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ACTUALITAT SINDICAL

EDITORIAL

Avancem cap
al canvi real

D

urant aquests quatre anys hem patit la majoria absoluta
del Partit Popular. Una legislatura que s’ha caracteritzat
per l’atur i la precarització laboral, la privatització de la
sanitat, les retallades en ensenyament, la pèrdua de drets amb
l’última reforma laboral i la criminalització de la protesta amb la
llei mordassa, entre d’altres qüestions.
Ara cal avançar. El 20D s’ha de capgirar el rumb en la
política per acabar amb la corrupció, l’atur, l’empobriment de
la ciutadania, la desigualtat, el retrocés democràtic dels últims
anys, l’infrafinançament i la involució en matèria autonòmica.
La situació d’emergència social que travessa el País Valencià
reclama un pla de xoc per atendre les necessitats de les
treballadores i treballadors,
de les persones aturades, de
les persones precàries. Cal
deixar enrere les polítiques
neoliberals i antisocials que
s’han practicat els darrers
anys i tindre com a objectiu
la millora de les condicions
de vida de totes i tots. I, a
més, exigim un nou sistema
de finançament i una
fiscalitat pròpia que satisfaça les necessitats de les valencianes i
valencians sense ingerències del govern espanyol.
Ara bé, ens cal un canvi real en les polítiques socials, laborals
i econòmiques, cal donar passos ferms i decidits. Intersindical
Valenciana continua i continuarà lluitant per defensar els drets
laborals i socials dels treballadors i treballadores, i de tota la
ciutadania. I direm no, “no era això, companys, no era això” pel
que vàrem lluitar tanta gent, quan corresponga, com hem fet
amb la mal anomenada Llei de Participació Institucional.

El 20D s’ha
de capgirar
el rumb en
la política
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El Consell Confederal
ratifica l’Acord de la Mesa
General del 13 d’octubre
L’Acord, subscrit per Intersindical Valenciana, UGT i CCOO, preveu
la recuperació total de la paga extraordinària del desembre de 2012
i la restitució dels dies addicionals de lliure disposició i de vacances
per antiguitat suprimits pel Reial Decret Llei 20/2012 de Rajoy

El text consisteix en la transposició a
la normativa autonòmica de les disposicions previstes en el Reial Decret Llei
10/2015, del govern de l’Estat, i de la
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat
de 2016 en matèria de recuperació de
la paga extraordinària del desembre de
2012 i dels dies de permís addicionals
per assumptes particulars i de vacances
per antiguitat suprimits en 2012.
El fet que siga un mera transposició de normativa estatal implica que la
l’acord autonòmic no pot incloure altres
matèries que no estiguen previstes en
la norma estatal i, per tant, continuen
vigents algunes retallades de drets imposades pel Reial Decret Llei 20/2012,
com és el cas de les penalitzacions retributives en els supòsits d’incapacitat
temporal per contingències comunes.
Tenint en consideració les limitacions que acabem d’expressar,
l’Acord recull:
nn
nEl pagament, fins al 50%, de la
paga extraordinària del desembre
de 2012 i la negociació del 50%
restant per a la seua inclusió en els
pressupostos de la Generalitat de
2016. Aquestes mesures afecten
a tot el personal públic; tant de
l’administració, sanitat, educació i
justícia, com del sector públic instrumental, universitats i ensenyament concertat.

nn
nLa restitució dels dies addicionals
de permís per assumptes particulars per raó dels triennis, dos en
complir el sisé trienni i un més
per cada trienni a partir del huité
trienni, l’acord és extensiu al personal a partir del mateix exercici
2015, excepte, per raons organitzatives, el personal sanitari, que
començarà a gaudir-ne a partir de
2016, i acumularà, segons les disposicions de la Mesa Sectorial, els
corresponents a 2015.
nnRecuperació dels dies de vacances
addicionals per antiguitat, fins a un
màxim de quatre, un en complir els
quinze anys de serveis prestats i, a
continuació, un dia més per cada
cinc anys de serveis, pel personal que
ja en gaudia amb anterioritat al Reial Decret Llei 20/2012. En aquest
apartat, l’Acord inclou l’extensió
d’aquests dies addicionals de vacances al personal sanitari, que fins ara
n’havia quedat exclòs per una decisió unilateral de l’equip del govern
anterior de la Conselleria de Sanitat.
En aquest sector, l’aplicació d’aquest
dret serà negociada en el marc de la
Mesa Sectorial de Sanitat.
Aquest acord, subscrit provisionalment per Intersindical perquè
tinguera plena validesa, havia de ser
ratificat pel Consell Confederal, com

a màxim òrgan de decisió entre congressos; cosa que es va produir en la
sessió celebrada el passat 24 d’octubre, amb el suport quasi unànime
dels i les assistents. Sols hi va haver
una abstenció.
El Consell va valorar que l’Acord,
al contrari que en ocasions anteriors,
no suposava una simple recuperació
de drets perduts per les retallades de
2012, sinó que significava un avanç,
en reconéixer al personal estatutari el dret als dies addicionals de vacances per antiguitat, de què mai no
havia gaudit, i, en el cas del sector de
justícia, el reconeixement d’ofici del
seu dret al 100% de la paga extra de
2012, fet que suposa el final de la judicialització del conflicte.
D’altra banda, també es va valorar
positivament la predisposició negociadora de l’Administració, que en
el decurs de la negociació va estar
oberta a acceptar les reivindicacions
d’Intersindical respecte al personal
sanitari, en el que s’ha interpretat
com un canvi d’actitud que posa fi a
l’etapa d’imposicions per decret del
govern anterior.
A més a més, no deixa de ser una
qüestió amb molta transcendència,
el fet que la norma de l’Estat supedite l’aplicació del Reial Decret Llei
10/2015 en altres administracions a
la seua disponibilitat econòmica i al
manteniment de l’objectiu de dèficit.
Com tots i totes sabem, les finances
de la Generalitat estan en fallida i en
2015 no es complirà l’objectiu de dèficit fixat per l’Estat; una conjuntura
que en dificulta l’aplicació i que, en
qualsevol cas, aguditza el conflicte pel
finançament just del País Valencià,
procés en el qual, si més no, cal donar
suport al nostre executiu en aquesta
decisió.

El govern de Rajoy publica huit modificacions de
la legislació laboral al final de la legislatura
El Govern de Rajoy, sense negociar
ni passar pel Parlament, en els últims
dies del seu mandat, ha publicat un
seguit de lleis que modifiquen legislació laboral bàsica.
Àmbit de l’ocupació
1. Reglament aprovat mitjançant el Reial Decret 417/2015, de 29 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament de
les empreses de treball temporal,
publicat en BOE el 20 juny 2015.
2. El 31 d’octubre es va publicar en
el BOE el Reial Decret Legislatiu
8/2015, de 30 d’octubre, pel qual

s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
3. El 24 d’octubre es va publicar en
el BOE el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre,
que aprova el nou text refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors entrant en vigor el 13 de
novembre.
4. La Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de prevenció de riscos laborals.
5. La Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’Ocupació. El 24 d’octubre
es va publicar en el BOE el Reial
Decret Legislatiu 3/2015, de 23

d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Ocupació.
Àmbit de les administracions
públiques
6. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
7. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
8. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.
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La Llei de Participació
Institucional consagra el
bisindicalisme al País Valencià
Intersindical recorrerà el decret i el reglament

L

a Generalitat valenciana va publicar
el passat 28 d’octubre el Decret
193/2015, de 23 d’octubre, del Consell,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
7/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de
participació i col·laboració institucional de
les organitzacions sindicals i empresarials
representatives a la Comunitat Valenciana.
Per a Intersindical Valenciana, aquest
Decret que desplega la llei de participació,
que va ser la darrera llei aprovada pel govern
del Partit Popular en la darrera sessió de les
Corts valencianes de l’anterior legislatura,
consagra el bisindicalisme i elimina la
llibertat sindical al País Valencià.
La llei de participació s’aprovat per
finançar CIERVAL, CCOO i UGT per
ajudar-los a eixir de la penosa situació
econòmica que travessen. No estem parlant
d’una participació real dels anomenats
“agents socials” ni del conjunt de la societat.
La llei té com un objectiu clar finançar tres
organitzacions: una patronal i dos sindicats.
A aquestes organitzacions se’ls donaran
5,2 milions d’euros. Només a aquestes
organitzacions sense tindre en compte la
resta dels sindicats ni els criteris objectius
com són les delegades i delegats de cada
organització. UGT i CCOO es reparteixen, al
50%, la partida destinada a la participació
quan no representen el 100% del moviment
sindical.
Per a Intersindical Valenciana és penós
que la darrera llei d’una legislatura en
un context d’emergència social siga per
a finançar els “agents socials” i no per a
posar en marxa mesures per a atendre les
necessitats bàsiques de la població. Més
penós és que açò es faça amb el suport de PP,
PSOE i EUPV.
Ara, mesos després, és un govern
progressista conformat per Compromís i
PSPV el que aprova el decret i el reglament
que desenvolupen la llei. També és una de
les primeres mesures del govern valencià
mentre algunes organitzacions com la
Intersindical Valenciana trobem a faltar un
pla de xoc per a atendre les necessitats de les
persones més desfavorides.

La contrapartida és la creació de la Mesa
de Diàleg Social. Una mesa i un diàleg social
que han fracassat en el passat, ja que durant
vint anys no ha servit més que per a finançar
la patronal i els “agents socials” UGT i
CCOO, però no per a millorar la vida de
les valencianes i valencians o per a generar
ocupació. El govern de la Generalitat
valenciana, compost per Compromís i
PSPV, torna a les velles fórmules del diàleg
social que no han servit ni serviran per
a crear ocupació o recuperar socialment
i econòmicament el país. Les proves són
evidents, durant més de vint anys, no
han aportat res. Estem davant de la “vella
política” i del “vell sindicalisme” sense que
el govern actual entenga els canvis reals
que la societat demana. Nosaltres apostem
per altres fórmules d’establir el diàleg
entre govern, sindicats, món empresarial,
administracions locals… des del territori,
des de la base, de manera cooperativa que
supose una nova forma de treballar per
canviar el model productiu, les relacions
laborals i millorar la vida de les valencianes
i valencians.
D’altra banda, el reglament aprovat és molt
clar sobre quines són les veritables finalitats
de totes aquestes normes. Alguns dels apartats
de l’article 12 no tenen res a veure amb la
participació i col·laboració institucional sinó
amb el finançament. Per exemple, els apartats
c) o d). És estrany que el ple de Consell haja
aprovat aquest reglament que en la redacció
aprovada empitjora el que va presentar
l’anterior govern del PP.

Finançar l’assistència a òrgans
és una manera encoberta
de finançar els sindicats i
la patronal més enllà dels
resultats electorals

Partits, organitzacions sindicals i patronats que donaven suport a la llei de participació.

La Intersindical Valenciana continua
demanant la derogació de totes aquestes
normes i el pagament de subvencions als
sindicats sobre la base de les delegades
i delegats. Així mateix, junt amb altres
sindicats, recorrerà el decret i el reglament ja
que troba que vulnera la llibertat sindical.
Intersindical Valenciana qualifica els
arguments que estan utilitzant els “agents
socials” de falsos i demagògics. Per a
nosaltres, les organitzacions sindicals poden
rebre subvencions públiques però tenint en
compte criteris objectius com són els resultats
electorals. El que no és just és que, a més
de rebre diners pels delegats i delegades,
dos sindicats s’atorguen la representació
de la totalitat del moviment sindical i es
repartisquen el 50% de la partida destinada a
la participación institucional. Des del nostre
punt de vista, aquests 5,2 milions d’euros
estarien millor emprats si es destinaren a
polítiques socials.
D’altra banda, també cal modificar
l’actual sistema de representació sindical
que prioritza i afavoreix el bisindicalisme des
dels pactes de la Transició. Uns pactes que
apostaren per potenciar dos sindicats, CCOO
i UGT, ja que estaven a favor de la reforma
política i del pacte constitucional. Aquell
vell sistema continua vigent i estableix un
mecanisme electoral i unes subvencions que
apuntalen els autoanomenats “agents socials”.
En aquest sentit, es donen paradoxes com
que Intersindical Valenciana siga el sindicat
més votat en la Generalitat valenciana, però
no el que més delegades i delegats obté en el
procés electoral. Per això, a més de recórrer
la llei de participació també considerem que
cal canviar l’actual sistema de representació
sindical per un altre de més democràtic i més
acostat als interessos de les treballadores i
treballadors.

El finançament dels sindicats
en la Llei de participació
Article 12. Costos associats a la participació institucional
1. Sense perjuí del que disposa l’article 31 de la LGS, es consideraran costos
derivats de les activitats de participació
institucional els que assumisquen les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives amb els seus mitjans, o
bé acudint a la subcontractació amb entitats externes per a la realització de les activitats que en necessiten, amb els límits
establits en la legislació de subvencions
general i autonòmica i amb les que s’estableixen en els apartats següents:
a) Els costos salarials i de Seguretat
Social del personal propi de les organitzacions, que s’expressarà en hores de
treball dedicat a les diverses funcions
de participació, consignades en informes de treball identificatius de l’actuació, firmats pel responsable de personal
corresponent, havent deixat constància
amb anterioritat del mètode seguit per a
establir aquestos costos.
b) Honoraris, costos de les auditories
dels comptes auditats, despeses de manutenció i desplaçament, d’experts, ponents
i en general professionals que intervenen
en les diverses activitats de participació
en conceptes d’assessorament professional o assistència tècnica; amb els límits
que s’establisquen en les resolucions o
acords de concessió de les compensacions anuals de l’exercici de què es tracte.
c) Indemnitzacions a què tinga dret
segons els convenis o acords col·lectius
vigents del personal propi que tinguen
relació amb l’exercici de les actuacions
de participació institucional, amb els límits que establisca en cada moment la
normativa de la Generalitat en matèria
d’indemnitzacions per raó de servici del
personal al seu servici.
Així mateix, i amb els límits establits
en el paràgraf anterior, seran ateses les
indemnitzacions de les persones electes
pertanyents als òrgans de direcció de les
organitzacions empresarials i sindicals,
quan hagen de participar en activitats
internes de coordinació per a la coherència efectiva de les accions de les organitzacions davant dels òrgans de participació institucional.
d) Despeses generals com ara subministraments d’energia i aigua, material
d’oficina i papereria, assegurances, arrendaments, amortitzacions de locals i
equips, servicis externs, etc., expressats en
un percentatge sobre el conjunt del dit tipus de despeses de les organitzacions, que
s’establirà en els acords i resolucions de
concessió i que no podrà superar el 8% de
la compensació econòmica de l’exercici.
e) Altres despeses que s’especifiquen
en els acords i resolucions de concessió
atenent la realitat socioeconòmica del
moment i la planificació de les activitats
que es realitzen de caràcter singular que
requerisquen mitjans de què no disposen estructuralment les organitzacions
titulars de compensació per la participació institucional.
[…]
2. L’assistència de les persones representants de les organitzacions sindicals
i empresarials amb participació institucional a les reunions derivades de l’exercici serà a títol gratuït, sense cap dret a
retribucions o indemnitzacions per raó
de l’activitat.
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TÍTOL DEL
FUNCIÓ
PÚBLICA
TEMA SEGÓN TÍTOL DEL TEMA

Estat actual del pla
de pensions
de la Generalitat

Actualment, la part social -o de representació del personal- està conformada per set
persones: dues persones d’UGT i d’Intersindical, i una de CCOO, CSIF I FSES. Intersindical ha incrementat la seua presència,
tot passant d’una persona a dues, en la Mesa
General de Negociació celebrada el passat 5
d’octubre, gràcies als bons resultats en els
àmbits de Sanitat i Ensenyament.
Això són retribucions?
Les aportacions de la Generalitat tenen la consideració de retribucions “diferides”. Per això, els
primers anys no es van imputar en el certificat
d’IRPF, però sí en els dos últims en què hi hagué
aportació. Es tracta d’una anomalia, ja que has
de pagar impostos per ingressos del treball dels
que no gaudeixes fins la jubilació o un altre fet
causant de cobrar el capital o la pensió.

