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Proposta de document per al debat del Consell Confederal del 8 de setembre de 2012

El Secretariat de la Intersindical Valenciana ha decidit convocar un Consell Confederal per 
al proper 8 de setembre per debatre i valorar les mesures aprovades pels governs 
espanyol i valencià i decidir quines han de ser les nostres actuacions. Per organitzar el 
debat i les propostes es proposa aquest document. 

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

En el darrers anys hem estat assistint a la posada en marxa d'una política social, laboral i 
econòmica que, sota l'excusa de la crisi, està acabant amb els drets socials, individuals i 
col·lectius, empobrint les treballadores i treballadors, del sector privat i públic, i del 
conjunt de la població i recentralitzant l'estat. Els governs han utilitzat l'argument de la 
crisi per practicar una política d'ajustos en tots els àmbits. Una política dictada pels 
organismes internacionals que pretén mantindre els beneficis dels capitalistes i de la 
banca a costa del conjunt de la població. Aquesta s'ha intensificat des de l'arribada del PP 
al govern espanyol  i la seua victòria electoral en les passades eleccions autonòmiques i 
municipals. 

Les retallades s'han anat concretant en diverses normes aprovades en els darrers mesos 
pel govern estatal i pels governs autonòmics. Al primer pla d'ajust, reforma laboral i de les 
pensions aprovades pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero, cal afegir les retallades 
del govern de Mariano Rajoy contemplades en una nova reforma laboral, els Pressupostos 
Generals de l'Estat 2012, la reducció en 10.000 milions d'euros de la partida destina a 
Educació i Sanitat... i les més recents previstes en un nou pla d'ajust que es concreta en el 
Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat.

Aquest RDL contempla: l'augment de l'IVA; la reducció de les prestacions per 
desocupació; l'eliminació de la paga de nadal al personal del sector públic; la disminució 
de les cotitzacions socials a les empreses; el desmantellament de les empreses públiques 
o la reducció de les prestacions socials de dependència, entre altres moltes mesures 
totalment antisocials. 

Per la seua part, el govern valencià ha estat practicant una política de destrucció de drets i 
prestacions socials des de la seua pròpia constitució en l'estiu de 2011. Retallades 
contemplades en diverses normes i acords, com ara el Decret Vela que redueix els salaris 
al personal del sectors públic i la partida destinada als serveis públics, el 
desmantellament del sector públic valencià, l'augment dels impostos indirectes, la futura 
privatització de la sanitat pública... 

Intersindical Valenciana s'ha estat oposant, des de fa anys, a les polítiques neoliberals. 
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Hem apostat i treballat per la creació de plataformes unitàries que sensibilitzen, 
organitzen i mobilitzen la societat contra aquestes polítiques. La constitució de la 
Plataforma pels Drets Socials de València o la Plataforma contra la crisi a Alacant, 
l'impuls i la participació en les trobades del sindicalisme alternatiu a l'estat i a Europa, la 
convergència de plataformes i moviments socials, el treball per la convocatòria de Vaga 
General en el marc d'una mobilització continuada, ferma i contundent... són alguns 
exemples de la nostra pràctica sindical dels darrers anys. 

En eixe context, Intersindical Valenciana va proposar i participar en la Vaga General del 
29S de 2010 contra la reforma laboral del govern del PSOE. A més ha criticat, durament, 
l'acord de reforma de les pensions i l'acord interconfederal signats pels dos sindicats 
majoritaris, la patronal i el govern espanyol que suposava un retrocés important en els 
pensions i en matèria salarial i de negociació col·lectiva.

També, davant de la política de Rajoy, ha apostat per la necessitat d'articular un moviment 
plural, sindical i social, que obligue el govern a rectificar. Per fer-ho realitat, Intersindical 
Valenciana considerava, i considera, que calia acordar una programació de mobilitzacions 
continuades en el temps, incloent-hi la Vaga General. En el PV hem estat un dels 
principals impulsors de la Vaga General del 29M de 2012 i de nombroses mobilitzacions 
generals que han tingut un seguiment molt massiu. També hem impulsat les 
mobilitzacions i vagues de sectors en lluita com ara: administracions públiques, 
ensenyament, RTVV, EMT, RENFE-ADIF...

