs de treball tancats (polivalència, multifuncionalitat)

En això cal també definir quins són tancats i què vol dir polivalència i multifuncionalitat. Sovint

els problemes de negociació entre uns i altres vénen d'entendre les mateixes paraules amb

continguts diferents. D'altra banda, els llocs de treball "tancats" tenen en molts casos els

avantatges de la seva antiguitat: un marc legal referenciat, una casuística dins el dret del

treball, unes implicacions i vincles sindicals, socials i contractuals clares… I de vegades sembla

que els aspectes positius d'aquest segle de construcció normativa s'hagin de derogar, arrasats

pels vents de "noves" economies. Creiem que cal ser crítics en aquest àmbit. Positivament

crítics. Cal aprofitar tot allò que comporta l'ús de la tecnologia i les seves conseqüències

culturals i socials, però no necessàriament entomar-les sense criteri. Hi ha nova economia

purament especulativa, i explotadora, i aquesta, no ens interessa.

Voldria recordar el que deia Delors al llibre Blanc de l'Ocupació referent a les necessitats de

formació professional als països del Sud . Recordar-ho perquè de vegades no es té prou

present. Es diu que necessitem formar gent multifuncional. Sí. Però no perquè, objectivament,

sigui millor o superior un treballador multifuncional que un treballador altament especialitzat, és

a dir, no la polivalència per ella mateixa. Cal fer-ho perquè la nostra economia és dins d'un

estadi intermedi de desenvolupament tecnològic, i hem d'adaptar-nos a aquest entorn. Sabem,

però, que en una economia tecnològicament més desenvolupada necessitaríem treballadors

molt més especialitzats. Però això, no depèn exclusivament dels treballadors. Depèn de les

inversions de l'estat en tecnologia, educació i investigació. Depèn dels esforços de les

empreses en innovació, no sols tecnològica, sinó, també organitzativa i de gestió.

El concepte d'ocupabilitat

Els sindicalistes, sovint comentem que tenim les mateixes virtuts que ens van ensenyar de

petits: fe, esperança i caritat. Fe, perquè tenim un peu a la utopia, caritat perquè és una feina

en què, personalment hi perdem diners, i esperança perquè creiem que tot plegat és possible.

Diguem que l'ocupabilitat participa de les virtuts, però, la fonamental és l'esperança o dit d’altra

manera, les expectatives.

La nostra expectativa, doncs, es planteja en una ocupabilitat màxima, en allò que se'n diu "la

plena ocupació". Però, cal considerar aquesta dins un plànol de treball social, i no pas
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industrialista. L'objectiu és satisfer les necessitats de la població de treball, en tant que dret

personal. És a dir, dins de l'exercici lliure del dret. Això implica que s'ha de poder exercir per

assolir un nivell de vida digne. Personalment. I no pas social o estadísticament. Desconfiem de

les estadístiques tot i que no tenim altra alternativa que emprar-les.

Sobre això dels números sempre recordo l'anècdota de qui va a l'advocat i li planteja, que

necessita saber quant fan dos i dos.  I l'advocat li diu: “ home, depèn, hi ha molta jurisprudència,

miri, no sé que dir-li” . I l'home va a un economista, a veure què, i l'economista diu: “ vostè, quan

vol que sigui?” .

Amb això vull dir, que, lluny de les estadístiques -per prudència- caldria fixar la ocupabilitat com

aquell índex que permeti a la gent un nivell d'ocupació volgut que permeti una vida digna. I això

no té una translació purament econòmica. Cal considerar aspectes de formació, seguretat,

serveis, condicions de treball, jornada, sociabilitat real del lloc de treball, etc. I és en aquest

àmbit  on es centrarà l'estratègia sindical del futur. Que en sapiguem donar resposta, de

manera global, és el nostre repte.

L'externalització de serveis

És un tema molt vinculat amb el punt que hem tractat abans de la polivalència. En el procés

històric recent, de dos-cents anys ençà, s'ha conformat la indústria com a un centre de

sociabilitat (continuació de família, escola, parròquia...). Quan ens plantegem un canvi

d'externalització industrial i de serveis, fonamentat sobretot en les noves tecnologies cal que,

en el balanç global de pèrdues i guanys hi considerem, també, com a pèrdua, aquesta tradició.