Guia breu sobre el pla de pensions
INTERSINDICAL

Intersindical Valenciana es va mostrar contrària a la implantació dels plans de pensions
privats com a forma de reforçar les pensions
públiques del personal empleat públic. No
obstant això, ha participat i participa de la
Comissió de Control del Pla, en la seua condició de representant del personal. Amb motiu
de la renovació de la Comissió de Control, en
què passem a tenir dos representants, hem
preparat aquesta breu guia.
Quants diners hi ha en el Pla?
El Pla de Pensions de la Generalitat Valenciana està en vigor des de 2004, tot i que les
aportacions de la Generalitat començaren en
2005. El darrer any que es van aportar diners
va ser 2010, per la qual cosa van ser sis exercicis. A raó d’una mica més de 100 euros per
persona, les aportacions individuals arriben a
un poc més de 600 euros.
Aquestes aportacions són les que fa la Generalitat al Fons de Pensions. Les revaloritzacions
de les inversions han fet que actualment el pla
haja fet “guanyar” uns pocs euros a cada persona. No va ser així en els primers dos anys, quan
es perdien diners trimestre rere trimestre.
Per què tot el món ingressa la mateixa
quantitat?
És un dels pocs aspectes del pla amb el qual
Intersindical es mostra totalment d’acord.
L’import destinat al pla va ser del 0,3% de la
massa salarial consolidada de cada exercici
(és a dir, de l’any anterior). Aquesta quanti-

Intersindical es va mostrar
contrària a la implantació
dels plans de pensions privats
per reforçar les pensions
públiques del personal públic
El Sindicat instarà les noves
Corts Generals a recuperar
els diners o destinar els
fons a uns altres usos més
productius

tat en brut -diversos milions d’euros- es van
repartir entre totes les persones partícips de
forma igualitària.
Només hi ha dos límits per a què les persones que treballen en la Generalitat tinguen
dret a eixe ingrés. Un és tenir almenys dos
anys de serveis prestats -durant els dos primers anys no es té dret-. L’altre és el temps
efectivament treballat durant l’exercici, és
a dir, es cobra igual en la mateixa unitat de
temps. Si dues persones treballen tot l’any,
se’ls ingressarà el mateix import màxim; en
canvi, si una d’elles només treballa una part
de l’any, per qualsevol causa (ser personal in-

Necessitem una
Administració
professional, al servei
del poble valencià

terí, una excedència, una jubilació, etc.), rebrà
la part proporcional al temps treballat.
100 euros anuals és poc, no?
És quasi simbòlic i, francament, no aprofita
per al propòsit amb el qual ens el “vengueren”
les organitzacions promotores (els governs de
l’Estat i de la Generalitat i els sindicats UGT
i CCOO), que era “complementar” la pensió
pública. Amb un capital de 600 euros, la pensió a obtindre és microscòpica.Per acabar-ho
d’arreglar, des de 2010 no s’hi ha ingressat
res, ni està prevista cap aportació en 2016.
Hi ha l’opció d’ingressar voluntàriament
diners en el pla de pensions per a què aquest
tinga algun efecte, però no ha estat utilitzat
per quasi ningú ja que bancs i caixes ofereixen
plans de pensions amb millors condicions.
Què és la Comissió de Control? I qui en
forma part?
La comissió de Control és un òrgan col·legiat encarregat per la llei de fer de mitjancer
entre les persones partícips -aquelles que
tenen dret a què se’ls faça una aportació al
seu nom-, aquelles beneficiàries -les que tenen dret a una prestació-, i les empreses que
gestionen el Fons de Pensions.
La comissió és un òrgan paritari, la qual
cosa vol dir un parell de coses: que està conformat per l’Administració de la Generalitat
i la representació del personal, i que la representació de cadascuna de les parts és equilibrada; set persones per cada part.

INTERSINDICAL
Intersindical Valenciana s’adreçava al nou Govern Valencià en juny,
en reclamació d’una Administració de la Generalitat austera, professional i més senzilla. Austera,
perquè cal utilitzar els recursos
públics quan calga, eliminant tot
el que és superflu; professional,
perquè es pot aconseguir una administració amb la millor preparació tècnica possible, on la majoria de càrrecs s’obtinguen pels
mèrits de les persones i no per la
mera afinitat política; i més senzilla, perquè cal avançar en el principi d’una competència, una administració.
A la primera reunió de la Mesa
Sectorial de la Funció Pública ens
vam marcar un calendari de negociació per a 2014, on s’incloïa el
decret d’OPO per a 2015, l’aprovació de l’ordre de desenvolupament
de la carrera professional, la funci-

Per què Intersindical no és favorable al Pla
de Pensions?
Perquè és privat. Es podria discutir sobre les
bondats d’un pla de capitalització individual,
que permetera ampliar les prestacions bàsiques cobertes per la Seguretat Social o les
Mutualitats de personal funcionari (MUFACE i MUGEJU, fonamentalment). Però eixe
instrument hauria de ser públic, gestionat per
la mateixa Tresoreria General de la Seguretat
Social o per algun altre organisme públic.
Actualment, el pla significa molt pocs
diners per a cada persona, però un centenar de milions d’euros perquè la banca (en
el nostre cas, Bankia) jugue en borsa. Estan
fent capitalisme salvatge, especulatiu i financer amb els nostres diners.
Si estem en contra, per què no demanem
la seua supressió?
Ho vam fer al principi. Tanmateix, la normativa estatal disposava que la Generalitat
podia destinar eixos diners únicament a
plans de pensions. No es podien dedicar a
una altra cosa, de manera que o bé es feia
un pla de pensions o bé eixos diners no ens
els donaven.
Per això no ho demanem ara: no serviria
de res. Però, si les eleccions generals previstes per al 20 de desembre donen lloc a una
majoria diferent a l’actual, Intersindical
instarà les noves Corts Generals a modificar
la legislació per tal de permetre recuperar
els diners o destinar els fons a uns altres
usos més productius.

És molt difícil que
puguem enllestir un
acord de legislatura,
si a les primeres de
canvi ens trobem amb
la vella política de
personal
onarització i el decret de Selecció,
Provisió i Mobilitat. El calendari
preveia reunions tècniques fins al
20 de novembre. Tanmateix, solament podem parlar de tancament
de l’ordre de carrera professional,
eina tècnica de gran qualitat sobre
un decret de carrera manifestament millorable, i de l’OPO 2015.
Davant la negociació de l’OPO
2015, ens hem trobat amb una Direcció General de Funció Pública
que ha preferit arribar a acords
amb els sindicats que ho signaven

tot al govern del PP, en lloc d’avançar en el camí de la consolidació
del personal que ja hi treballa.
L’oferta definitiva de Funció Pública –pactada amb UGT i CSIFconsistia en un concurs-oposició,
on el concurs valdrà un 35% distribuït en un 20% de antiguitat
i un 15% en formació, amb una
puntuació del valencià igual a la
resta d’ítems.
Amb aquest precedent, és molt
difícil que puguem enllestir un
acord de legislatura, si a les primeres de canvi ens trobem amb la
vella política de personal. Tot i que
a l’hora de tancar aquest article no
s’han dut a terme les assemblees
pertinents per ratificar, si escau,
l’acord de l’OPO, Intersindical
ja ha avançat la seua oposició a
aquest tipus de convocatòria, per
obviar la situació de la Generalitat, en què més d’un terç del personal és interí.
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STEPV es reuneix amb el
conseller d’Educació

El Sindicat li trasllada les propostes de temes de negociació per a la pròxima legislatura en
educació pública no universitària, privada concertada i universitats
INTERSINDICAL
Una delegació de STEPV, formada per representants de les àrees de pública no universitat, privada concertada, universitats i de la
confederació Intersindical Valenciana, s’ha
reunit amb el conseller d’Educació, Vicent
Marçà, i amb el secretari autonòmic d’Educació, Miguel Soler.
Durant la reunió, el Sindicat li ha traslladat
les propostes de temes a tractar durant aquesta legislatura en els tres sectors educatius.
Per a STEPV la prioritat és revertir totes les
polítiques de retallades que s’han aplicat en
el sistema educatiu i treballar per millorar les
condicions laborals del professorat. També ha
proposat canviar el model de plurilingüisme i
avançar en la igualtat lingüística i en el foment
del valencià, no només en l’àmbit educatiu sinó
en el conjunt de la societat valenciana. Igualment, el Sindicat considera que la LOMQE s’ha
de derogar i en l’àmbit autonòmic, mentre no es
derogue, cal treballar per fer-la inaplicable i minimitzar-ne l’impacte en els centres educatius.
En ensenyament públic no universitari, entre altres qüestions, també es planteja posar fre
als processos de privatització, la recuperació del
poder adquisitiu del professorat i elaboració d’un

pla de construcció de nous centres públics. En
privada concertada, el sindicat també ha demanat l’activació de les negociacions del sector,
així com la fi de les retallades en les retribucions del professorat.
Quant a les universitats, les demandes se
centren, entre altres temes, en el pagament del
deute que la Conselleria manté amb les universitats, l’establiment d’una mesa sectorial
d’universitats i la negociació de millores en les
condicions laborals del professorat i del PAS.
STEPV també reclama la reducció de les taxes
per a l’estudiantat.
En el sector públic també s’ha demanat
el compliment de la normativa de salut i seguretat laboral.
STEPV s’ha mostrat disposat a col·laborar amb la Conselleria d’Educació i el govern valencià per aconseguir aquests objectius, compartits per la nova Administració.
I en aquesta tasca, el Sindicat considera que
cal aconseguir la màxima unitat i mobilització de la comunitat educativa i de la societat
valenciana.
STEPV ha sol·licitat la convocatòria urgent
de les meses de negociació per acordar un ca-

lendari de negociació dels temes proposats i
buscar els màxims acords i consensos en les
matèries proposades.
El Sindicat valora positivament la reunió
i el bon clima de diàleg i espera que les propostes plantejades pel Sindicat es duguen a
terme en un clima de participació democràtica de la comunitat educativa i de transparència en la gestió.

Per a STEPV la prioritat és
revertir totes les polítiques de
retallades que s’han aplicat al
sistema educatiu

La lluita de STEPV pel cobrament de
les nòmines del professorat interí
També han registrat en Presidència i Conselleria d’Hisenda les reclamacions del professorat afectat

Se sol·licita
que s’abonen
immediatament els
pagaments retardats i
que no s’espere a final
del mes següent per
fer-los efectius

Com cada inici de curs, un miler de
docents interins del País Valencià
s’han trobat en una situació econòmica límit en no cobrar la nòmina
de setembre, un dels mesos en què
el professorat ha d’afrontar importants despeses extraordinàries,
com són el lloguer de pis, desplaçaments, etc. Aquesta situació crònica s’explica fonamentalment per la
falta de personal en les direccions
territorials per a registrar les nòmines de tot el personal adjudicat.

De manera urgent, STEPV es
va reunir amb la Coordinadora de
Professorat Interí (CPI) per planificar accions conjuntes destinades
a pressionar l’administració perquè
abonara de manera immediata les
nòmines de setembre i garantira el
pagament de les d’octubre al personal afectat.
Després de realitzar una enquesta en línia per conéixer el
nombre d’impagats, que va ser
contestada per més de 700 per-

sones, es va iniciar una campanya
dirigida al professorat afectat que
havia de presentar una reclamació
adreçada al cap de personal de la
direcció territorial on treballara i
fer-ne arribar després una còpia al
sindicat.
Davant la informació que molt
de professorat que no havia cobrat
la nòmina del setembre tampoc
cobraria la d’octubre, STEPV i la
CPI van decidir convocar concentracions per al dijous 29 d’octubre

a Alacant, València i Castelló per
mantindre la pressió a l’administració i que aquesta abonara immediatament les nòmines.
El divendres 23 d’octubre les
còpies de les reclamacions van ser
presentades de forma conjunta en
el Síndic de Greuges a Alacant, en
la Conselleria d’Hisenda i en Presidència de la Generalitat a València, amb un informe en el qual es
demanava a l’Administració dos
punts fonamentals: que es dotara

les direccions territorials de les
plantilles necessàries per garantir
que tot el professorat cobrara la
nòmina de setembre, i que l’administració fera l’ingrés de forma immediata, sense esperar-se a final
de mes.
És en aquest context, en què l’administració va reforçar el personal
dedicat al pagament de nòmines
per fer-ne efectiu el cobrament als
milers de docents afectats per l’impagament al setembre, molts dels
quals no cobrarien tampoc l’octubre
per problemes de gestió.
El dia 26 d’octubre la Conselleria d’Educació va anunciar en
nota de premsa el cobrament de
les nòmines del professorat, amb
l’excepció dels casos on no s’haguera presentat tota la documentació
requerida, així com el professorat
que ocupa places de jubilacions que
s’han produït durant el mes. STEPV
i la CPI van decidir desconvocar les
concentracions previstes per al 29
d’octubre i van informar que continuarien vigilant el compliment
d’aquest compromís.
La lluita pel cobrament de les
nòmines del professorat interí ens
aporta dues reflexions. La primera és que els sindicats autònoms
són una ferramenta necessària en
la defensa dels drets laborals de la
classe treballadora. La segona és
que tota ferramenta necessita un
muscle per a fer-la funcionar; sense
la mobilització i la participació dels
companys i companyes afectats, la
campanya de denúncia i reclamacions posada en marxa per STEPV i la
CPI no hauria tingut aquest ressò.
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Treball i
qualitat de vida
INTERSINDICAL

