
el punt AVUI+ 

La reforma laboral bloquejarà amb denúncies els jutjats socials i el TSJC 
Els experts preveuen un increment de litigis per dues noves normes 

Jutges per a la Democràcia assegura que calia haver-ne fet un estudi d'impacte 

Els titulars de la seixantena de jutjats socials de Catalunya s'hauran d'ar remangar, i de valent, pels nous assumptes que els a rribaran en aplicació de la 
nova reforma laboral. Els experts consulta ts preveuen un creixement dels litigis d'un 30% respecte de l 2007, un any abans de  l'esclat de la crisi, que  en 
tres anys ha provocat un augment del 60% dels acomiadaments a Catalunya. 

Es preveu que amb aquesta reforma laboral hi haurà més denúncies perquè se suprimeix la mediació de Treball en els conflictes laborals. La intervenció 
de la Generalitat implicava gairebé un 90% d'acords entre treball adors i empresari. Més desacords implicaran m és impugnacions i  per  tant més 
demandes als jutjats. 

“En un primer moment, l'increment d'assumptes serà molt i molt  gran en el s acomiadaments o per la no aplicació de convenis, tot i que a llarg termini 
caldrà veure si es desincentivaran les reclamacions”, afirma Xavier González de Rivera, portaveu de Jutges per a la Democràcia (JxD). 

Per contra, el president de la secció de dret laboral del C ol·legi d'A dvocats de Barcelona, Ricardo Morante, assegura que la re forma laboral “no 
col·lapsarà el s j utjats socials” tot i que afegeix que “sí que  tindran més feina” a mb l a nova llei  reguladora de la jurisdicció  social , en vigor des del 
desembre passat, que dóna a aquests jutjats més competències, com els accidents laborals o l'assetjament laboral. “Es jutjats socials però, són els més 
ràpids. Un judici per un acomiadament es pot celebrar en quatre mesos”, afegeix Morante. 

González de Rivera, que alhora és m agistrat del jutjat social 3 de Barcelona, exposa que des  de sempre els governants no s'han refiat gaire dels jutjats 
socials: “Diuen que son molt condescendents i donen moltes indemnitzacions.” 

Una m ostra d'aquesta desconfiança –afegeix– é s que la reforma  preveu que en els expedients de regul ació d'ocupació (ERO) quan e l den unciï un 
treballador l'expedient recaurà a un jutjat soc ial, però si és col·lectiu i ho denuncia un sindicat, l'haurà de resoldre el Tribunal Superior  de Justícia de 
Catalunya (TSJC). “ Això bloquejarà el TSJC”, alerta González  de Rivera, que afegeix que l'increment del nombre de litigis impli carà que la resolució 
d'expedients, que de mitjana oscil·la entre els tres i els sis mesos, duri entre dos i tres mesos més. 

“No s'hauria d'haver fet aquesta reform a. I, com totes  les ll eis, calia fer un estudi d'impacte del que r epresenten aquests canvis als jutjats”, clou el 
portaveu de JxD. 

LA FRASE  

Xavier González de Rivera 
PORTAVEU DE JUTGES PER A LA DEMOCRÀCIA 

Un 12,6% més de casos l'any 2010 
El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el magistrat Miguel Àngel Gimeno, va explicar recentment al 
Parlament que als jutjats socials els assumptes en tràmit havien augmentat un 12,6% el 2010, respecte de l'any anterior. Va afegir 
que “ l'índex de resolució també va augmentar, sobretot els a comiadaments, perquè es van crear uns re forços específics perquè 
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Recomendar 

Concentració de treballadors de 
Derbi , una de les empreses 
catalanes afectades per la crisi 
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No ens agrada aquesta reforma 
laboral. I se n'hauria d'haver fet un 
estudi d'impacte als jutjats
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triguessin el mínim p ossible, te nint e n co mpte q ue h i ha p ersones en  una situac ió límit”. I é s que els jutjats so cials van te nir 
constància dels efectes de la crisi del 2008 un any després. L'any 2010 van reduir-se una mica els assumptes, i a ra preveuen un 
altre increment substancial. 
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