
Consell Confederal Intersindical Valenciana
València, 23 de novembre de 2019

Línies d’acció sindical per a 2020

1.- Contextualització

En el moment de redactar aquest document, ens trobem immersos en
un període d’incertesa i paràlisi política a l’Estat, que arrosseguem 
des de la presentació i aprovació al Congrés de la moció de censura 
contra el Govern del Partit Popular, presidit per Mariano Rajoy, en 
juny de 2018.

El resultat d’aquesta moció va suposar l’ascens a la presidència del 
Govern de Pedro Sánchez, en representació del PSOE, amb el suport 
d’un nombrós conglomerat de partits d’àmbit estatal i territorial de 
diferent signe polític, però amb una idea comuna: acabar amb la 
corrupció política i fer fora del Govern a la dreta neoliberal més 
reaccionària. Una premissa que va ser insuficient per consensuar un 
projecte polític estable, progressista i amb capacitat d’intervenció 
social per revertir els efectes de la crisi sobre el conjunt de la 
ciutadania; doncs, si més no, en el termini de deu mesos es 
dissolgueren les Corts Generals i es celebraren noves eleccions. 
D’aquest període cal ressenyar l’augment del SMI a 900 € i l’extensió 
del subsidi per aturats de llarga durada fins els 55 anys, dues 
mesures que, malgrat valorar-les positivament, són del tot 
insuficients per considerar aquesta etapa com significativa des d’un 
vessant social.

A l’abril de 2019, una nova contesa electoral donava la victòria al 
PSOE, sense, però, una majoria absoluta que li permetera governar en
solitari, tot i la mobilització de les persones votants d’esquerres per 
barrar el pas a un hipotètic govern del PP, C’s i Vox. A partir d’ací, 
s’obrí un termini infructuós per a la configuració d’un govern de 
progrés, que com totes i tots sabem, va fracassar estrepitosament, 
donant pas a una nova convocatòria electoral per al proper 10 de 
novembre.

Sense entrar a valorar els arguments d’unes i altres formacions 
polítiques per justificar-se i des d’una visió de classe, podem afirmar 
que ha estat una nova ocasió perduda i un temps fugit que no ha 
servit per avançar en drets laborals, socials i civils, favorables a la 
majoria social de l’Estat i, de retruc, a l’àmbit del País Valencià. És 
més, el 10 de novembre tampoc s’albiren canvis substancials en els 
resultats electorals dels clàssics blocs esquerres-dretes, que facen 
pensar en majories polítiques diferents a les que han protagonitzat 
els darrers mesos i que tornarem a viure “el dia de la marmota”, a no 



ser que s’impose el seny i l’interès general per damunt dels 
electoralistes i partidistes; una qüestió que venim exigint des de 2018
i exigim, col·lectivament, com a Intersindical Valenciana.

El resultat d’aquest cabdell polític és l’immobilisme i la perpetuació 
en el temps de les polítiques neoliberals implantades pel Partit 
Popular des de 2012, que penalitzen a la majoria social en benefici de
les minoritàries elits econòmiques i financeres, sense que s’haja 
avançat en la lluita contra les desigualtats socials o en la dignificació 
de la força del treball. Ans el contrari, sense que s’hagen operat 
canvis en les directrius polítiques per revertir la situació, seguim 
retrocedint en drets laborals, socials i polítics, perquè, malgrat tot, els
poders públics segueixen segrestats per l’oligarquia global i 
condicionats pels missatges ultradretans que submergeixen les forces
polítiques majoritàries en una mena de síndrome d’Estocolm, en el 
qual assumeixen, cadascuna amb el seus matisos, postulats 
reaccionaris impensables fa només uns pocs anys.

Per la seua banda, el País València, malgrat disposar d’un govern es-
table de progrés encapçalat pel PSPV, Compromís i Unides Podem, no 
es manté aliè a aquesta situació d’immobilisme. Amb una capacitat 
d’autogovern, més formal que material, encerclada per un 
ordenament jurídic de caire clarament centralista, té poques 
possibilitats de posar en marxa iniciatives legislatives estructurals 
que puguen revertir la situació de precarietat social i econòmica en 
que es troba immers; limitant-se a exercir un paper de gestor i 
prestador de serveis públics; uns serveis públics que es difícil que 
puga mantenir si continua llastrat per un deute públic il·legítim 
exorbitant i per un finançament estatal clarament discriminador cap a
les valencianes i els valencians. 