P

areix prou palés, que a hores d’ara, el
major problema a què ens enfrontem
és l’atur. En 2015, la taxa d’atur de
l’Estat espanyol és del 21,18%. Són
vora cinc milions d’aturats. Al País València,
la realitat de la desocupació és més greu.
Dóna un percentatge de 22,37%, molt
per damunt de la mitjana de l’Estat. Són
més de 542.600 aturats. Així, ho reflecteix
l’última EPA publicada pel govern. L’atur
és, en l’actualitat, el problema més greu que
socialment tenim i que requereix el major
esforç possible per a solucionar-lo.
En aquest segle XXI, el món laboral
continua oferint un fosc panorama quant
a donar solucions per a resoldre el greu
problema de la desocupació. Aquesta situació
és una xacra social que resulta humiliant per
a les persones aturades i té conseqüències
nefastes, tant socialment com individualment,
especialment per a joves i dones, que
suporten els índexs més alts d’atur i, per tant,
són els grups més afectats.
La situació actual és totalment diferent
de la que vivíem al començament de la crisi.
En gran manera, ha desaparegut l’estructura
econòmica basada en grans grups de la
construcció i en el desenvolupament de
polítiques de grans esdeveniments. Aquest
model, pràcticament ja no existeix, és
residual. A hores d’ara, i com a alternativa
a aquella situació, s’està originant una
organització industrial més diversa. Es creen
petites empreses, autoocupació i moviments
artesanals en sectors diversos. En aquest
context, s’estan modificant considerablement
les condicions de desenvolupament industrial.
També ha adquirint un paper molt més
rellevant el turisme com a gran indústria.
Han quedat obsolets, en gran part, els models
industrials i econòmics establits abans de la
crisi. No obstant això, a voltes, es continua
encara raonant com si res no haguera passat,
i se segueixen aplicant fórmules industrials i
receptes econòmiques que ja no són útils per
a donar alternativa en aquesta nova realitat
social.
Aquesta crisi ha generat un greu problema.
Ha creat una immensa bossa de persones
aturades, de totes les condicions, de totes les
edats i de totes les categories professionals,
que estan disposades a fer l’esforç que
se’ls demane per eixir d’aquesta situació.
L’Estat, també dedica importants recursos
econòmics per a buscar solucions, però les
mesures aplicades, fins ara, no estan donant
resultats positius. També s’han creat una sèrie
d’empreses que viuen dels recursos que l’estat
dedica per a resoldre aquest greu problema,
sobretot en l’àrea formativa i d’inserció social
i laboral.
L’atur mai no ha de ser tractat com una
oportunitat de negoci. Les iniciatives per a
buscar solucions, no han de donar dividends
a la iniciativa privada. Els fons econòmics
destinats a pal·liar aquest problema haurien
de repercutir íntegres en els afectats, en

polítiques d’ocupació destinades a millorar
aquesta situació. La problemàtica del món
del treball no pot ni ha de ser utilitzada com
un sector productiu que s’alimente dels fons
destinats a pal·liar la precària situació per la
qual travessen més de 542.000 valencianes i
valencians. Els governs, cadascun dins de les
seues competències, han d’assumir les seues
responsabilitats, fer propostes i gestionar-les.
Els recursos destinats a cercar solucions no
han de ser externalitzats, ni permetre que s’hi
facen negocis.

El món laboral continua
oferint un fosc panorama
quant a donar solucions
per a resoldre el greu
problema de la
desocupació.

En la lluita contra l’atur, la
situació resulta tan complicada,
que es pot afirmar, sense por
d’equivocar-nos, que serà
difícil elaborar alternatives
viables sense la participació activa
del conjunt de totes les estructures
socials. També podem afirmar que els
problemes actuals de l’ocupació, no poden
ser analitzats sense tindre en compte que
aquestes són les conseqüències d’aplicar una
política capitalista basada en les restriccions.
L’aplicació d’aquestes polítiques restrictives
són la causa fonamental de la situació
laboral en què ens trobem, no ho
oblidem.
Davant aquesta crisi, que es
perllonga en el temps, i davant la greu
deterioració de les relacions laborals,
cal fer algunes reflexions sobre altres
polítiques d’ocupació possibles, amb
la finalitat de proposar una sèrie
de mesures noves i innovadores.
Aquestes polítiques han de redundar
en benefici de l’ocupació. Elaborar i fer
propostes noves que contribuïsquen a
cercar solucions podria ser un dels reptes
politicosindicals que la nostra organització
hauria d’assumir.

La nostra realitat
economicosocial
Hem de tindre en compte que tres de
cada deu valencians i valencianes estan
en risc de pobresa o d’exclusió social.

El País Valencià supera la taxa mitjana de
pobresa i exclusió social d’Espanya. Ens
situem en el 31,7% enfront del 27,3% de la
mitjana en l’Estat espanyol. Així mateix, hem
patit un dels majors augments del nombre de
persones en situació de pobresa i/o exclusió
social, ja que hem registrat un increment del
5,2% enfront del 2,6% de mitjana a Espanya.
Així es desprén de l’informe L’Estat
de la Pobresa a Espanya que elabora la
Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa
i l’Exclusió Social en l’Estat espanyol.
Segons aquest informe, un total de 270.990
valencians i valencianes s’han incorporat al
llindar de la pobresa i ens hem col·locat com
la segona autonomia que més increment ha
experimentat en termes absoluts, només per
darrere d’Andalusia.
Al País Valencià hi ha un 23,6% de la
població, és a dir, 1.206.860 persones, que
viuen ja davall del llindar de la pobresa.
Viuen amb menys de 676 euros per mes.
Mentre que un 7,1% de la població, és a dir
363.081 persones, pateixen privació material
severa, fet que indica que no poden fer front
a la hipoteca, mantindre l’habitatge a la
temperatura adequada a l’hivern (pobresa
energètica), ni permetre’s tres menjades de
carn o peix per setmana. A més, el 16,9% de
llars valencianes pateix baixa intensitat de
treball, la qual cosa es tradueix en menys de
mitja jornada laboral per llar.

Parlem de 661.748 persones de 0 a 59 anys,
sense comptar a estudiants de 18 a 24 anys, que
viuen en cases amb baixa intensitat de treball.
Un altre greu problema és com afecta
aquesta situació la població infantil. En
aquest país, el risc de pobresa i exclusió social
entre la població infantil, assoleix el 36,6%.
Així mateix, el 15,2% dels xiquets viuen en
cases amb molt baixa intensitat de treball,
amb una taxa de desocupació que supera el
26%. Els menjadors escolars no poden ser
considerats com la solució a un problema que
està en tota la societat. Poden contribuir a
solucionar de manera puntual l’alimentació
d’una part de la població infantil, però no ha
de ser considerat com la solució a la precària
situació en què es troba una de cada quatre
famílies valencianes.
Tota aquesta realitat social ens porta a
concloure que seria necessari garantir un
treball de qualitat, justament retribuït, que
garantira una qualitat de vida digna. Mentre
açò no es complisca, s’hauria de donar una
cobertura econòmica bàsica a tota la població
que està vivint amb tantes dificultats. És a dir,
implantar una renda bàsica que garantisca
el benestar mínim a tota la població aturada,
i a tot aquell que no té cap recurs econòmic,
i que es troben o està en portes de risc
d’exclusió social.
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TÍTOL DEL TEMA

Radiografia
del món
del treball
El nou món laboral es caracteritza per
l’augment constant de la temporalitat a
mesura que creix la contractació
INTERSINDICAL

Segons l’enquesta de població activa
(EPA) publicada recentment per l’Institut
Nacional d’Estadística (INE), la taxa d’atur
a l’Estat espanyol se situa en un 21,18% de
la població activa. Açò és, a Espanya hi ha
4.850.800 persones aturades i, 18.048.700
d’ocupades.
La població activa s’ha reduït en 116.000
persones, i s’ha situat en 22.899.500
persones, a causa, en gran manera, de la
disminució de dones que busquen faena.
Els últims 12 mesos, l’ocupació va
augmentar en 544.700 persones i l’atur es va
reduir en 576.900. El territori amb menor
índex d’atur és Navarra, amb un 13,57%,
mentre que Andalusia en té un 31,73%, que
és la més alta.
Les llars amb tots els seus membres en
atur se situen en 1.572.900. L’atur juvenil
(menors de 25 anys) és d’un 46,6%, la qual
cosa fa un total de 766.700. El nombre
d’aturats de llarga durada en aquest tercer
trimestre de l’any és de 2.346.100.
A l’agost, les persones aturades que
rebien algun tipus d’ajuda era de 2.264.215,
nombre que representa el 58,9% del total
de persones en atur. Al maig era el 54,5%.
L’increment de més del 4% és causat per
l’efecte de temporalitat. L’acomiadament
de persones treballadores que han treballat
l’últim any i adquireixen drets de prestació
fa que l’índex augmente a l’estiu (que
les vacances les pague l’INEM!). Passats
aquests mesos, l’índex torna a la realitat.
En el programa d’activació per a la
contractació de persones aturades de llarga
durada hi ha 48.969 beneficiàries. Els
resultats del programa queden molt lluny
dels objectius pretesos.
Últimament, s’han creat 30.100
ocupacions públiques. Des que el PP va
arribar al poder, s’han destruït 320.000
llocs de treball públics en el conjunt de les
administracions públiques.

Les dades de la Seguretat Social
El nombre d’afiliats i afiliades a
la Seguretat Social a l’octubre era de
17.189.815. En 2011 el nombre d’afiliats
i afiliades a la Seguretat Social era de
17.229.900.
A mitjan 2014, el nombre de persones
afiliades era de 16.747.100. Després
en l’últim any s’ha vist incrementat en
vora 528.110. La lògica ens diu que com
més afiliació correspondria una major
recaptació. Doncs no. Paradoxalment,
es recapta menys que fa un any. Motiu:
contractes a jornada completa es
converteixen en diversos a temps parcial,
fet que augmenta el nombre de contractes
i per tant d’afiliació, però la recaptació
de la Seguretat Social és menor perquè
els contractes a temps parcial a joves

cotitzen menys. També repercuteix en la
recaptació la política de bonificacions a
la contractació. Els contractes bonificats
produeixen un treball de baixa qualitat.
Deterioren la qualitat de l’ocupació i
disminueixen la recaptació a la Seguretat
Social. Significa un transvasament de
diners, de la recaptació de la partida
destinada al pagament de les pensions, a
les arques dels empresaris.
L’últim any el pes de la contractació
temporal suposa un 30,30% del total
de les persones afiliades a la Seguretat
Social, la qual cosa significa que el que es
consolida és l’increment constant de la
temporalitat en el nou món laboral. És una
tendència que es consolida a mesura que
creix la contractació.
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Les dades al País Valencià
Els ocupats i ocupades són 1.882.900
d’una població activa de 2.425.600. El
nombre de persones aturades són 542.600,
nombre que representa un percentatge
d’un 22,37 %. València té 274.500, Alacant
té 209.800 i Castelló té 58.300 persones
aturades.
Les dades reflecteixen que continua
creixent la precarietat i la desigualtat. Les
dones que han perdut la seua ocupació
respecte al trimestre anterior són 4.700. Les
llars valencianes que mantenen tots els seus
actius en atur són 187.000. El 45,5% de les
persones aturades fa més de dos anys que
busquen faena.

La taxa d’atur a l’Estat
espanyol se situa en un
21,18% de la població activa

Les dades reflecteixen que
la precarietat i la desigualtat
continuen creixent

L’increment constant de la
temporalitat en el nou món
laboral es consolida com una
tendència a mesura que creix
la contractació
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FONT: MINISTERI DE TREBALL / ELABORACIÓ: INTERSINDICAL

ÀREES DE GESTIÓ

INICI

FINAL

(desembre 2011)

(octubre 2015)

Població activa

23.440.300

22.899.500

Població ocupada

18.153.000

18.048.700

Població aturada

5.287.300

4.850.800

22,85

22,37%

60.30%

59,79%

Aturats de més de 2 anys

1.431.000

2.111.057

Persones assalariades

15.150.500

14.948.900

Persones autònomes

2.993.400

3.094.400

Contractes indefinits

11.393.600

11.039.200

Contractes temporals

3.756.900

3.909.700

Contractes a temps complet

15.700.400

15.298.300

Contractes a temps parcial

2.452.600

2.750.400

Homes ocupats

9.980.300

9.896.500

Dones ocupades

8.172.800

8.152.200

Fons de reserva de la Seguretat Social

66.815.000

41.634.000

PIB per capita anual (en euros)

23.005

22.780

Deute públic (milions)

743.531

1.053.000

Aturats que cobren ajuda

69,90%

54,49%

Prestació contributiva mitjana mensual

864,70€

797,70€

Deute (% sobre el PIB)