Malgrat aquestes mobilitzacions, el PP, que té majoria parlamentària en el Parlament 
espanyol i valencià, continua impassible seguint el seu full de ruta sense tindre en compte 
l'opinió de la població ni de les organitzacions sindicals, socials i polítiques. Nosaltres 
considerem que les mesures que han estat aprovant el govern espanyol i el govern 
valencià són un frau democràtic al conjunt de la ciutadania. En els programes electorals 
del PP no estaven contemplades. 

El Sindicat ha proposat, des de fa anys, tota un sèrie de mesures concretes que formen 
part d'un programa alternatiu enfront de la crisi. Unes mesures que ja han estat 
enunciades de moltes maneres i defensades i difoses pels moviments i veus alternatives. 
Les nostres propostes són radicalment diferents a les que s'estan aplicant. Per exemple, 
en matèria laboral i de negociació col · lectiva, en lloc de retallar els drets laborals i 
augmentar el poder de decisió de l'empresa, cal anar en la direcció contrària: més 
garantia, més ocupació i més qualitat en l'ocupació. Les propostes que proposem són, 
entre altres, les següents: 

− Reforma fiscal progressiva que augmente els tipus a les rendes més altes i 
recuperació de nous impostos que graven la riquesa, com l'impost de patrimoni o 
de succesions.

− Acabar amb el frau fiscal, l'economia submergida i els paradisos fiscals. 
− Establiment d'un Impost a les Transferències Financeres. 
− Assignació redistributiva i eficaç de la despesa pública. 
− Establiment d'una Banca pública. 
− Auditoria del deute públic i privat per dirimir responsabilitats polítiques i penals. 
− Posada en marxa de polítiques que reactiven l'economia i que generen ocupació.
− Augment de l'ocupació pública fins aconseguir les taxes dels països de la UE15.
− Potenciació els serveis públics de titularitat pública: educació, sanitat, atenció a les 

persones depenents… . 
− Foment de la vivenda en lloguer social, usant l'excedent de vivendes buides de les 



entitats financeres. Paralització dels desnonaments.
− Avançar en la igualtat de gènere eliminant totes les discriminacions socials i 

econòmiques. 
− Repartiment del temps del treball i reducció de la jornada laboral
− Establiment d'un salari mínim de1200 euros mensuals. 
− Establiment d'una renda social per a totes les persones.
− Establiment d'una prestació per desocupació digna. 
− Nou sistema de finançament autonòmic que acabe amb el dèficit fiscal.
− Establiment d'un marc valencià de relacions laborals i de prestacions socials.

Per fer possible la posada en marxa d'aquestes mesures es requereix de la valentia 
política per oposar-se a les directrius dels organismes internacionals i de treballar per 
canviar la correlació de forces polítiques a l'estat i al PV. 

Per això, per fer-lo realitat, a més de proposar un programa alternatiu cal organitzar i 
potenciar el treball unitari, sense sectarisme, entre els sindicats, les organitzacions 
socials i polítiques que estiguen d'acord en lluitar per enfrontar-se a les polítiques 
neoliberals. I també, acordar, en condicions d'igulatat, un pla de mobilització sostinguda 
que compte amb el suport de les diferents plataformes i moviments i que potencie els 
espais de treball unitari en les empreses, barris i pobles.

Conseqüenment amb açò, hem participat en la Cimera Social estatal que ha convocat la 
Marxa a Madrid per al proper 15S, com primera acció d'una programació de mobilitzacions 
que obligue el govern a rectificar o a convocar noves eleccions. A més, aquesta exigeix la 
convocatòria d'un referèndum per part del govern sobre la seua política social i 
econòmica. Una consulta a la població que es farà per part de la Cimera Social si el govern 
no la promou. Entre les mobilitzacions programades està una nova convocatòria de Vaga 
General que ature tota l'activitat econòmica.