És per totes aquestes raons que, si férem una mirada enrere, podríem
reeditar els documents d’acció sindical elaborats els darrers anys i 
quasi ens atreviríem a dir que, també, la mateixa ponència d’acció 
sindical del V Congrés celebrat en 2016. No obstant, no ho anem a 
fer; doncs, si bé les reivindicacions continuen plenament vigents, hi 
ha noves variables que condicionen, no el què, sinó el com anem a 
articular aquestes reivindicacions.

És més, tampoc podem descartar un hipotètic escenari de recidiva de
la crisi econòmica, tal i com albiren alguns indicadors econòmics com 
l’evolució de l’atur, del PIB o l’IPC, que mostren signes de franca 
debilitat del sistema econòmic i que confirmen veus més 
especialitzades que les nostres; encara que es mantenen en la 
marginalitat per no generar alarmisme. En definitiva, igual que en 
2008, que també es negava la crisi amb un discurs de fortalesa 
econòmica i financera, que, desprès, es va demostrar que era 
absolutament fals.



Arribats ací i sent conscients que en aquest moment no disposem de 
la informació del resultats electoral del 10N (sí el dia del Consell), és 
el moment de plantejar la nostra acció sindical, sense entrar a fer 
càbales sobre les hipotètiques possibilitats de conformació del futur 
Govern de l’Estat i fent nostre l’eslògan del moviment de jubilats i 
pensionistes: governe qui governe ...

2.- La vigència de les reivindicacions clàssiques de la
classe treballadora

A grans trets podríem resumir les reivindicacions històriques de la 
classe treballadora en una frase: viure dignament en un societat 
lliure, justa i igualitària. Els drets a la dignitat, la llibertat, la justícia i 
la igualtat son quatre conceptes indissociables on és impossible 
gaudir d’un d’ells plenament sense assolir un grau equivalent de 
desenvolupament als altres tres; és per això que, a l’hora de tractar 
de fer una extrapolació d’aquesta màxima al moment actual, no ho 
fem desgranant el significat i les implicacions de cadascun d’ells, sinó
dibuixant un model social que abasta tots aspectes de la vida 
quotidiana, individual i col·lectiva, de les persones, en els quals 
participen en major o menor mesura els quatre drets esmentats.

A partir d’ací, és fàcil entendre que la reivindicació de les persones 
treballadores ha estat i és viure del fruit del seu treball, de forma que 
puga desenvolupar amb autonomia de decisió un projecte vital propi, 
sense opressions, ni discriminacions que el condicionen i que, davant 
de qualsevol circumstància sobrevinguda que entrebanque aquest 
projecte, els poders públics actuaran com a garants de la continuïtat 
del mateix.

Seguint el fil argumental, és una obvietat que la primera premissa 
que s’ha de complir per assolir aquest reivindicació genèrica, és 
garantir que les persones, totes, han de poder accedir a una ocupació
i que aquesta ha de ser estable i amb unes condicions laborals i 
retributives adequades per viure amb dignitat, segons els estàndards 
socials vigents en cada moment. Això, avui en dia, suposa no sols 
poder cobrir les necessitats bàsiques quotidianes i accedir a un 
habitatge adequat a les seues necessitats, sinó també gaudir de la 
possibilitat de desenvolupar la seua personalitat amb iniciatives que 
milloren la seua situació personal i social; per la qual cosa, correspon 
als poders públics fer efectiu el dret a la igualtat d’oportunitats.

Ara bé, quan parlem d’igualtat d’oportunitats, no només ens referim a
les persones que ja han accedit al mercat laboral; sinó també a 
aquelles que ho faran en un futur i, en aquest sentit, els efectes 
d’aquest dret són extensius també al col·lectiu de persones joves que,



en exercici del seu criteri personal, opten per preparar-se per una 
determinada eixida laboral o professional. Una opció que han de 
poder desenvolupar sense les limitacions que es puguen derivar del 
seu estatus social i econòmic.