Que tenia, òbviament aspectes negatius, però també de positius. Contrarestar les dificultats

que imposa aquest nou model (manca de cobertura sindical, despenjament convencional,

augment de la precarietat, eliminació de sinèrgies, cercles de qualitat-productivitat) demana

una tasca intensa i acurada.

L'exemple d'una mala externalització el patim sovint els sindicats quan ens trobem, sobretot a

la petita empresa, amb gestories més o menys eficients, més o menys dotades, que tenen

mancances certes i profundes en temes de gestió de personal. Gestories que, diguem-ho

potser més que fer guanyar diners a l'empresa, o estalviar-ne, li'n fan perdre.
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Els diferents comportaments dels sindicats segons si l'empresa és pública o privada

No són diferents. No des del nostre punt de vista. Els sindicats no tenim comportaments

diferents en funció de la propietat de l'empresa. Fem, sempre, el mateix: aprofitem al màxim les

oportunitats que ens dóna cada entorn concret per millorar les condicions dels treballadors i

defensar els seus drets. S'actua en funció dels condicionants, diferents entre empresa pública i

privada, però també entre petita i gran empresa, o segons el sector o els serveis.

És a dir, les actituds són diverses, però sempre, adaptant-nos al màxim a les possibilitats a

desenvolupar, al marc complet, a tot el que pot condicionar o incidir en la negociació. I no crec

que puguem parlar d'una estratègia prefixada per a cada sector. En part és un dels centres de

més desenvolupament dins de l'estratègia sindical. Fer-nos, com es demanda, més polivalents,

més adaptables, més, podríem dir, ecològics. Cal, dins l'ecosistema de cada empresa (i això

implica tenir en compte tots els aspectes), veure quins d'aquells poden restablir un nou equilibri.

Un altre factor són les diversitats sindicals. Ja hem dit que el sindicat no és una estructura

absolutament uniforme. Ni els sindicats entre ells. Cal, per tant, tenir en compte les diversitats,

de formació, o de tradició dels agents implicats en determinades negociacions. I també,

òbviament, dels nostres interlocutors, els gerents, els caps de recursos humans, etc. Entre ells

són òbviament diversos i això  determinarà la tàctica a seguir. En cada cas.

Per què hi ha persones que no s'apropen mai als sindicats?

En aquest país hi ha un procés d'eleccions sindicals en el qual hi participen, aproximadament 7

milions de treballadors. Hi ha, afiliats als diferents sindicats, més d' 1.7 milions de persones. Els

convenis, signats i negociats pels sindicats afecten 9 milions de persones. Pels plans de

formació ocupacional en passen 3 milions. I, finalment, els sindicats negociem temes de

sanitat, ensenyament, pensions…amb les patronals i amb el govern. És obvi que hi ha gent que

no s'acosta al sindicat, però hi ha molt poca que no tingui el sindicat ben a prop en un o altre

moment de la seva vida.  I sí que n'hi ha de gent que no ve mai. Treballadors normals. L'errada,

nostra segurament, és una manca de capacitat de comunicació. Un problema d'imatge. En el



ELS SINDICATS: EL SEU PAPER I LES SEVES FUNCIONS EN LA NOVA ECONOMIA

© FMRH - Juan Pérez - Carles Villalante

Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans Página 5 de 10

22 de novembre de 2000

nostre país, per circumstàncies històriques, els sindicats tenen un estereotip. Cal que

considerem que, enlloc més del món han estat unitats d'exèrcit… i aquí, sí.

Vèncer els tòpics és potser la tasca més feixuga que hom pot trobar. Així, aquell que dibuixa el

responsable de personal com una persona mesella i ensabonadora, sense altre criteri del

servilisme patronal i amb un permanent mal d'estómac, costa i ha costat molt de desfer. Esvair

la imatge dels sindicats com pandes de persones absolutament cridaneres, brutes i destraleres

a més d'ocasionalment violentes, n'és un altre.

La relació entre els caps de RH i els sindicats.

Dins del Sindicat i pel que fa, sobretot, als caps de recursos humans d'ajuntaments i

d'empreses públiques, sovint diem que és una relació històrica. Vaja, que molts d'aquests caps

de RH han estat delegats, o sindicalistes o companys de viatge del sindicat. Fins i tot, molts

d'ells es donen de baixa a l'afiliació quan ja tenen la plaça i argumenten, no sense una ombra

de culpa i/o pena "que, mira, no és lògic que ja que sóc on sóc i faig el que faig, continuï al

sindicat". Tot això argumentant a favor de la coherència personal i professional i a la

confidencialitat de les informacions d'una i altra banda.