69,20%

99,5%

Taxa d’atur
Taxa d’activitat

8
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TÍTOL
A
CASADEL
NOSTRA
TEMA ARA INTERSINDICAL

L’

exercici de la nostra força ens
ha permés victòries històriques
de la classe obrera: la jornada
de huit hores, la fi del treball infantil,
l’accés a serveis bàsics de protecció –com
la seguretat social i la prestació d’atur,
les vacances i els períodes setmanals de
descans– i, en general, la prevalència de
la nostra salut sobre les necessitats de la
producció.
La burocratització d’algunes
organitzacions que representaven aquests
principis del sindicalisme han desacreditat
la funció i la tasca dels sindicats perquè no
sempre han servit la causa que els donava
sentit i legitimitat: la dels treballadors i
treballadores.
L’ofensiva del capital durant les últimes
dècades ha qüestionat la legitimitat dels
drets conquerits al llarg de molts anys
de lluita sindical. L’anomenada crisi ha
posat en perill el nostre benestar i la
nostra salut. Per això, cal reunir les nostres
forces al voltant de les organitzacions
que estiguen de veres compromeses amb
l’autodefensa dels drets de les treballadores
i treballadors. Hem de refrescar aquelles
maneres d’actuar que ens van fer
poderosos com a classe, davant la cobdícia
depredadora d’empreses i estats.
Intersindical naix i s’inspira en els
moviments assemblearis i democràtics de
treballadors i treballadores, en la tradició
llibertària dels sindicats que respecten les
decisions de les bases en tot allò que les
afecta i compromet. En Intersindical, el
procés de presa de decisió és des de baix.
Per què Intersindical Valenciana?
En primer lloc, per a que s’escolte la teua
veu al teu lloc de treball i per a que ningú
no puga decidir per tu en tot allò que
t’afecta com a treballadora o treballador.
A més, una sèrie de fets demostren que
la sindicalització té una sèrie d’efectes
positius: els col·lectius amb major nombre
de persones sindicades tenen sous més
alts i unes condicions de treball menys
penoses i més saludables, menys precàries
i amb treballs més estables. A més, una
força de treball sindicada pot ajudar
les empreses a crear una ocupació més
estable i menys precària, i una força
productiva compromesa en la millora de la
productivitat sobre la base del benestar i la
salut dels treballadors i treballadores.
Intersindical, més que un sindicat
IV entén que les nostres condicions de
treball són la conseqüència de polítiques
que apliquen els governs per afavorir els
interessos de la classe dominant. Sabem
que la millora de les condicions laborals
en una empresa és necessària, però que no
és prou per a garantir un benestar social
suficient i durador. Per tant, entenem que
la nostra tasca sindical té una repercussió
política. Per això, ens sentim pròxims i
solidaris a tota mena de moviments socials
amb els quals col·laborem i treballem per
millorar les condicions de vida de tota
la societat. Molt sovint els nostres locals
serveixen per a reunions de tota mena de
col·lectius implicats en lluites socials, grans
o menudes. I moltes persones vinculades al
Sindicat hi participen activament.
Intersindical, valenciana
Som un sindicat arrelat a un territori,
el valencià, que té una forta identitat
pròpia. Aquesta identitat ha patit i pateix
atacs que pretenen atenuar-la i fer-la
irrellevant. A més, com a poble patim
un infrafinançament que impedeix el
desplegament d’aquelles polítiques que

podrien garantir el nostre benestar i la
nostra protecció com a treballadores i
treballadors, i assentar les bases d’un
desenvolupament econòmic i social
que millore les nostres vides i les de les
generacions futures.
Per tot això, ens sentim profundament
compromesos en la defensa i en l’ús de la
nostra llengua i la dignificació de la nostra
cultura, i en la lluita davant del govern
espanyol per obtenir un finançament just
perquè les administracions executen les
polítiques que necessitem en educació,
sanitat, infrastructures i en sistemes de
protecció a la gent més desafavorida:
aturades, nouvinguts, dones, menors,
persones en situació de precarietat.
Un sindicat feminista
La lluita de les dones per aconseguir una
igualtat efectiva, i no sols nominal, és la
lluita de tota la humanitat i, per suposat,
una de les nostres prioritats.
Les dones valencianes, com les de
tot el món, són les primeres víctimes
de la desocupació, de la precarietat i
del repartiment desigual de la renda i
la riquesa. A més, són les víctimes de la
violència amb que la societat patriarcal
s’acarnissa amb els més febles. Som un
sindicat que fa seues les aportacions del
moviment feminista i que participa en tots
els fòrums i moviments de defensa dels
drets de les dones, en el centre de treball,
però també a les cases i carrers del País
Valencià.
La Confederació Intersindical
Quant a les actuacions d’àmbit estatal,
som membres i promotors de la CI, un
confederació de sindicats de tots els
sectors i territoris de l’Estat espanyol. Ens
coordinem territorialment i sectorialment
en aquelles lluites que ens afecten i on la
unió intersindical ens fa més forts per a
negociar i per a mobilitzar-nos.
A més, mantenim relacions solidàries i
de col·laboració amb sindicats que no en
formen part de la Confederació amb els
quals compartim plantejaments sindicals,
socials i polítics, o de model democràtic
de funcionament. Tenim establertes
cartes de relacions i d’unitat d’acció amb
l’STEI – Intersindical de les Illes Balears
i Intersindical Alternativa de Catalunya.
També participem en les trobades del
sindicalisme alternatiu, mantenim
relacions bilaterals o multilaterals amb
sindicats de diversos territoris i nacions
de l’estat com Euskal Herria, Galiza,
Andalusia, Canàries… i formem part de
plataformes de caràcter social i sindical
com les Marxes de la Dignitat.
A escala internacional formem part,
a través de la Confederació Intersindical
o directament, en xarxes o plataformes
sindicals com ara: la Xarxa Europea
de Sindicats Alternatius i de Base, la
Internacional de l’Educació, el Fòrum
Iberoamericà de l’Educació, Alter
Summit, la Xarxa Mundial dels Drets
Col·lectius dels Pobles… i col·laborem
en algunes actuacions i sectorials de la
Federació Sindical Mundial. A més, també
promovem la col·laboració amb sindicats
germans a l’estranger, especialment a
l’Amèrica Llatina, però també amb Turquia
o Palestina, i amb sindicats alternatius de
tota l’Europa comunitària, com ara Grècia,
França, Itàlia, Suïssa o Portugal.

ARA, IN

AUTÒNOM, VALENCIÀ, DE CLASSE, CO

Intersindical s’identifica amb l’ideal històric del sindic
comuns. La unió i l’acció solidària representen una for
unió, el poder se sent lliure de cometre tota classe d’ab

AUTÒNOM

VALENCIÀ

Intersindical no depén, ni molt ni poc, de
subvencions de les administracions o les
patronals. Tot i que no renuncia als suports
públics que li corresponguen per la seua
representativitat, la Intersindical es financia
amb les quotes de la seua afiliació. Això
ens permet una total autonomia en les
nostres polítiques sindicals i el respecte a la
voluntat dels treballadors i treballadores.

La lluita de les dones per aconseguir una
igualtat efectiva, i no sols nominal, és la
lluita de tota la humanitat i, per descomptat,
una de les nostres prioritats. Les dones són
les primeres víctimes de la desocupació, la
precarietat i del repartiment desigual de la
renda i la riquesa. A més, són les víctimes
de la violència amb que la societat patriarcal
s’acarnissa amb els més febles.

Els desafiaments dels
treballadors i treballadores
que volen sindicar-se
Tot i que l’empresariat intel·ligent
comprén que la sindicació reporta també
beneficis a les empreses, la debilitat
de les lleis i l’escassedat de control
administratiu permet que en algunes
empreses s’intimide i assetge les persones
sindicades. Com a resposta, uns sindicats
forts poden oposar la força de la raó
jurídica que dóna suport al dret a la
sindicació.
L’Estat espanyol, també el País
Valencià, és un dels que té un índex més
baix de sindicació, al voltant del 15,9%.
En aquells països on hi ha un índex de
sindicació més alt, els treballadors i

treballadores obtenen més avantatges i
un grau de benestar més alt, com és el cas
dels països del nord d’Europa, coneguts
per la qualitat del seu estat del benestar i
dels seus sistemes de protecció social.
El mateix passa a casa nostra: els i les
treballadores millor protegides treballen
en empreses amb índex més alts de
sindicació. Dit d’una altra menera, els
sectors laborals amb un índex més alt
de sindicació tenen sous més elevats i
gaudeixen de sistemes de protecció de
la salut i de l’ocupació més segurs que
aquells que tenen un índex més baix.
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NTERSINDICAL

COMBATIU, ASSEMBLEARI, FEMINISTA

dicalisme: la unió solidària de tots els treballadors i treballadores en defensa dels seus interesos
força imponent davant el poder de les empreses i dels governs: si no és per la força que atorga aquesta
’abusos i de traspassar els límits de la dignitat humana.

DE CLASSE

COMBATIU

ASSEMBLEARI FEMINISTA

L’ofensiva del capital durant les últimes
dècades ha qüestionat els drets conquerits
al llarg de molts anys de lluita sindical i de
classe. La crisi ha posat en perill el nostre
benestar i la nostra salut. Per això, cal em
de refrescar aquelles maneres d’actuar
que ens van fer poderosos com a classe,
davant la cobdícia depredadora d’empreses
i estats.

Les conquestes socials s’aconsegueixen en
les meses de negociació quan hi ha darrere
la lluita i la mobilització dels treballadors
i treballadores. Intersindical està
compromesa amb una pràctica sindical no
burocràtica

Intersindical naix i s’inspira en els
moviments assemblearis i democràtics de
treballadors i treballadores, en la tradició
llibertària dels sindicats que respecten les
decisions de les bases en tot allò que les
afecta i compromet. En Intersindical, el
procés de presa de decisició és des de baix.

Som un sindicat arrelat a un territori, el
valencià, que té una forta identitat pròpia.
Aquesta identitat ha patit i pateix atacs que
pretenen atenuar-la i fer-la irrellevant.
A més, patim un infrafinançament que
impedeix el desplegament de polítiques
que garantisquen el nostre benestar, i
un desenvolupament econòmic i social
respectuós amb el medi i que millore les
nostres vides i les de les generacions
futures.

Què puc fer per a promoure un nucli sindical en la meua empresa?
PRIMER
Coneix els teus drets

SEGON Determina quin
sindicat t’interessa

TERCER Contacta amb un o
una permanent sindical

QUART Acudeix a una de les
seus d’Intersindical

Les lleis espanyoles i valencianes
garanteixen la llibertat sindical. Els i les
treballadores tenen dret a expressar els
seus punts de vista al sindicat, a parlar amb
els companys i companyes sobre els temes
que afecten les seues condicions laborals i
a promoure l’afiliació sindical, a publicitar
informacions sindicals en llocs visibles
del lloc de treball, i a acudir i promoure
reunions de caràcter sindical.

Intersindical Valenciana està integrada
per diferents sindicats que treballen
específicament en els diferents sectors
productius, de l’administració i dels
servicis. Visita les webs del sindicat
per familiaritzar-te amb el sindicat que
es correspon millor amb el sector on
treballes.

Les i els permanents sindicals són
persones que treballen a temps complet
en l’organització del sindicat i en l’atenció
dels treballadors i treballadores. Ajuden i
orienten en la formació de nuclis sindicals
en els centres de treball, assessoren
i poden participar en les negociacions
amb l’empresa, ajuden en situacions
d’assetjament o d’actuacions il·legals o
arbitràries per part de l’empresa.

Intersindical Valenciana té seus al llarg
de tot el País Valencià per atendre les
inquietuds i els dubtes de totes les
persones en relació a les seus condicions
de treball. Acudeix-hi, telefona’ns o
envia’ns un correu electrònic explicant-nos
qui eres i com podem ajudar-te.

9

10

60 / NOVEMBRE 2015

PENSIONS
TÍTOL DEL TEMA SEGÓN TÍTOL DEL TEMA

Informe
sobre l’estat
de les
pensions
després de
la reforma
La reforma de les pensions que va començar a aplicarse en 2013, i que acabarà d’aplicar-se al 100% en 2023,
ens està creant seriosos problemes a les persones
jubilades i pensionistes.
Al copagament dels medicaments i a l’exclusió d’un
nombre important d’uns altres que devem pagar al
100%, s’ha sumat la llei de revaloració aprovada pel
govern de Rajoy. De tindre una revaloració automàtica
de les pensions a principi de cada any de l’IPC hem
passat a un augment automàtic del 0.25% anual, siga
quin siga l’IPC; amb la qual cosa la pèrdua de poder
adquisitiu de les mateixes està garantit. Per exemple,
amb una inflació normal del 2.5% la pèrdua seria d’un
2.25%, amb la qual cosa en sols quatre anys la pèrdua
seria d’un 9%. Però per si açò no fóra suficient, un nou
perill planeja sobre la viabilitat futura de les mateixes.
Quan el govern del PP arribe al poder la guardiola
de les pensions disposava d’un fons de més de 69 mil
milions de €, en l’actualitat tan solament queda en el
fons una mica més de 39 mil milions. La cosa està clara,
podem dir que el govern ens està pagant les pensions
amb el nostre mateix fons de pensions.
La reforma laboral ha fet que els salaris es
reduïsquen i la nova forma de cotització lineal dels
joves que solament cotitzen 150€ fa que els ingressos
a la Seguretat social disminuïsquen, amb la qual cosa
el govern a més de la reducció de les pensions està
bandejant el fons per la descompensació que existeix
entre ingressos i despeses. Cal doncs que el govern
trobe la forma de trobar, via impostos, diners per a
garantir la viabilitat de les pensions tal com s’indica en
l’Art.- 50 de la Constitució. Igualment, que es deixe de
pagar les pensions d’orfandat i viduïtat del fons i dels
ingressos dels treballadors doncs no està previst que
açò siga així en el sistema de repartiment actual.
És necessari que el nou govern, que isca del 20 de
desembre, es comprometa seriosament a derogar la
reforma laboral i la reforma de les pensions; si no es fa
així ni estan garantides les actuals ni molt menys les
futures.
El sindicat deu tenir com un dels seus objectius
prioritaris la derogació d’aquestes dues reformes.
Sabem que per als treballadors i treballadores que estan
en actiu açò els sona com molt llunyà i en un moment
de reculada reivindicativa com aquest pot no semblarlos prioritari, però és necessari que l’organització es
consciencie i promoga debats sobre aquests temes.
El govern assegura que el fons de les pensions
s’acabarà en el 2018, però de seguir així, serà molt
abans. En els pressupostos recentment aprovats per
al 2016 es pot apreciar un desfasament de més de 20
mil milions d’euros entre els ingressos i les despeses de
la seguretat social. Si no volem que, com ha ocorregut
a Grècia i Portugal, aquest govern, o el que vinga,
suprimisca una o dos pagues amb l’excusa de mantenir
el futur de les pensions; és necessari que impulsem
accions que sensibilitzen a l’opinió pública i als
pensionistes sobre aquest tema.
La recent creació de la Marea de pensionistes a nivell nacional, en la qual estem treballant, pot ser una
important eina de pressió perquè els governs de torn
ens tinguen en compte als pensionistes. Està clar que no
podem confiar tan sols en els dos sindicats oficials per
a aconseguir un acord favorable als nostres interessos.
La història ens ha demostrat que els pactes de moqueta
d’aquests dos sindicats sempre acaben sent desfavorables per als treballadors.

Pensions: quanties, prestacions i edat
1. QUANTIES MÍNIMES DE LES PENSIONS EN LA MODALITAT CONTRIBUTIVA
TITULARS (euros/any)
Sense cònjuge
Unitat
econòmica unifamiliar

CLASSES DE PENSIÓ

Euros/any

Amb cònjuge
a càrrec

Amb cònjuge no
a càrrec

Euros/any

Euros/any

Jubilació

Titular amb 65 anys
Titular menor de 65 anys
Titular de 65 anys procedent de gran invalidesa

8.883,00
8.309,00
13.325,20

10.960,60
12.273,20
16.441,60

8.426,60
7.851,20
12.640,60

Incapacitat
permanent

Gran Invalidesa
Absoluta
Total: titular amb 65 anys
Total: titular amb 60 i 64 anys
Total: derivada de malaltia comuna menor de 60 anys
Parcial del règim d’accidents de treball:
Titular amb 65 anys

13.325,20
8.883,00
8.883,00
8.309,00
5.524,40

16.441,60
10.960,60
10.960,60
10.273,20
5.524,40

12.640,60
8.426,60
8.426,60
7.851,20
4.993,52

8.883,00

10.960,60

8.426,60

CLASSES DE PENSIÓ
Viudetat

Orfandat

En favor de
familiars

Titular amb càrregues familiars
Titular amb 65 anys o amb discapacitat en grau igual
o superior al 65%
Titular amb edat entre 60 i 64 anys
Titular amb menys de 60 anys

10.2773,20

Per beneficiari
Per beneficiari discapacitat menor de 18 anys amb una discapacitat
en grau igual o superior al 65%
(En orfandat absoluta el mínim s’incrementarà en 6.724,20 euros/
any distribuïts, si és el cas, entre els beneficiaris).