Fins ací hem parlat de la reivindicació de la classe treballadora de 
poder estar en disposició de configurar el seu propi projecte vital; una
reivindicació que se sosté en els drets a la dignitat personal i la 
llibertat d’elecció, però també hem dit que, per a que aquest exercici 
d’autonomia personal siga real i efectiu, ha d’estar lliure de qualsevol 
opressió o discriminació i és, en aquest àmbit, on cobren més sentit 
els drets a la igualtat i a la justícia, entesa aquesta, no en el sentit 
formal i legal, sinó com a justícia social. És per això que seria 
impensable parlar del dret a la dignitat personal, a la llibertat, a la 
igualtat o a la justícia si els poders públics consentiren l’existència 
d’opressions o discriminacions per raó de sexe, edat, extracció social, 
religió, origen i ideologia.

Per últim, aquesta reivindicació genèrica a una vida digna, també és 
extensiva a situacions especials que no impliquen necessàriament 
una relació directa amb una ocupació laboral concreta, bé siga 
temporal o permanent. Ens referim a situacions en les quals la 
persona ha acabat la seua vida laboral per edat o circumstàncies 
personal i a les que, per desocupació o malaltia, resten exclosos 
temporalment del mercat laboral. En aquests supòsits també corre-
spon als poders públics garantir la continuïtat del projecte vital; 
doncs, dignitat, no és viure per a treballar; dignitat és poder ser lliure 
per seguir desenvolupant la personalitat davant de qualsevol 
circumstància adversa. Hi ha vida més enllà del treball.

Aquest breu esbós del que seria la reivindicació històrica de la classe 
treballadora ens serveix de marc teòric per anar definint la nostra 
acció sindical, perquè, malauradament, els drets no son absoluts; van
configurant-se amb el pas del temps i en funció de les circumstàncies 
socials de cada moment i, per tant, assolir aquesta reivindicació 
suposa una lluita constant per adaptar aquesta reivindicació i els 
drets que comporta als nous temps. En aquest sentit, és una obvietat 
que, en la situació actual, estem lluny d’apropar-nos a aquest marc 
teòric i, en conseqüència, la reivindicació històrica està més vigent 
que mai:

Seguim reivindicant una regulació del marc laboral més garantista 
dels drets dels treballadors i treballadores; la qual cosa no passa per 
la continuïtat de les reformes laborals, com probablement tampoc per
la redacció d’un nou Estatut dels Treballadors i Treballadores.

Seguim reivindicant la dignitat de les persones majors a gaudir d’una 
pensió digna, gestionada pels poders públics i amb fons públics; la 



qual cosa no passa pel manteniment de les reformes de les pensions, 
com provablement tampoc per la instauració de la motxilla austríaca 
o els plans de pensions privats.

Seguim reivindicant uns serveis públics de qualitat, de gestió directa, 
com a garants dels drets de la classe treballadora: dignitat, llibertat, 
igualtat i justícia social. El manteniment dels servies públics de salut, 
educació en tots el seus nivells, els sistemes de previsió i Seguretat 
Social i els serveis social, són elements clau pel sosteniment de 
l’estat de benestar i per evitar qualsevol tipus de discriminació o in-
justícia social i això no passa per la privatització del serveis públics, ni
per la descapitalització dels mateixos en benefici de l’oferta privada.

Seguim reivindicant la igualtat efectiva entre dones i homes i 
l’erradicació de qualsevol tipus de discriminació o violència cap les 
dones, el col·lectiu LGTBI o persones migrants, joves, majors o amb 
diversitat funcional i això no passa pel manteniment del marc legal 
actual, ni per les polítiques inclusives del moment, com tampoc per la
tolerància als discursos xenòfobs i masclistes de sectors polítics 
involucionistes.

Tot un seguit de reivindicacions que estan i seguiran estant vives, 
governe qui governe, i, per tant, cal situar-les per damunt de 
qualsevol context polític; fins i tot l’actual situació d’incertesa i 
paràlisi política i de l’hipotètic resultat de les eleccions del 10N.

3.- L’articulació social de les reivindicacions de la 
classe treballadora

És clar que sectorialment caldrà adaptar els principis bàsics de la 
nostra acció sindical a les peculiaritats de cada àmbit i això és 
competència dels sindicats que integren la Confederació Intersindical,
però, sí és competència de la Intersindical promoure les condicions 
idònies per articular una mobilització transversal i unitària que done 
suport a les reivindicacions generals, perquè hem de tenir clar que les
demandes socials sempre van per davant de l’actuació del poders 
públics i és en aquest sentit que es fa necessària una presència 
constant als carrers de la societat civil organitzada en defensa del 
seus interessos.