A més, de la nostra participació en la Cimera Social estatal i valenciana, també 
impulsarem i participarem en totes aquelles plataformes i moviments que tinguen com 
objectiu oposar-se a les polítiques antisocials dels governs. 

Finalment, el Sindicat considera que cal un exigir un compromís a les diverses 
organizacions socials, sindicals i polítiques que impulsen les mobilitzacions i a la pròpia 
Cimera Social per: oposar-se al rescat i a les condicions que ens volen imposar; no 
subscriure cap acord que no compte amb el suport de la gent mobilitzada i de derogació 
de totes les mesures antisocials aprovades pels governs de Rajoy i Fabra. Demanem un 
contracte amb la ciutadania que la mobilització no servirà per tornar a repetir fets que han 
succeït en el passat com la signatura de la reforma de les pensions o la tornada a la 
política de diàleg social que no ha servit per avançar en la millora de les condicions de vida 
de les treballadores i treballadors.

----------------------------------------------------------------------------------------------
---

Calendari

Setembre.

Dimarts 4. 
− Reunió Plataforma Estatal de Sindicats i Associacions Professionals de les 



Administracions Públiques. Seu SATSE. Madrid.
− Reunió de la Cimera Social País Valencià. Universitat València.
− Reunió Cimera Social. Castelló.

Dimecres 5
− Reunió Plataforma Valenciana Sindicats Administracions Públiques. Seu UGT. 

València.

Divendres 7
− Reunió Confederació Intersindical i sindicats amb els quals tenim relacions 

estables.

Dissabte 8
− Consell Confederal Intersindical Valenciana. Seu València.
− Reunió Estatal de Sindicats Alternatius. Madrid.

Dilluns 10.
− Reunió Cimera Social Estatal. Madrid.
− Reunió entitats socials, sindicats i plataformes convocada per CGT-PV.

Dimecres 12
− Jornada Lluita Administracions Públiques. Convoca Plataforma Estatal Sindicats i 

Associacions Professionals AAPP.

Dissabte 15. Marxa Madrid.

Dissabte 22. Manifestació “Sí al valencià”. Convoca Escola Valenciana. 

Convocatòria Consell Confederal.

Ordre del dia 

1. Mesures aprovades pels governs espanyol i  valencià. Mobilitzacions.
2.- Precs i preguntes

Alacant Dimecres 5 setembre. Seu STEPV. C/Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 - 12.  18:00 
hores. 

Alcoi Dimarts. 4 setembre. Seu Sindicat. C/ Oliver,1-5º 18:00 hores
Denia Dijous 6 setembre. CP Les Vessanes. 18:00 h.
Algorfa Dijous 6 setembre. CP Miguel Cervantes. 18:00 hores
Elx Dijous 6 setembre. Seu Sindicat. C/Maximilià Thous, 121. C.P. 03204 . 18:00 

hores.
València Dimecres 5 setembre. Seu Intersindical Valenciana. C/ Juan de Mena, 18-

baix. 18:00 hores.
Lliria Dimecres 5 setembre. CP Sant Miquel. 18:00 hores.
Gandia Dimarts 4 setembre. Seu Sindicat. Sant Pasqual, 13, 1ª, dta.18:00 hores.
Alzira Dimecres 5 setembre.Seu Sindicat. Avgda. Luis Suñer, 28-16. 18:00 hores.
Xàtiva Dijous 6 setembre. Seu Sindicat. Portal del Lleó nº 8, 2n-A 18:00 Hores.
Ontinyent Dimecres 5 setembre. Col·legi Públic Martínez Valls. 18:00 hores



Sagunt-Port Dimarts 4 setembre. Seu Sindicat. Escola Música Morvedre (junt al CEIP 
Mestre Tarazona). 18:00 hores.

Benicarló Dimarts 4 setembre. Museu de la Ciutat. C/Pau, 2. 18:00 hores
Castelló Dimecres 5 setembre. Seu Sindicat. Marqués de Valverde, 8. 18:00 hores. 
Vall d'Uixó Dijous 6 setembre. Seu OSUT – Intersindical Valenciana. C/ Almenara, 11. 

18:00 hores. 