Deixant aquesta anècdota de banda, resulta obvi que les relacions entre el sindicat i els caps

de recursos humans són extraordinàriament diverses. A  mi m'agradaria parlar més de com

haurien de ser.

Cal tenir en compte que, en molts casos els caps de personal no són, necessàriament

l'empresa, no d'una manera diguem-ne "propietària". Això els fa "companys". És a dir, el

sindicat ha de defensar, també, els companys de recursos humans. I …com hauria de ser la

relació entre companys?. Creiem que la relació entre sindicalistes i recursos humans hauria de

fonamentar-se en un ambient de col∙laboració, diguem-ne "adversària". Podríem fer servir un

símil del futbol, els equips poden ser rivals, però han de mantenir unes normes mínimes (per

ambdós cantons) i una capacitat mínima per donar espectacle  i satisfer el màxim possible

sense que la propietat de l'estadi surti certament perjudicada (sense estadi, tampoc no hi ha

futbol).
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SEGONA PONÈNCIA: Carles Villalante, Secretari de Política sindical i programes de la

Federació de Serveis Públics.

Quines diferències hi ha entre CCOO i UGT?

No hi ha diferències entre CCOO i UGT. Els dos volen el màxim de millores i tenen l’objectiu de

fer sostenible l’empresa i els llocs de treball.

UGT troba interessant estar fora d’una taula de negociació i afavorir que hi hagi un

coneixement mutu. Perquè hi ha massa confrontació entre els que gestionen els empleadors i

els que gestionen treballadors.

Es important la “complicitat” , la col∙laboració entre ambdós i que el treballador se senti ben

tractat.

Els sindicats estan al cas de temes com  la retribució incentivadora, gestió per

competències…

Respecte al tema de la retribució, assenyalar que és un element més d’incentivació. Però

sense oblidar que el nou escenari en el que ens trobem i les noves pautes socials indiquen que

no només amb l’incentiu econòmic s’aconsegueix la motivació de les persones.

Les grans empreses són les minoritàries percentualment en el volum de la població activa. El

95% de les empreses són petites i mitjanes.

No només es tracta de retribució, sinó d’altres mesures de caràcter social: reducció de la

jornada laboral, formació, millores del fons social.

La desaparició dels llocs de treball tancats (polivalència, multifuncionalitat)

Als llocs de l’Administració el gran problema és que no hi ha carreres ni competitivitat, no fa

falta que facis mèrits...i això, malgrat que ha anat evolucionant, continua existint força. L’estatut

bàsic de la funció pública de febrer de 1998 continua en tràmit parlamentari.

Cal obrir el concepte de polivalència i multifuncionalitat però no de qualsevol manera
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Ha de ser un element de negociació un lloc de treball fixe en el que les funcions s’hagin

d’adaptar als canvis. Cal obrir a l’espai aquesta polivalència dins d’un sistema de R.L. pactat,

on hi hagi:

1/ Confiança entre les parts en un espai de relaxació

2/ Bona fe en arribar a aquests acords

3/ Que el moment de seure’s a negociar sigui amb la voluntat d’arribar a acords.

El concepte d’ocupabilitat

L’ocupació ha de ser amb mesures que fomentin la seguretat dins el món del treball. Polítiques

actives, valor de l’empresa. Si al treballador se l’ha fet identificar-se amb l’empresa, se l’ha

format, etc... vol quedar-se a l’empresa.

S’ha de creure en els propis treballadors. I donar seguretat i estabilitat al treball.

La formació

La quantitat de diners que l’empresa rep, via subvencions, per formació hauria de ser

complementària de la que ja es gasta.

Tothom hauria de tenir fons propis per la formació (apostar per l’inici i per la continuïtat)

L’externalització de serveis

Moltes vegades no confiem en els nostres propis recursos i es busca l’externalització (que no

vol dir privatització).

Que la gestió sigui pública o privada no vol dir que sigui bona o dolenta.

Els Serveis Públics han de garantir l’efectivitat de les seves mesures.

I la gestió dels Recursos Humans?

Molts encara entenen que els Recursos Humans són un problema. Garantir aquests serveis i

activitats i buscar la millor fòrmula perquè la relació cost-servei tingui un efecte òptim.