2.713,20

Per beneficiari
Si no hi ha viudo ni orfe pensionistes:
Un sol beneficiari amb 65 anys
Un sol beneficiari menor de 65 anys
(Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cada un d’ells s’incrementarà en l’import que resulte de prorratejar 4.011,00 euros/any
entre el nombre de beneficiaris).

2.713,20

8.883,00
8.309,00
6.724,20

5.339,60

6.559,00
6.178,20

2. QUANTIES MÍNIMES DE LES PENSIONS DE JUBILACIÓ I INVALIDESA EN LA MODALITAT NO CONTRIBUTIVA
Un beneficiari

366,90 euros/mes

5.136,60 euros/any

3. PRESTACIONS FAMILIARS
Amb edat entre 5 i 18 anys, no discapacitat

291,00 euros/any per fill

Menor de 18 anys amb minusvalidesa de grau igual o superior al 33%

1.000,00 euros/any

Major de 18 anys amb minusvalidesa de grau igual o superior al 65%

4.402,80 euros/any

Major de 18 anys amb minusvalidesa de grau igual o superior al 75%

6.604,80 euros/any

Per naixement o adopció de famílies nombroses, monoparentals, mares amb discapacitat

1.000,00 euros/any

Per part o adopcions múltiples

2 fills nascuts o adoptats

4. JUBILACIÓ ORDINÀRIA

REQUISITS

–Tindre complit 65 anys d’edat si té 35 anys i 9 mesos o més de cotització. De no acreditar-los, l’edat ha de
ser de 65 anys i tres mesos
–Acreditar 15 anys de cotització, dels quals, almenys dos anys hauran d’estar compresos dins dels quinze
anys immediatament anteriors al moment de causar el dret.
–Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat Social.

IMPORT DE LA PENSIÓ

La quantia de la pensió ve determinada per l’aplicació d’un percentatge a la base reguladora:
–Base reguladora: es el quocient que resulta de dividir per 252 la suma de les bases de cotització del treballador durant els 216 mesos (18 anys) immediatament anteriors.
–Percentatge ordinari: depén dels anys cotitzats, des d’un 50% amb 15 anys de cotització fins a un 100% amb
35 anys cotitzats i 6 mesos.
–Percentatge addicional: quan s’accedisca a la jubilació amb una edat superior a l’ordinària i s’haguera
reunit el període mínim exigible de cotització, s’hi aplicarà un increment.
–Fins a 25 anys cotitzats, el 2%
–Entre 25 i 37 anys cotitzats el 2.75%
–A partir de 37 anys cotitzats, el 4%

EFECTES ECONÒMICS

Des de l’endemà del cessament en el treball

INCOMPATIBILITAT AMB EL
TREBALL

Com a norma general és incompatible llevat d’excepcions com la jubilació flexible i la jubilació activa

INCOMPATIBILITAT AMB
ALTRES PENSIONS

–Amb la percepció d’una altra pensió del mateix règim de la Seguretat Social, amb excepció de la viudetat,
i s’ha d’optar per una d’aquestes.
–Amb la percepció d’una altra pensió de jubilació o incapacitat permanent i es deu triar entre una d’aquestes.

5. JUBILACIÓ ANTICIPADA

REQUISITS

Requisits:
–Tindre 61 anys d’edat real. No bonificacions d’activitats penoses, perilloses, etc.
–Acreditar un període mínim de cotització efectiva de 30 anys
–Estar inscrits com a demandants d’ocupació, durant almenys un termini de 6 mesos immediatament
anteriors
a la data de sol·licitud de jubilació
–Que el cessament en el treball, com a conseqüència de l’extinció del contracte de treball, no s’haja produït
per causa imputable a la lliure voluntat del treballador
També podran accedir a la jubilació, complits els requisits exigits en els apartats 1, 2 i 3, sempre que hi haja
extinció de la relació laboral
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9. PENSIÓ PER INCAPACITAT PERMANENT

6. TAULA JUBILACIÓ
Percentatge de jubilació segons el nombre total d’anys i mesos cotitzats.

REQUISITS:

ANYS COMPLETS
COTITZATS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

50,00

50,21

50,42

50.63

50.84

51.05

51.26

51.47

51.68

51.89

52.10

52.31

16

52.52

52.73

52.94

53.15

53.36

53.57

53.78

53.99

54.20

54.41

54.62

54.83

17

55.04

55.25

55.46

55.67

55.88

56.09

56.30

56.51

56.72

56.93

57.14

57.35

18

57.56

57.77

58.19

58.40

58.61

58.82

59.03

59.24

59.45

59.66

59.66

59.87

19

60.08

60.29

60.50

60.71

60.92

61.13

61.34

61.55

61.76

61.97

62.18

62.39

20

62.60

62.81

63.02

63.23

63.44

63.65

63.86

64.07

64.28

64.49

64.70

64.91

21

65.12

65.33

65.54

65.75

65.96

66.17

66.38

66.59

66.80

67.01

67.22

67.43

22

67.64

67.85

68.06

68.27

68.48

68.69

68.90

69.11

69.32

69.53

69.74

69.95

23

70.16

70.37

70.58

70.79

71.00

71.21

71.42

71.63

71.84

72.05

72.26

72.47

24

72.68

72.89

73.10

73.31

73.52

73.73

73.94

74.15

74.36

74.57

74.78

74.99

25

75.20

75.41

75.62

75.83

76.04

76.25

76.46

76.67

76.88

77.09

77.30

77.51

26

77.92

77.93

78.14

78.35

78.56

78.77

78.98

79.19

79.40

79.61

79.82

80.03

27

80.24

80.45

80.66

80.87

81.08

81.29

81.50

81.71

81.92

82.13

82.34

82.55

28

82.76

82.97

83.18

83.39

83.60

83.81

84.02

84.23

84.42

84.61

84.80

84.99

29

85.18

85.37

85.56

85.75

85.94

86.13

86.32

86.51

86.70

86.89

87.08

87.27

30

87.46

87.65

87.84

88.03

88.22

88.41

88.60

88.79

88.98

89.17

89.36

89.55

31

89.74

89.93

90.12

90.31

90.50

90.69

90.88

91.07

91.26

91.45

91.64

91.83

32

92.02

92.21

92.40

92.59

92.78

92.97

93.16

93.95

93.54

93.79

93.92

94.11

33

34.30

94.49

94.68

94.87

65.06

95.25

95.44

95.63

95.82

96.01

96.20

96.39

34

96.58

96.77

96.96

97.15

97.34

97.59

97.72

97.91

98.10

98.29

98.48

98.67

35

98.86

99.05

99.24

99.43

99.62

99.81

100.00

7. EDAT DE JUBILACIÓ
Regla general
A partir de l’1 de gener de 2013, l’edat d’accés a la pensió de jubilació depén de l’edat de l’interessat i de les cotitzacions acumulades
al llarg de la seua vida laboral, i es requereix haver complit l’edat de 67 anys, o 65 anys quan acrediten 38 anys i 6 mesos de cotització. Serà exigible aquest requisit, quan s’accedisca a la pensió sense estar en alta o en situació assimilada a la d’alta.
PERÍODE TRANSITORI
ANY

PERÍODES COTITZATS

EDAT EXIGIDA

PERÍODES COTITZATS

EDAT EXIGIDA

2013

35 anys i 3 mesos o més.

65 anys

Menys de 35 anys i 3 mesos

65 anys i 1 mes

2014

35 anys i 6 mesos o més

65 anys

Menys de 35 anys i 6 mesos

65 anys i 2 mesos

2015

35 anys i 9 mesos o més

65 anys

Menys de 35 anys i 9 mesos

65 anys i 3 mesos

2016

36 o més anys

65 anys

Menys de 36 anys

65 anys i 4 mesos

2017

36 anys i 3 mesos o més

65 anys

Menys de 36 anys i 3 mesos

65 anys i 5 mesos

2018

36 anys i 6 mesos o més

65 anys

Menys de 36 anys i 6 mesos

65 anys i 6 mesos

2019

36 anys i 9 mesos o més

65 anys

Menys de 36 anys i 9 mesos

65 anys i 8 mesos

2020

37 anys o més

65 anys

Menys de 37 anys

65 anys i 10 mesos

2021

37 anys i 3 mesos o més

65 anys

Menys de 37 anys i 3 mesos

66 anys

2022

37 anys i 6 mesos o més

65 anys

Menys de 37 anys i 6 mesos

66 anys i 2 mesos

2023

37 anys i 9 mesos o més

65 anys

Menys de 37 anys i 9 mesos

66 anys i 4 mesos

2024

38 anys o més anys

65 anys

Menys de 38 anys

66 anys i 6 mesos

2025

38 anys i 3 mesos o més

65 anys

Menys de 38 anys i 3 mesos

66 anys i 8 mesos

2026

38 anys i 3 mesos o més

65 anys

Menys de 38 anys i 3 mesos

66 anys i 10 mesos

A partir de 2027

38 anys i 6 mesos o més

65 anys

Menys de 38 anys i 6 mesos

67 anys

8. JUBILACIÓ DE CLASSES PASSIVES
TIPUS

JUBILACIÓ
VOLUNTÀRIA

JUBILACIÓ FORÇOSA
PER INCAPACITAT
PERMANENT
Pot ser Incapacitat
Permanent total (IPT,
per professió laboral) o
Absoluta (IPA, per qualsevol professió o ofici).

JUBILACIÓ FORÇOSA
Per edat reglamentària
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REQUISITS

Tindre 60 anys
complits i com a
mínim 30 anys de
servei.

TERMINI

3 mesos d’antelació a la data
en què desitge
jubilar-se.

Període carència
D’ofici o
(període mínim de
instàncies de
cotització), per a
l’interessat.
tindre dret a pensió.
Patir incapacitat
permanent per a
l’exercici de les seues funcions, bé per
afebliment apreciable de facultats.

En complir 65 anys.
Període de carència, per tindre dret
a pensió.

D’ofici, l’Administració li ho
comunicarà a
l’interessat amb
una antelació
de 6 mesos.

OBSERVACIONS

El cessament serà el mateix dia que ha escollit per a jubilar-se.

Es consideren com serveis efectivament prestats el període
de temps que li resta per arriba als 65 anys. Penalització als
afectats amb menys de 20 anys de serveis si la Incapacitat
Permanent no l’ha inhabilitat per a tota la professió: amb una
reducció del 5% per cada any que falte per a complir els 20
anys de serveis, amb un màxim del 25%. Si posteriorment es
produeix un empitjorament de la malaltia que l’inhabilite per
a tota la professió o ofici es podrà revisar la IPT i progressar a
la IPA (sempre que la persona interessada no tinga 20 anys o
més cotitzats)

Pot demanar d’acabar el curs en què compleix 65 anys i cessar el 31/VIII. Si no, ho farà el mateix dia en què els compleix.

És una prestació que es reconeix al treballador quan, després d’haver
estat sotmés al tractament prescrit i haver rebut l’alta mèdica, presenta
reduccions anatòmiques o funcionals greus, previsiblement definitives,
que en disminueixen o n’anul·len la capacitat laboral.
1. Procedir d’una situació prèvia d’incapacitat temporal, llevat que:
—No es tinga protecció perquè es troba en una situació assimilada a
la d’alta que no la comprén, també en supòsits per compte alié en la
mateixa situació.
—Les lesions que patisca el treballador siguen definitives.
2. Estar d’alta, o en situació assimilada d’alta
—Situació d’alta assimilada: en les situacions en què es troben els
treballadors que, a pesar d’haver cessat en la prestació de serveis, se
les segueix considerant compresos en el camp d’aplicació d’aquest
règim.
Des de la situació de no alta, únicament es pot accedir a incapacitat
permanent en els graus d’absoluta o gran invalidesa, per contingències comunes.
3. Reunir període mínim de cotització, segons la contingència
Període mínim de cotització per a les pensions d’incapacitat permanent causades a partir de l’1 de gener de 2008:
—Malaltia comuna: varia en funció del grau d’incapacitat i l’edat del
treballador.
a) Incapacitat permanent parcial. 1.800 dies en els 10 anys immediatament anteriors a la data en què s’haja extingit la incapacitat
temporal de què derive la incapacitat permanent. Treballadors
menors de 21 anys, han d’acreditar la meitat dels dies transcorreguts entre la data que hagen complit els 16 anys d’edat i la
d’iniciació del procés d’incapacitat temporal, a què se sumarà tot
el període, esgotat o no, de la
incapacitat temporal
b) Incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, segons
l’edat del treballador:
Menor de 31 anys:
-Carència genèrica: la tercera part del temps transcorregut entre la data que va complir els 16 anys i la del fet
causant de la pensió
-Carència específica: no cal
Amb 31 anys o més:
-Carència genèrica: un quart del temps transcorregut
entre la data en què va complir 20 anys i la del fet causant
de la pensió,
amb un mínim, en tot cas, de 5 anys
-Carència específica: almenys, la cinquena part d’aquest
període de cotització exigible haurà d’estar compré dins
dels 10 anys immediatament anteriors al fet causant
-Accident no laboral: no cal
-Accident de treball o malaltia professional: no cal
En situació de NO ALTA, és necessari acreditar 15 anys de cotització,
dels quals, almenys 3 anys han d’estar compresos en els 10 anys
immediatament anteriors a la data del fet causant.
4. Trobar-se al corrent en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social
En els règims o col·lectius professionals en què els treballadors
siguen els responsables de l’ingrés de les cotitzacions, és necessari
que aquests es troben al corrent en el pagament de les quotes.
5. No haver arribat a l’edat prevista per a accedir a la pensió de jubilació
i posseir els requisits per això
No es reconeixerà el dret a les prestacions d’incapacitat permanent
derivada de contingències comunes quan el beneficiari, en la data
del fet causant, tinga l’edat prevista per a accedir a la jubilació en el
sistema de la Seguretat Social i sempre que tinga els requisits per a
això.

