
VAGA GENERAL 29M
Intersindical Valenciana ha decidit convocar VAGA GENERAL que afectarà a totes les 
activitats laborals públiques i privades desenvolupades per les treballadores i treballadors 
i pel conjunt del personal empleat públic de les empreses i organismes establerts dintre de 
l'àmbit geogràfic i jurídic de la Comunitat Valenciana – País Valencià.

Intersindical Valenciana ha convocat la Vaga General per mostrar el rebuig a:

− Les  mesures  imposades  pel  govern  espanyol  mitjançant  Reial  Decret 
Llei3/2012, de 10 de febrer,  de mesures urgents per la reforma del mercat 
laboral (publicat al BOE de l'11). Els canvis que suposa aquest decret són molt 
negatius per a les treballadores i treballadors en els diferents àmbits de la vida 
laboral: la contractació, l’acomiadament, el que poden fer les empreses quan una 
persona està treballant, o el valor que té la negociació col·lectiva. Els elements més 
negatius són: facilitar i abaratir l’acomiadament; debilitar del dret a la negociació 
col·lectiva i augmentar la flexibilitat laboral a discrecionalitat de l’empresa.Des de la 
Intersindical  Valenciana  es  considera  que  aquesta  reforma  laboral  respon  als 
dictats del poder econòmic, que està aprofitant la crisi per guanyar posicions en 
tots els àmbits que pot i que té els poders polítics al seu servei, deixant de banda 
els interessos de la majoria de la població, i en especial els dels col·lectius més 
desfavorits,  més  precaris  (dones,  joves,  persones  immigrants,  etc.).  A  més,  la 
norma aprovada ataca el dret a la negociació col·lectiva per afeblir els paper dels 
sindicats i dels comités d’empresa en els centres de treball i deixar en mans de 
l’empresariat  totes  les decisions que tenen a veure  amb les  relacions laborals. 
Intersindical Valenciana exigeix la derogació del Reial Decret – Llei 3/2012.

− Les mesures adoptades pel govern valencià arreplegades en el Decret -Llei 
1/2012. Aquest suposa un atac, sense precedents, al personal que treballa en la 
Generalitat Valenciana que comporta una reducció del salari de les empleades i 
empleats públics en funció de la mesura que afecte a cada un dels col·lectius, la 
generalització de “contractes fem” o “subocupació” en el sector públic que afectarà 
de forma directa al personal interí i temporal i la reducció de la qualitat del serveis 
públics. Per aixó, Intersindical Valenciana rebutja frontalment aquest Decret – 
Llei i exigeix la seu derogació.

Intersindical Valenciana
(STEPV, STAS, Intersindical Salut, SF, STICS, CAT, IGEVA, OSUT, STM, 
TUC i Intersindical Jove)