Els diferents comportaments dels sindicats segons si l'empresa és pública o privada

Els sindicats fan la mateixa política independentment que l’organització sigui pública o privada.

Cal adaptabilitat a cadascuna de les unitats
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Dins d’uns paràmetres generals i uns valors estratègics

Quan el treballador veu per part de l’empresa una voluntat de corresponsabilitat se sent

implicat i la rendibilitat és molt millor.

Per què hi ha persones que no s’apropen als sindicats?

Que la gent s’apropi o no als sindicats té a veure amb el model de cultura al país. No existeix

voluntat d’associacionisme a Espanya, el nivell és molt baix. La gent ho fa només quan busca

un objectiu.

La relació entre els caps de RH i els sindicats

La cultura amb els caps de RH està canviant i s’està afavorint l’eliminar la conflictivitat laboral

Es diu que una empresa va bé si no hi ha conflicte. L’empresa som tots, cadascú amb una

responsabilitat diferent. Cal desdramatitzar les relacions laborals. El cap de RH és un element

de formació, de referència per la societat. Si aquí és possible (DIBA), allà també ho ha de ser.

DEBAT

Un assistent opina que l’empresa que va bé és aquella en que tots els caps fan de cap de

RRHH. I que sovint el que actualment es recomana són coses que moltes vegades als

sindicats no els agraden: incentius, retribució variable, comunicació interna ....

Des de UGT es comenta que no és que s’estigui absolutament en contra de la externalització,

(que alguns veuen com una manera d’abaratir la ma d’obra), però aleshores cal que es pagui

bé... De la retribució variable es diu que no sigui individualitzada, que no premiï a la persona

sobre el grup i que faci treballar en grup i amb objectius comuns.

Sovint és la manca de seguretat o de confiança el que porta al seu inicial rebuig. Manca molt el

reconeixement al treball ben fet.

En quant al funcionament dels sindicats es comenten aspectes com que:

! els sous dels sindicalistes el paguen les seves empreses.

! el sindicat funciona a partir d’un acord laboral, hi ha sindicalistes de 1ª, de 2º,....fins a 6.

Més categories tècniques , en funció del lloc de treball de cadascú.
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! Hi ha una estructura tècnica administrativa.

! Tot està pactat i per escrit.

! Es fa un contracte de mandat, que cada quatre anys, al Congrés, deixa de valer.

! Tenen comitè d’empresa

! Hi ha una dosi molt important de voluntarietat i de valors, no de professionalitat. El criteri

d’ONG està molt arrelat.

! A UGT tenen un conveni confederal

Es demana a les empreses que tinguin estructures fortes.

Algú pregunta perquè UGT i CCOO no es fusionen, si són tan semblants. Les raons són

vàries: les organitzacions estan molt properes, però la unitat orgànica, no (les bases no volen);

tampoc els empleadors faciliten que es faci,...

Per què estan agafant més força sindicats molt més minoritaris? A Catalunya hi ha més de

1000 sindicats, però de cada 10 delegats, 5 són de CCOO, 4 de UGT i 1 de la resta.

Sindicats com la CGT està utilitzant la demagògia perquè els votin. Però la seva incidència real

no és gaire...només a l’hora de la negociació.

El 80% dels sindicats minoritaris estan fomentats des de la mateixa empresa. Hi ha interessos

molt complicats. I també hi ha irresponsables socials, gent de la base que ni l’empresa ni el

sindicat no sap què pensen.

Com han de canviar els sindicats: UGT ja està preparant el proper congrés del 2002. Es clar

que el concepte de Serveis Públics d’Espanya no coincideix amb el d’Europa. Cal una

reorganització interna d’estructures adequades als nous temps per donar una millor resposta.

Cal fer una reassignació d’efectius (fer-los polivalents, retornar-los als seus llocs de treball, fer

una descentralització,...)

El petit sindicalisme té el problema del dia a dia. I aquí et trobes amb l’exèrcit d’insatisfets, els

que sempre diuen “no, per si de cas...” . Es una postura que ve donada per la manca de

formació, de propostes, per la por al canvi.

Des de formació de CCOO han reflexionat sobre com han de dirigir i veuen clar que han
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d’ensenyar a manar, tècniques de liderat... Cal la professionalització del sindicat, noves

fórmules de treball, noves formes d’organitzar el temps, etc..

UGT comenta que les empreses petites i mitjanes no han invertit en béns socials i es

judicialitzen molt els temes.