Les mares treballadores tindran una
pensió fins a un 15% superior
Les mares treballadores amb més de dos fills veuran augmentada
la seua pensió de jubilació fins a un 15% a partir de gener de 2016,
segons el Pla de Suport Integral a la Família (PIAF), aprovat en el
Consell de Ministres. Així ho va anunciar el ministre de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat, Alfonso Alonso, durant la roda de premsa
posterior al Consell de Ministres, en la qual va detallar que per a
les dones amb dos fills, l’augment de la pensió serà del 5%; per les
de tres fills, el 10%; i per les de quatre o més, el 15%. Aquest pla
entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2016.
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ACTUALITAT
IGUALTAT

#JOHIVAIG7N

Marxa contra les violències masclistes
Així va començar aquesta marxa, fa deu mesos. El desembre del 2014, alguna va fer una
proposta a la Coordinadora Feminista de
València i es va aprovar per majoria fer una
manifestació estatal contra la violència masclista. Un primer objectiu: llançar el missatge als diferents contactes feministes de les
unes i les altres, temptejar el terreny per a
veure si el moviment feminista seria capaç
de tirar avant aquesta marxa, on la causa
comuna seria el rebuig a qualsevol forma de
violència masclista sense que res ni ningú la
monopolitzara ni ens separara. Així va nàixer el primer grup virtual en les xarxes. I va
créixer tant que es va fer necessari un grup
de correu: un fòrum en què debatre, proposar, compartir idees, accions.
Després va vindre la primera reunió presencial a Madrid, en què ja va haver-hi con-

sens en molts temes. El lema “Contra les
violències masclistes”. L’exigència que el terrorisme masclista havia de ser considerat una
qüestió d’Estat. L’absència de sigles i banderes partidistes. La convocatòria per part del
Moviment Feminista.
Hi ha hagut més reunions i cada vegada hi
hem anat assistint més i més persones. Acordàrem la data i férem comissions de treball, comptes en Facebook, Twitter. Creàrem una pàgina
web. Consensuàrem, entre altres coses, un manifest i un model de moció per a presentar en les
corporacions locals. I estem ací.
Una sensació de vertigen m’envaeix en recordar aquell grupet de l’inici, tota la nostra ràbia
i les ganes d’eixir als carrers juntes per cridar:
“Prou, volem ser lliures, viure sense violències!”
Sí, violències, en plural. Encara que siga una
sola la seua causa: ser dona. Arreu del món
aquesta violència se segueix manifestant de
moltes formes. Visibles o subtils. No hi ha massa subtilesa en les agressions sexuals que hem
de patir el 70% de nosaltres, encara que moltes
d’elles passaran desapercebudes.
Violències que suporten aquests 603 milions
de dones que viuen en països on no es considera delicte que se les maltracte i assassine. Les
que pateixen aquests 60 milions de xiquetes

“…estem treballant per
organitzar una MANIFESTACIÓ
estatal contra la violència
masclista. Buscant un consens
més necessari que mai: el
nostre total rebuig a les
violències que patim per ser
dones...”

al món lliurades a homes perquè n’abusen, les
embarassen, les maltracten sota la tapadora del
matrimoni. Són les xiquetes mullers.
Hi ha 2 milions de xiquetes la vida de les
quals correrà perill perquè les cultures misògines les mutilaran genitalment. Són també
violències. I les que provoquen la mort cada
any de 47.000 dones per avortaments insegurs
i sense condicions sanitàries perquè els governants dels seus països han decidit que així siga
prohibint-los que avorten.
Són violències masclistes els diferents maltractaments que han d’aguantar 600.000 dones cada any a l’Estat espanyol. Ho és l’assassinat d’aquestes 70 dones que com a mitjana
són víctimes cada any d’un terrorisme –el masclista– del qual no es parla, ni contra el qual es
prenen mesures. Víctimes a les quals no se’ls ret
homenatge.
Massa agressions, tantes violències contra les
dones i no es fa res. Ni per previndre aquest masclisme que és la mà executora, el caldo de cultiu
d’aquesta violència. No s’ensenya en igualtat, ni
es recupera i visibilitza les dones i la seua contribució a la història de la humanitat. Simplement,
no existim.
Seguim reïficades o cosificades, no importa
que la nostra formació siga excepcional, les nostres capacitats no valen res si els nostres cossos
no responen a l’estàndard de bellesa. El nostre
valor se segueix mesurant en talles impossibles i
maternitats.
A l’Estat espanyol, és vergonyosa la falta d’interés polític per a eradicar aquesta violència. No
hi ha recursos assistencials, ni formació del personal professional que intervé en el procés quan
una dona presenta una denúncia. Des del personal sanitari, fins al de forces de seguretat, de judicatura o d’assistència social. No hi ha treball per a
garantir la independència econòmica necessària
per a eixir de la situació de maltractament.
Es continua intentant centrar l’atenció sobre
si les dones assassinades havien interposat o no

denúncia. Però s’amaga la realitat d’aquest
27% que sí que ho va fer i del com només
en el 9,8% dels casos l’agressor va ser condemnat.
Se segueix parlant de denúncies falses i de
res serveix recordar una vegada i una altra que
el percentatge –un 0,01% del total de les denún-

MARXES DE LA DIGNITAT

Intersindical Valenciana participa activament
en la mobilització del 22 d’Octubre
El Sindicat continua defensant mesures per a atacar la situació d’emergència social que pateixen
moltes valencianes i valencians
Les marxes de la Dignitat han tornat a recórrer els carrers. Aquesta vegada s’hi han
integrat també la Setmana de Lluita contra
el TTIP i altres accions, com ara mateix les
euromarxes a Brussel·les. A l’Estat espanyol,
per facilitar la mobilització, s’han organitzat
per territoris les convocatòries del 22 d’octubre en més de cinquanta localitats, com
Alacant, València i Castelló, per exemple. A
més, també s’hi han sumat una vaga estudiantil, nombroses accions locals i el suport de
diversos col·lectius en lluita.
Al matí, delegades i delegats de la Intersindical Valenciana, la CGT, persones vinculades a col·lectius socials com els iaioflautes
o la PAH o el moviment estudiantil van estar
presents pels carrers de València, Alacant i
Castelló reivindicant: “Pa, sostre i treball”. La
jornada de mobilització general convocada

per les marxes de la Dignitat arreu de l’Estat
va acabar a la vesprada amb manifestacions
a Alacant, València i Castelló.
La participació en les mobilitzacions ha
sigut important i ha posat en evidència que
el carrer està viu i actiu malgrat el moment
polític que estem vivint. En aquest sentit,
Intersindical Valenciana considera que
l’atac neoliberal serà frenat per la conjuminació de la mobilització al carrer i en les
urnes, per exigir polítiques de rescat de les
persones i no de submissió als poders econòmics. El Sindicat aposta per continuar
donant suport a la mobilització i al programa de les marxes de la Dignitat que se sosté
en el lema: “Pa, treball, sostre i dignitat”.
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Mig milió de persones dels diferents territoris de l’Estat ens manifestàrem contra les violències masclistes a Madrid

cies– és més baix que en qualsevol altre delicte. I segueix pujant el nombre de casos en què
s’imposa la custòdia compartida de les i els menors, encara amb condemna de maltractament
al pare. Només se suspén la guàrdia i custòdia
en un 6,7% dels casos i el 0,3% en els casos de
règim de visites.

És clar, aquestes són xifres que no interessen.
Com no interessa que continuem discriminades en tots els àmbits de la vida. Que amb prou
faenes ocupem un 15% en els llocs de decisió.
Que seguim aguantant una bretxa salarial que
segueix augmentant –l’última EES parla d’un
24%, la més alta des de l’any 2008– i que reper-

INTERNACIONAL

La significació dels temes tractats i l’esforç de
tots els sindicats per a arribar a posicionaments
conjunts demostra la importància d’aquestes
sessions de treball que constitueixen un pas
avant en la consolidació d’un espai sindical alternatiu i de base europeu que, dia rere dia, construïm els treballadors i treballadores, des dels
centres de treball, per qüestionar i superar d’arrel l’antic model de concertació social.

Els dies 31 d’octubre i 1 de novembre a Barcelona, es van reunir sindicats de França, Itàlia,
Polònia, Suïssa, Grècia, Alemanya i de l’Estat
espanyol que formen part de la Xarxa Europa
de Sindicats Alternatius i de Base per coordinar les seues actuacions per als propers mesos.
Entre els assumptes tractats cal ressenyar:
la campanya pel dret de vaga i els drets
sindicals; la situació de les persones refugiades
i la immigració; la construcció europea,
polítiques governamentals i independència
sindical; la reducció de la jornada laboral i la
preparació d’una mobilització europea per al
proper 1 de maig.
Així mateix, es van fer reunions sectorials
de sanitat, ensenyament, banca, transport ferroviari, correus, neteja, automoció, telemàrqueting i administració. A més, es va fer una
trobada de dones sindicalistes per analitzar la
situació de la dona en el món del treball, les
polítiques d’igualtat en els diferents països i en
el moviment sindical

IV col·labora amb
organitzacions
populars de
l’Amèrica Llatina

Coordinació entre
el sindicalisme
alternatiu i de
base d’Europa

IV continua desenvolupant el seu programa
de col·laboració i treball cooperatiu amb organitzacions populars de l’Amèrica Llatina.
Enguany, durant el segon semestre de 2015,
a través de STEPV i l’Escola Sindical de Formació Melchor Botella i de la mà de STEI i
Ensenyants Solidaris de les Illes Balears, ha
posat en marxa 15 cursos solidaris a distància
de formació contínua de docents a Guatemala (10), el Perú (3) i el Salvador (2). Més de
700 docents estan matriculats en aquest programa formatiu que imparteix professorat
valencià i balear de manera totalment gratuïta i solidària. Si voleu participar en el pro-

cutirà en un futur en les pensions, un 38% més
baixes que les que cobren ells.
Som més de la meitat de la població i, no obstant això, les nostres vides no valen el mateix. Per
açò hem d’anar el 7 de novembre a Madrid. És la
nostra marxa. La meua, la teua, la d’ell, la de nosaltres, la de totes i tots els que volem que el nostre

jecte per a futures convocatòries poseu-vos
en contacte amb el Sindicat.
Per altra part, el Sindicat està treballant
per enviar persones voluntàries a Guatemala a l’estiu de 2016 per participar en els projectes que compartim amb organitzacions
populars d’aquest país. Aquests projectes es
caracteritzen per estar en funció de les necessitats reals i quotidianes de les organitzacions guatemalenques. Per a poder participar-hi, el Sindicat convocarà reunions en
dies pròxims per tal d’informar-ne detalladament les persones interessades.

IV participa en
els actes del 70
aniversari de la FSM
El Sindicat de Treballadores i Treballadors
del Metall-Intersindical Valenciana va participar, els passats 1, 2 i 3 d’octubre, al Simposi
Sindical Internacional de la Federació Sindical Mundial (FSM), amb motiu del seu 70
aniversari, en què va actuar com a amfitriona i organitzadora la Central de Treballadors
Brasilers (CTB).
En aquest simposi, 130 persones delegades
de 78 organitzacions i 42 països de tots els
continents van debatre sobre la situació
geopolítica global i els reptes de la classe

Un moment històric de
reivindicació del moviment
feminista
Mig milió de persones s’uniren
el 7 de novembre a Madrid
per a protestar contra les
violències masclistes i exigir
que siguen considerades una
qüestió d’Estat. Organitzacions
feministes de tots els territoris
de l’estat van aconseguir
que la cita es convertira
en un moment històric de
reivindicació del moviment
feminista. La majoria de la
societat civil va donar el seu
suport a les reivindicacions i a
aquesta mobilització convocada
pel moviment feminista.
Ara queda la valoració i
reflexió, però també la
programació de més accions,
ja que el 7N no ha estat només
una manifestació reivindicativa,
sino un primer pas dins de la
campanya d’accions que des
de l’organització -de la qual
forma part Intersindical- estem
programant per a l’eradicació
de la violència masclista i la
igualtat real i efectiva entre
dones i homes.

dret a una vida sense violències siga una realitat garantida per l’Estat i reconeguda per tota la societat.
Jo hi vaig, i tu? No et quedes a casa, el 7 de
novembre tens una cita a la qual no pots faltar.
Perquè saps que el silenci te’n fa còmplice.
Publicat a La Independent: http://www.
laindependent.cat/w

obrera davant l’ofensiva del capitalisme més
depredador. Aquesta trobada del 70 aniversari
va servir per a reforçar la determinació de la
FSM, i de les organitzacions que la componem,
a lluitar contra l’explotació, contra qualsevol
tipus de discriminació, pel dret al treball de
qualitat de totes les persones, la negociació
col·lectiva, salaris i pensions dignes, seguretat
social i protecció de les persones desocupades,
la millora de la qualitat de vida de les persones
(dret a habitatge, alimentació adequada...),
pel dret d’autodeterminació dels pobles i, en
definitiva, per la democràcia i la justícia social.
Un vegada més, es va posar de manifest
que l’atac capitalista als drets sindicals,
laborals, socials, polítics i democràtics és
similar en els cinc continents. Per això hi va
haver una reafirmació en la necessitat de la
unitat de la classe obrera per a enfrontar-se
a aquests atacs i frenar l’envestida capitalista
contra la Seguretat Social, el treball estable,
les privatitzacions... i defendre el dret a una
qualitat de vida, al treball segur i estable, a
una educació pública de qualitat i gratuïta i a
la cobertura sanitària universal i de qualitat.
STM-IV va expressar el compromís amb
aquests objectius i va apostar per la unitat i la
solidaritat amb les diferents organitzacions per
avançar en el procés d’emancipació de la classe
obrera.

14

60 / NOVEMBRE 2015

ESPAI COMUNICATIU EN CATALÀN

Recuperar RTVV,
primer pas per a
construir un espai
comunicatiu en català
Intersindical Valenciana dóna suport al
manifest d’Enllaçats per la llengua
INTERSINDICAL
A punt de complir-se els dos anys des del tancament de RTVV, els valencians hem pogut
constatar tota una sèrie d’efectes en la degradació del sistema audiovisual propi i en la desitjable configuració d’un espai comunicatiu
en la nostra llengua.
En primer lloc, hem quedat situats en el
mapa com l’únic territori europeu amb govern i llengua pròpia que no disposa d’una
radiotelevisió pública. Una renúncia de competències autonòmiques que va ser executada
unilateralment pel Consell del PP i ratificada
per les Corts valencianes, en virtut de la majoria absoluta dels populars.
En aquests dos anys ha quedat palés l’impacte del tancament i, en conseqüència, els
motius que justifiquen una radiotelevisió pública valenciana:
1. La societat valenciana ha deixat de tindre
presència mediàtica. Els plasmes només recullen allò que el sucursalisme mediàtic permet,
amb una preferència demostrada cap als successos, la corrupció i alguna visita dels líders
estatals. És a dir, una codificació negativa de la
projecció de la societat valenciana i una ocultació de molts dels seus protagonistes.