En aquest context, la Intersindical Valenciana ha de donar suport i 
participar en els moviments socials reivindicatius i unitaris, tan si son 
de caire específic, com general o, fins i tot, universals. Justícia fiscal i 
redistribució de la renda, suport a la població migrant, feminisme, 
ecologia, pensions, drets laborals, socials o civils, per posar-ne alguns
exemples, són qüestions que aglutinen el conjunt de la classe 



treballadora i que cal canalitzar des de la col·laboració i el respecte a 
la resta d’entitats que hi participen. 

No obstant, partim de situacions diferents en quant al suport social 
del diferents fronts reivindicatius: mentre que el feminisme, les 
pensions o la crisi climàtica han despertat l’interès del conjunt de la 
ciutadania, sense desmerèixer les sòlides raons de fons que els 
justifiquen, hi ha altres, no menys importants, que no gaudeixen de la
mateixa salut social. Les reivindicacions pels drets laborals i socials, 
pels serveis públics de qualitat, l’habitatge i altres, manquen d’un 
suport transversal i unitari que sustente una mobilització significativa.

Probablement puga influir la situació política, però, no és així, perquè 
la situació política afectaria per igual al conjunt de les mobilitzacions, 
independentment de la seua raó de ser. Tal vegada calga buscar 
l’explicació a un altre lloc. Des de fa uns anys aquestes 
reivindicacions i altres han estat canalitzades per les Marxes de la 
Dignitat, però han anat perdent múscul i les plataformes unitàries 
alternatives que han anat sorgint amb la mateixa finalitat, 
(No+Precareitat, Caminant) no han acabat de quallar, desdibuixant 
eixa unitat d’acció amb la diversificació de convocatòries.

Si aquesta hipòtesi és certa, és un deure de la Intersindical 
Valenciana promoure la creació d’un nou espai unitari estatal que 
supere i aglutine els existents fins ara, la qual cosa requerirà una 
bona dosi de pedagogia i treball per eliminar susceptibilitats en 
benefici de l’interès general. Sols així, des de la unitat, les 
mobilitzacions territorials o estatals en defensa d’aquestes 
reivindicacions aconseguirà, no sols visualitzar públicament la 
demanda social, sinó, a més, incloure aquests temes en el debat 
polític. Pas previ a l’articulació de qualsevol solució, bé siga fruit de 
l’acció legislativa, de l’executiu o dels canals tradicionals de la 
negociació col·lectiva.

No obstant el que acabem d’exposar, no podem oblidar que, sense 
eludir la nostra reponsabilitat en l’articulació de mobilitzacions socials
estatals, sóm un sindicat de caire territorial i que els valencians i 
valencianes, d’arreu el territori, pateixen les mateixes agressions als 
seus drets que la resta de persones de l’Estat. És més, amb més 
virulència si cal, doncs, totes i tots sabem que els indicadors 
d’ocupació i benestar al País Valencià estan prou per sota de la 
mitajana estatal, sense que s’albire una clara intencionalitat política 
des de l’executiu central per revertir la situació, ni tampoc per part 
del Govern de la Generalitat que, malgrat les declaracions de bones 
intencions, manca de capacitat política i financera per abordar la crisi 
laboral i social del nostre poble.



És per aquestes raons que, l’acció sindical de la Intersindical 
Valenciana s’ha de centrar, també, en desenvolupar al nostre territori
un teixit social unitari i reivindicatiu, que pose al carrer i sobre la 
taula del debat públic les nostres problemàtiques específiques; fent, 
si cal, un esforç suplementari a les comarques, perquè ens interessa 
que la mobilització no siga patrimoni, únicament, de les grans ciutats,
a més de reforçar la presència d’Intersindical en amples sectors 
socials en els quals tenim poca incidència.

4.- Un breu incís sobre l’acció sindical del sector 
públic de la Generalitat

Quasi amb tota seguretat, en el moment de celebrar-se aquest 
Consell Confederal s’haurà consumat l’expulsió de la Intersindical 
Valenciana de la Mesa General de Negociació de personal funcionari, 
estatutari i laboral de la Generalitat.