2. Sense un sistema públic valencià de mitjans audiovisuals el valencià té una presència
residual en els mitjans de comunicació i, ja
ho adverteixen universitats, el CVC i l’AVL, de
cara al futur, l’evolució s’augura negativa.
3. El lliure mercat no està garantint, ni de
bon tros, les funcions socials i culturals que
corresponen als mitjans de comunicació en
les democràcies modernes. Tasques com promoure l’educació i l’ensenyament, estimular
la creativitat i proporcionar als ciutadans les
eines fonamentals per a accedir a la cultura i
entendre el món només s’instal·len en els mitjans de comunicació quan hi ha la voluntat de
servei públic.
4. Des del punt de vista econòmic, només
allà on hi ha mitjans públics en llengua pròpia
es produeix la recuperació del teixit industrial
i cultural. Al País Valencià, el tancament de
RTVV s’ha traduït en la destrucció de 1.600
llocs de treball directes i 4.000 més d’indirectes, impactant amb una desocupació superior
al 80% en el sector audiovisual.
5. Els mitjans actuals no responen a les
exigències comunicatives de l’audiència potencial d’un mitjà autonòmic. Això s’ha deri-

vat en un abandonament de la informació de
proximitat i una absència de la vertebració
territorial des del punt de vista comunicatiu.
En el punt de mira qualsevol mitjà autonòmic
hi ha la voluntat de reflectir continguts d’interés amb un tractament pròxim, a fi d’aconseguir identificar cadena i audiència.

És l’hora de revertir el
centralisme comunicatiu
És evident que una visió centralista de la política es tradueix en una concepció vertical i centralista dels mitjans de comunicació. I aquest
va ser el segon motiu, de caràcter polític, pel
qual Alberto Fabra va ordenar el tancament de
RTVV; perquè en un renovat intent d’ofrenar
noves glòries a Espanya va fer el primer pas
per recentralitzar el sistema comunicatiu espanyol, esperant que la resta de comunitats autònomes governades pel PP imitaren el seu gest.
La veritat és que Fabra va mesurar malament
el seu pes en el PP i, fent un pas avant, es va
quedar fora de la fila.

En la nova realitat institucional derivada de
les eleccions autonòmiques, els valencians esperàvem una voluntat política decidida de recuperar RTVV, de manera urgent, aprofitant el capi-

tal humà dels extreballadors de Canal 9 i Ràdio
9. Les promeses s’han vist empantanades en un
procés parlamentari del qual encara no se sap el
final, si bé tot apunta que la reobertura es quedarà per a després de l’estiu del 2016.
També en la resta de territoris de parla catalana s’han configurat unes majories de govern favorables a l’ús i la presència pública de
la llengua pròpia, si bé en cap moment aquesta voluntat s’ha traduït en la recepció de les
emissions de TV3 o IB3 fora dels seus territoris
administratius.
Davant aquest alentiment del procés, són
moltes les veus, entre les quals hi ha Intersindical Valenciana, que han posat l’accent a denunciar la no-reobertura de RTVV i el greuge comparatiu que pateix la llengua pròpia respecte a
les llengües estatals, com el castellà. Per això,
ens hem adherit al manifest impulsat per la
xarxa d’entitats d’Enllaçats per la Llengua dins
de la campanya per demanar el bastiment d’un
Espai de Comunicació en Català i la reciprocitat de tots els canals de ràdio i televisió.
El manifest exigeix recuperar amb la màxima urgència les emissions de RTVV i amplia
la petició a “reprendre les emissions de TV3,
Catalunya Ràdio i IB3 a tots els territoris de
llengua catalana, en la línia de la reciprocitat
de la recepció aprovada pels parlaments de Catalunya i del País Valencià en un conveni signat
en 2013, acord que caldria generalitzar a tota
l’àrea catalanoparlant”.
Des del punt de vista de l’esmentada vertebració territorial, s’aposta per “establir la col·laboració necessària entre tots els ens de comunicació dels territoris de parla catalana per a la
realització de programes de producció pròpia,
doblatges, subtitulacions, etc., cooperació que
fomenta la nostra indústria audiovisual i permet reduir els costs i maximitzar els resultats,
alhora que obri els ciutadans de cada territori
a accents i perspectives diverses i enriquidores
de la nostra llengua”.

SALUT LABORAL

La cara invisible de la
precarietad laboral
Les retallades i la reforma laboral han
comportat una reculada substancial en la
política de salut laboral
INTERSINDICAL
Michel Focault, filosof francés del segle XX,
estava convençut que on hi ha poder, el poder
s’exerceix. Ningú no n’és l’amo o el posseïdor,
però sabem que s’exerceix en una determinada
direcció; no sabem qui el té però sí que sabem
qui no el té.
La precarietat laboral ha sigut definida en
funció de quatre grans dimensions: la inestabilitat en l’ocupació, la vulnerabilitat, els menors
ingressos i la menor accessibilitat de la població afectada a prestacions i beneficis socials. Pot
adoptar diferents formes i també tindre diferents intensitats. Una de les formes que adopta
és la malaltia professional i l’accident laboral.
Abús de poder i precarietat laboral van units.
La precarietat genera debilitat enfront de l’empresari, dificultat per a fer ús dels drets d’autoprotecció a la salut que reconeix la llei i inoperància dels mecanismes de defensa col·lectiva.

A Espanya, un total de 565 persones, 7 més
que en 2013, han perdut la vida durant la jornada laboral o en el trajecte diari d’anada o tornada del treball en 2014. A més, durant el passat
any, es va produir un alarmant increment dels
accidents laborals, amb un total de 482.578 accidents amb baixa, fet que suposa 14.548 més que
l’any anterior.
El total d’accidents de treball que han tingut
lloc del gener al novembre del 2014 ha ascendit
a 1.091.347, i això significa que s’ha produït un
increment del 2,84%, 30.176 accidents més que
en 2013. D’aquests, 445.305 han causat baixa,
20.959 treballadors més (4,9%) que en el mateix
període del 2013, i 646.042 han sigut accidents
sense baixa, 9.127 més que en el 2013 (1,4%).
Les dades revelen que continuen produint-se un
major nombre d’accidents de treball sense baixa,
cosa que es repeteix des que va començar la crisi

i que manifesta que, en molts casos, els treballadors van malalts a la faena, en part perquè les
mútues infranotifiquen els accidents de treball,
de cara a reduir estadístiques.
Com a conseqüència de la crisi, les retallades
i la incidència de la reforma laboral, s’està produint una reculada substancial en la política de
salut laboral, com posa de manifest l’increment
dels accidents laborals, entorn del 3% en els últims tres anys.
Les dades mostren, a més, que el 49% dels
accidents laborals es produeixen en els tres primers mesos de contracte dels treballadors, per la
qual cosa en part s’explica aquest increment de
la sinistralitat laboral, ja que la major part dels
contractes que se subscriuen tenen caràcter temporal.
A més, el sistema oficial de registre de malalties professionals infravalora l’impacte de les
malalties relacionades amb el treball. Les estimacions apunten al fet que a Espanya tenen lloc
cada any al voltant de 16.000 morts per malalties degudes a exposicions ocorregudes en els
llocs de treball. La majoria d’aquestes morts són
atribuïbles a tumors malignes d’origen laboral.
L’any 2013 sols es van declarar a Espanya 34 casos de càncer laboral molt per davall de països
europeus. El càncer laboral està passant com a
malaltia comuna, al nostre país.
La temporalitat té rostre de dona i continua
sent una pràctica habitual la de no renovar contractes a dones embarassades. A hores d’ara es

constata que hi ha dades que reflecteixen un
empitjorament de les condicions de vida i treball com a conseqüència de la crisi econòmica i
les polítiques ultraliberals. Són les dones les que
més estan pagant la crisi. De totes les ocupacions
destruïdes en 2013, 2 de cada 3 són femenines.
Malgrat la participació de les dones des de fa
molt de temps en el món laboral, els problemes
de salut laboral que afecten el sexe femení han
rebut menys atenció que la salut laboral dels
homes. Els perjudicis en funció de gènere i la
classe social podrien explicar la falta d’estudis i
d’esforços preventius. En aquests moments, els
riscs laborals s’han centrat en aquells que incideixen sobre la capacitat reproductiva, embaràs
i la maternitat. Tot i que se sap que hi ha importants diferències de sexe en l’estructura òssia,
la distribució del greix, la funció endocrina o el
sistema immune, hi ha molt pocs estudis sobre
l’impacte d’aquestes diferències en la resposta a
les exposicions a tòxics, a les exigències físiques.
Els càncers ocupacionals com el càncer de
mamella formen part de la cara invisible de la
salut laboral. Investigadors de renom han vinculat el càncer de mamella amb el treball en el
torn de nit dels professionals sanitaris; de fet, les
infermeres tenen un risc de més del 50% major
que la resta de la població.
La precarietat afig risc al reg. Els “treballs malalts” fan tornar malaltes les persones treballadores, en un cercle viciós pervers que s’ha mantingut al llarg de la història.
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SALUT LABORAL

La desídia de l’Administració
en matèria de Salut laboral
Intersindical Valenciana exigeix el retorn a l’estructura sectorial dels serveis de
prevenció de riscos laborals en les administracions públiques valencianes
INTERSINDICAL
Qui es preocupa de la nostra salut laboral?
Potser la seguretat i la salut en el treball del
funcionariat no siga per a molts un assumpte
tan rellevant com el seu salari, la seua promoció professional o residir prop del centre de
treball. Hauríem de reflexionar sobre la seua
importància diària per a ser conscients que
l’existència de polítiques preventives eficaces
en aquestes matèries condiciona i defineix el
nostre clima laboral quotidià, la satisfacció laboral, la nostra salut personal, i –en molts casos– el futur professional que tindrem mentre
formem part de la població activa que presta
un servei públic de la màxima importància
per a la ciutadania.
Qui té encomanat previndre els riscos
laborals de les condicions de treball dels
empleats i empleades públics?
En primer lloc, l’administració pública corresponent a través dels seus òrgans competents,
normalment els que gestionen el personal cada
dia. Però, ha d’estar integrada en tots els nivells
de l’organització, des de la direcció d’un centre
fins als seus superiors en gestió de personal a
qualsevol nivell territorial i aquells de què depenen perquè ocupen els alts càrrecs de l’administració, passant per la unitat administrativa
que siga responsable de les compres o de les
infraestructures.
La llei preveu sistemes tècnics d’organització
per a les administracions públiques (l’empresari) amb aquest objectiu: els anomenats serveis
de prevenció de riscos laborals. També s’hi han
desenvolupat organismes de referència per a la
seua autorització i acreditació, el seguiment de
l’activitat preventiva, la sinistralitat, els resultats
de les actuacions realitzades, la I+D necessària
en cada cas, la formació específica o l’assessorament tècnic d’administracions, empreses privades, sindicats i persones treballadores.
El Decret 123/2001 va establir l’estructura
de la prevenció de riscos en les administracions públiques valencianes. S’hi van crear tres
serveis, un per sector, per a desenvolupar les
actuacions preventives que la legislació exigeix
a la Generalitat en la matèria: un per al sector
docent, un altre per al sanitari i un tercer per
a l’administració pública i de justícia. Aquests
serveis van dependre fins al 2011 de les corresponents àrees de Personal de cada Conselleria,
però van ser modificats de sobte pel Partit Popular en 2012.
La resta de competències en matèria de
prevenció de riscos, en altres matèries relacionades i no regulades majoritàriament (sense
legislació obligada de referència), i en l’assistència a l’actuació de la Inspecció de Treball,
van recaure des del franquisme fins a l’Estat
de les autonomies en els centres o gabinets de
Seguretat i Salut en el treball dependents, en
primer lloc, del Ministeri de Treball i, després,
de les Conselleries successives, concretament
de les direccions generals amb aquesta competència.
En 2004 el govern popular de Camps va
decidir crear, amb les restes transferides dues
dècades abans, un organisme autònom més,
l’INVASSAT (Llei 2/2004, de 28 de maig, de
Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i
Salut en el Treball), que ha sobreviscut fins a
l’actualitat. Es tractava pràcticament dels mateixos recursos humans i materials però amb

capacitat de gestió separada, pressupost propi
i un director general més, cosa freqüent en un
moment de balafiament.
En 2010, en plena crisi, amb retallades i
preteses racionalitzacions en l’administració
pública valenciana decidides pel partit Popular, algú va tindre la genial idea de fer un totum
revolutum amb tot el que tinguera a veure amb
la prevenció de riscos laborals. S’hi va decidir
que tots els serveis de prevenció de la Generalitat dependrien de l’INVASSAT. En realitat
ningú sap molt bé què es pretenia, encara que
la idea de la possible supressió d’organismes
autònoms per l’anterior govern corria per les
reunions del Consell i obsessionava a la malparada Hisenda pública valenciana.
Com que la Llei de Prevenció exigia una
organització preventiva a les administracions
públiques i les funcions de l’INVASSAT podien
ser assumides per altres unitats administratives ja existents, com abans de la seua conversió
en organisme autònom, la mateixa supervivència de l’organisme estava amenaçada, màximament quan la majoria dels seus components eren i són funcionaris interins perpetus.
La solució era recarregar l’Institut Autònom
d’exigència legal per a evitar la temptació d’eliminar-lo i demostrar que es feien ajustos eficaços enmig del desastre econòmic i de l’atziaga
tresoreria de la Generalitat.
La realitat és que res no va ser així, o quasi
res. Perquè el col·lectiu sanitari, uns 60.000 empleats i empleades públics, va continuar amb el
seu sistema d’organització sectorial i depenent
de la seua Conselleria. El col·lectiu de treballadores i treballadors de l’ensenyament públic i el de
l’administració pública i de justícia, unes 75.000
persones, va passar a dependre de l’INVASSAT
directament entre 2012 i 2013.
La primera qüestió que sorprén és la diferència que existeix, a hores d’ara, entre el
col·lectiu sanitari i la resta, amb problemes
de seguretat i salut comuns però també molts
d’altres ben distints. La resta de treballadors i
treballadores públics depenen de l’actual Conselleria d’Economia, que no és la seua per a res,
on es tracten també els assumptes d’Indústria,
Comerç, Consum, Turisme i Ocupació, a més
de tindre adjudicat com a apèndix l’INVASSAT
(Art. 2 del Decret 159/2014, de modificació
del Decret 193/2013), que no ha patit encara
cap modificació amb el canvi de Govern en el
nou Reglament Orgànic i Funcional de la nova
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball (Decret 157/2015,
del Consell, en la seua disposició addicional
única). La situació actual és un despropòsit
injustificable que ha perjudicat i perjudica
greument l’ensenyament públic i l’administració pública i de justícia, no sols per comparació
sinó per la seua especificitat, volum, proximitat, coordinació i eficàcia. Per tant, aquesta
situació hauria de corregir-se immediatament
per a tornar a l’anterior estructura de sectors
administratius.
Hi ha una segona qüestió més de fons per
la qual els canvis que va introduir el govern del
Partit Popular en l’última legislatura haurien
de ser corregits d’arrel. L’INVASSAT té funcions d’assistència i assessorament tècnic de la
Inspecció de Treball. Per exemple, investiga
alguns accidents i malalties professionals que
ocorren, emet informes demanda quan es re-