Aquesta lamentable decisió obeeix a una nova interpretació que fa el 
TS de l’article 36.3 del TREBEP, sobre la composició de les Meses 
Generals: si tradicionalment el criteri per decidir la participació de les 
organitzacions sindicals en aquestes meses era haver obtingut el 10%
de la representació en el conjunt de delegats i delegades de personal 
funcionari, estatutari i laboral; a partir de la sentència és requisit que 
aquest 10% ho siga tant en personal funcionari/estatutari com, 
també, en personal laboral; amb la qual cosa Intersindical Valenciana 
quedaria exclosa per no complir la condició de tenir el 10% de 
representació en personal Laboral de la Generalitat.

Certament es produeix una situació incongruent que atempta contra 
els més mínims criteris del que ha de ser la participació sindical en 
atenció a la pluralitat, la llibertat sindical i el dret a la negociació 
col·lectiva. En el cas particular de la nostra Mesa General de 
Negociació de personal funcionari, estatutari i laboral de la 
Generalitat (MGNI), les xifres són prou eloqüents com per comprendre
la dimensió de la transgressió d’aquests drets:

- D’un cens total de 130.964 persones, 126.254 corresponen al 
personal funcionari i estatutari, mentre que, només 4.710 ho 
són de personal laboral.

- Si ens centrem en el nombre de delegats i delegades, d’un total
de 1.069 de delegats i delegades electes, 916 es trien entre 
personal funcionari i estatutari, mentre que només 153 ho són 
de personal laboral.

- Per últim, si atenem al nombre de vots, d’un total de 81.938 
vots, 80.771 corresponen a personal funcionari i estatutari, 
mentre que només 1.167 ho són de personal laboral.



A la vista d’aquestes dades, sembla que no siga allò més adient al 
que diu la sentència en el sentit de que “busca que se tengan en 
cuenta con la mayor amplitud los intereses de los trabajadores que 
los sindicatos estén llamados a expresar y defender”, si es supedita la
composició de la MGNI a la representativitat en personal laboral,  
quan aquest sols representa el 3.59% dels conjunt de treballadors i 
treballadores de la Generalitat, el 14.31% dels delegats i delegades 
electes i el 1.42% dels vots assignats a candidatures.

D’ altra banda, però, si fem una lectura en sentit negatiu, d'aplicar-se 
el criteri establert pel TS, quedarien fora de la composició de la MGNI 
les organitzacions Intersindical Valenciana i FESES, el que suposaria:

- Que 322 delegats i delegades quedarien exclosos en la 
negociació col·lectiva, d’un total de 1.069; es a dir, un 30.12%

- Així mateix, 38.332 treballadors i treballadores que han 
assignat el seu vot a aquestes organitzacions, d’un total de 
81.938, és a dir un 46.78%,  romandrien sense representació a 
aquest àmbit de negociació.

Tampoc sembla, en aquest cas, que excloure de la MGNI aquests 
organitzacions siga compatible amb els objectius i fins de la 
negociació col·lectiva de vetlar pels interessos dels treballadors i 
treballadores d’aquest àmbit, doncs no podem ignorar que quan la 
STS parla d’interessos ho fa amb una visió general i ambigua i no té 
en compte que amb el vot, el conjunt de treballadors i treballadores 
vinculen els seus interessos a l’organització sindical que millor el 
representa.

A més, des dels més elementals principis democràtics seria 
inacceptable excloure de la representació a quasi la meitat dels 
electors i electores, per molt que puga regir el principi de 
representativitat.

Davant aquesta situació, és obvi que se’ns privarà del dret a la 
negociació col·lectiva a l’àmbit de la MGNI i, amb tota probabilitat, 
també de la MGN II de personal funcionari i estatutari, on som el 
sindicat majoritari, ja que no és difícil pensar que per part dels 
sindicats CCOO, UGT i CSI-F s’intentarà derivar tota negociació a la 
MGNI. Aquesta nova situació ens obligarà no sols a recórrer a la via 
judicial, sinó també a replantejar la nostra acció sindical, centrant-la, 
més si cal, en la acció en els centres de treball i també al carrer si 
volem que no quede silenciada la veu de les 26.000 treballadores i 
treballadors de la Generalitat, que ens han atorgat la seua confiança 
mitjançant el seu vot.