quereix analitzar i avaluar les condicions de Seguretat, Higiene, Ergonomia i Psicosociologia
aplicada o amb els aspectes relacionats amb
la Medicina del treball, fa un seguiment de la
sinistralitat laboral, etc. I ací és on tenim un
dels vertaders problemes des que l’INVASSAT
assumeix els serveis de prevenció del sector
docent i de l’administració pública i de justícia
sota el nom de Servei de Prevenció del Personal Propi de la Generalitat (la sanitat no està
en eixa situació per pròpia que siga): poden
aquestos serveis no complir la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals com fan
moltes empreses privades? Perquè una cosa és
que no haja de ser així, i una altra diferent és
que ocórrega en la realitat.
Qui és l’Autoritat Laboral? Què té a veure
amb l’INVASSAT i els serveis de prevenció
de riscos laboral? Quines competències
té en matèria de seguretat i salut dels
empleats i empleades públics?
L’Autoritat Laboral l’ostenta qui ocupa la Direcció General de Treball, i és la competent
en qualsevol procés sancionador que propose
la Inspecció de Treball i Seguretat Social per
incompliment de les nombroses normatives,
decrets i lleis en matèria de seguretat i salut
dels treballadors i treballadores, inclosos els
públics. És a dir, és qui resol administrativament en última instància les sancions a aplicar quan procedeixen a proposta de la mateixa Inspecció de treball.
També ara és aquesta autoritat de qui
depén el Servei de Prevenció Propi de la Generalitat Valenciana, a excepció de Sanitat. És
a dir, qui ha de vetlar pel compliment de la
legalitat vigent en la matèria i ha de sancionar per resolució quan no es compleix. Però,
autosancionar-se, diga el que haja de dir la
Inspecció de Treball que requereix i proposa aquestes sancions, sembla una cosa més
bé esquizoide, impossible en cas d’incompliment. És com propinar-se un garrotada en la
closca, millor no fer-ho per si no et recuperes.
En aquest joc de ser jutge i part en què el
Partit Popular ens va posar a tots a la força per
interessos espuris, excepte als sanitaris, també juga un paper important l’INVASSAT com
a assessor tècnic i pericial de l’Autoritat Laboral a través de la Inspecció de treball i dels
jutjats del Social.
Posem un exemple: en un centre educatiu
un director, un docent o un delegat de prevenció denuncia incompliments de la seguretat i
salut laboral per les condicions de treball davant de la Inspecció de treball. Imaginem que
és per un accident o malaltia professional, un
assetjament laboral, una infraestructura que
pot generar dany a la integritat dels usuaris
(alumnat) i als seus docents presents al centre educatiu, per dir alguna cosa que passa
sovint. En aquest cas, és l’Autoritat Laboral
qui ha de sancionar a l’Administració (una
cosa que no es fa amb diners sinó buscant els
funcionaris o càrrecs polítics responsables).
Si la Inspecció precisa d’informes tècnics en
matèria preventiva es dirigirà a l’INVASSAT
perquè els elabore, siga al Servei de Prevenció
Propi o als tècnics especialistes que no estan
adscrits a aquest i que pertanyen a altres serveis de l’organisme autònom.

Qui és el responsable de l’INVASSAT?
Una Direcció General de la Conselleria d’Economia, la de Treball. És l’Autoritat Laboral que
al mateix temps exerceix de secretari del patronat de l’Institut autònom.
Sembla molt difícil que res que es puga denunciar acabe amb conseqüència alguna, correctora o sancionadora, sobre qui té la responsabilitat directa que es complisca tota la normativa
de prevenció de riscos laborals en les conselleries
d’Educació i d’Administració Pública i Justícia.
Jutge i part, ningú s’autosanciona en el seu sa juí
si ho pot evitar: aquest és el regal enverinat del
Partit Popular que ara ha d’assumir el nou govern valencià. I això és el que ratifica el Decret
157/2015 en la seua disposició addicional única
sobre l’INVASSAT en què s’assenyala que la persona titular de la direcció general competent en
matèria de treball ho serà al seu torn de la direcció de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en
el Treball, o el que és el mateix, també del Servei
de Prevenció del Personal Propi de la Generalitat
on s’inclouen els empleats i empleades públics, a
excepció dels sanitaris.
L’adscripció dels Serveis de Prevenció propis de part de la Generalitat (salvem el personal estatutari) dins de l’INVASSAT, és un
despropòsit obligat que serveix a interessos
foscos. El propi organisme autònom, encara
que no haguera absorbit a la força aquests serveis preventius, ho ha sigut sempre, i ho és ara.
Ho continuen dirigint, per davall dels càrrecs
polítics de la cúpula de la Conselleria, els de
sempre, posats a dit per anteriors governs populars. Sempre ha sigut una oficina d’ocupació
del poder de torn. I ara, malgrat el canvi polític, continua sent-ho de moment. Els càrrecs
de lliure designació que durant anys va anomenar el PP continuen allí majoritàriament. Allí
ara resulta que ningú fou d’aquest partit mai,
sinó que hi són perquè en són professionals.
Sembla molt difícil que res es moga, massa interessos personals, pressions a partits de
govern i una estructura administrativa que pot
permetre’s ser jutge i part davant de la sorpresa
de tots els empleats i empleades públics que
d’ella depenen.
S’hauria de separar aquestos serveis de prevenció propis de l’INVASSAT per higiene democràtica, aconseguir que es torne a la situació de la
qual mai hi havien d’haver d’eixir, com va aconseguir al seu dia el sector sanitari, i complir la
promesa electoral d’eliminar i reconvertir els organismes autònoms per a adscriure’ls a les conselleries corresponents, abans que el nou govern
haja d’assumir, vullga o no vullga, les atrocitats
que van perpetrar altres durant molts anys i en
les quals continuen insistint amb immobilisme,
ineficàcia i inhibició, els que allí continuen, anomenats a dit pel Partit Popular.
Cal fer almenys alguna cosa pels empleats
i empleades públics i els treballadors i treballadores d’aquest País, i no continuar amb més
del mateix des de fa vint anys: no complaure’ns
amb els errors evidents de l’últim govern, ni
amb les persones digitades que els van cometre, els van tapar i combreguen amb ells, mentre posen cara de no haver trencat un plat en
la vida. Treballen per a ells mateixos i els seus
amics, no per a l’interés general; i això cal canviar-ho.
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20D: ARA EL CANVI REAL
Corrupció, empobriment, desigualtat i involució democràtica han
caracterizat la legislatura que ara acaba

A

corporacions municipals han acabat suposant
questa ha sigut una legislatura dura,
una reducció dels serveis d’atenció, i tot açò
després de l’austericidi inspirat per la
ha contribuït a un increment dels crims
Unió Europea i executat pel Govern
masclistes i a un repunt de la violència de
de Zapatero la primavera del 2010, el Partit
gènere.
Popular va guanyar les eleccions el novembre
La protecció del patrimoni natural i
del 2011, amb una majoria que, més que
històric s’ha deteriorat i la ciència i la cultura
absoluta, ha sigut absolutista.
han sigut abandonades a la seua sort.
Durant aquests quatre anys hem assistit a
Per si açò fóra poc, hem assistit a un
un sens fi de casos de corrupció, especialment
procés de degeneració democràtica explicitat
greus al nostre país. Ha quedat al descobert
en l’aprovació de lleis com la llei mordassa,
l’existència de trames que connecten polítics
la recent reforma del tribunal constitucional,
i representants de l’oligarquia dominant,
però sobretot a una criminalització de la
l’únic objectiu de la qual era agrupar-se
protesta i una repressió constant sobre
per delinquir i buidar les arques públiques.
els sectors més combatius com el SAT
Patriotes de saló amb comptes a Suïssa i
i en general els moviments socials i el
altres paradisos fiscals.
sindicalisme alternatiu.
Hem observat amb estupor que
s’empobrien amplis sectors
de la població; que l’atur
i la precarització laboral
s’instal·laven en la nostra
joventut i provocaven l’exili
de milers de joves que
han hagut d’anar-se’n a
l’estranger a la recerca d’un
horitzó a aconseguir.
Hem vist que persones que sobrepassaven la
cinquantena quedaven
sense esperança de tornar a
treballar i condemnats a una
pensió miserable després
de tota una vida treballant.
Mentre, alts executius,
grans empresaris, financers
i polítics corruptes han vist
augmentar les seues fortunes
de manera exponencial.
Els serveis públics han sigut aprimats fins a una situació que en posa en perill la
viabilitat; les plantilles han
sigut retallades amb duresa,
i els pressupostos reduïts. La
sanitat pública ha patit un
procés de privatització per
l’adopció del copagament
i l’expulsió d’un sector de
la població de la cobertura
universal. L’educació ha patit
Carlos Michel Fuentes
una reducció de plantilles
sense precedents, a més
A més de tot açò, assistim a una involució
d’aprovar-se la llei Wert que no té altre fi que
democràtica explicitada en unes polítiques de
retallar, privatitzar i jerarquitzar.
recentralització que fan impossible abordar
Els pressupostos de les universitats
dins d’uns canals democràtics la qüestió
es reduïen al no-res, mentre que les
territorial i el dret de les diferents nacions
beques disminuïen i les taxes creixien. Els
que formen l’Estat a decidir el propi destí.
pressupostos en innovació i recerca s’han
En definitiva, el balanç de la legislatura es
reduït dràsticament.
podria resumir en: corrupció, empobriment,
Els drets laborals han sigut maltractats.
desigualtat i involució democràtica.
Amb l’última reforma laboral s’avança en
Aquesta, no obstant açò, també ha
un procés de destrucció de la negociació
sigut la legislatura que ha despertat els
col·lectiva, que deixa les treballadores i
moviments socials, les marees: blanca,
treballadors a la mercé dels interessos
voraços i injustificats de les empreses, com ha verda i taronja, la PAH, el moviment
feminista i la marea del 7N contra les
quedat palés en el cas de Coca-cola.
violències masclistes, la lluita contra el
La combinació de balafiament, corrupció
TTIP, els iaioflautes, el 15M i altres que
i retallades ha tingut greus conseqüències
van concloure el 22M amb la mobilització
sobre el conjunt de la societat, les polítiques
unitària més forta dels últims anys. Aquesta
d’integració social quasi han desaparegut,
és la força del canvi, l’energia capaç de
l’atenció a les persones dependents ha sigut
fer-lo real. Gràcies a aquesta capacitat
bloquejada.
mobilitzadora es van aconseguir alguns
Les polítiques de prevenció de la
èxits concrets, com ara la paralització de
violència masclista se n’han ressentit:
milers de desnonaments, el fre al procés
jutjats massificats, menys recursos humans i
privatitzador de la sanitat pública o a la
econòmics i estrangulació econòmica de les

doctrinària legislació de Gallardón sobre el
dret de les dones a decidir.
Però, sobretot, es va alterar el tauler
polític que semblava inamovible, fins al
punt que la gran dreta va preparar un
recanvi per a cas d’emergència. El dret a
l’habitatge i la renda bàsica formen hui part
de l’agenda electoral i fins i tot la necessitat
d’un nou pacte constituent s’obri camí.
El 20D tancarem un cicle electoral que
ha trastocat el mapa polític, en les europees
es va produir la primera sacsada, en les
municipals i autonòmiques l’ona expansiva
va enderrocar algunes fortaleses que
semblaven inexpugnables, el 27S una nova
sacsada va demostrar que hi ha polítiques
alternatives.
Passe el que passe
al desembre, la nostra
agenda no canvia. Sabem
que el canvi serà difícil,
que exigirà compromís i
tenacitat, però és necessari
avançar, expulsar del poder
els qui han contribuït
a l’empobriment i la
precarització de la majoria.
Ara és l’hora, conserven
molt de poder i, a més, han
dissenyat un nou model per
a mantindre-s’hi, però és el
moment de decidir el canvi,
és l’hora d’obrir un nou camí.
És l’hora de transformar
la nostra lluita en vots que
defensen el que hem defensat
i defensarem.
Una societat d’iguals
sense violència, no patriarcal
i integradora de la diversitat.
Una resposta a la situació
d’emergència social en què
viuen milers de famílies que
pose fi als desnonaments de
primer habitatge, que cree
una renda bàsica i fomente
una política de defensa dels
drets laborals i socials que
propicie un augment salarial
i l’accés a l’habitatge.
El desenvolupament de
polítiques encaminades
a protegir el que és comú per consolidar
la universalitat de serveis públics com
educació i sanitat, però també per propiciar
l’extensió d’uns altres, com la cura de
persones dependents.
Una economia al servei de les persones
que propicie un desenvolupament
sostenible basat en la innovació i que cesse
l’agressió al nostre patrimoni natural i
històric, convertint-lo en un actiu bàsic del
nostre futur.
Un sistema fiscal redistributiu que siga
eficaç contra el frau, perseguisca l’evasió i
prioritze la despesa social i el bé comú. Que
perseguisca la corrupció fins a les seues
últimes conseqüències i que no permeta ni
la impunitat ni la prescripció dels delictes.
Un sistema de finançament just
que garantisca la igualtat entre tota la
ciutadania i que permeta una gestió viable,
autònoma i no subjecta a conjuntures
polítiques.

Ara avancem
Un nou rumb en la
política europea enfocat
a la construcció d’un bloc
alternatiu capaç de crear
un nou projecte europeu
allunyat de l’actual Europa
del capital.
Un aprofundiment
democràtic derogant
les lleis repressives
aprovades i creant
sistemes de representació
en tots els àmbits que
asseguren la igualtat de
tota la ciutadania i les
organitzacions que la
representen.
L’obertura d’un procés de
profunda revisió de les
bases de l’Estat, avançant
cap a un estat laic i
plurinacional que reculla
el dret de les diferents
nacions que l’integren a
decidir la seua vinculació
o no a un projecte comú i
que constitucionalitze els
drets socials bàsics.
Aquestes són algunes de
les coses que defesem
des de fa anys, que hem
compartit al costat de
milers de companyes
i companys i que és
necessari posar en
l’agenda. Ara és el
moment de propiciar un
canvi real.
El 20-D és l’oportunitat
d’avançar; aprofitem-la,
perquè no avançar és
retrocedir.

