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E l Primer de Maig d’enguany 

té una significació especial 
pel context social i polític 

que vivim. Els atacs als serveis 
públics essencials i als drets la-
borals, socials i econòmics de la 
classe treballadora formen part 
dels programes de diversos par-
tits que concorren a les pròxi-
mes cites electorals i als quals 
ens oposem de manera contun-
dent. Intersindical Valenciana i 
les organitzacions integrants de 
la Confederació animem les tre-
balladores i els treballadors i a 

tota la ciutadania del País Va-
lencià a participar activament en 
les mobilitzacions del Primer de 
Maig per a exigir treball, drets i 
igualtat i a acudir a les urnes per 
a manifestar la pròpia voluntat 
política. En l’actual conjuntura, 
per a fer front a les polítiques an-
tisocials i no resignar-se, és im-
prescindible animar a la partici-
pació, organització i mobilització 
de la classe treballadora. Hem de 
lluitar junts i juntes per a millo-
rar les nostres condicions de vida 
i les de les futures generacions. 
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Per la consolidació del canvi social i polític avancem
EDITORIAL

L a convocatòria pels carrers 
de Madrid de la mobilització 
del 6 d’abril, impulsada per 

la xarxa Caminant (més de 200 or-
ganitzacions sindicals, socials i po-
lítiques) i protagonitzada pels mo-
viment socials i laborals en lluita i 
per les dones reivindicava igualtat, 
drets i llibertats pretenia, amb l'ex-
cusa de la crisi, denunciar l’aplicació 
de mesures antisocials, les retallades 
de drets socials, laborals i polítics 
(com la Llei Mordassa), els atacs als 
serveis públics o els danys al medi 
ambient que ens han arrossegat a la 
precarietat i la desigualtat. La cor-
rupció sistèmica, que ens han dut a 
una situació insostenible, ha esde-
vingut una eina més per a desposseir 
la gent i afavorir a les elits.

El creixement de les opcions anti-
democràtiques, racistes i masclistes i 
les posicions negacionistes de les po-
lítiques de gènere o del canvi climàtic 
conformen una onada reaccionària 
que qüestiona i ataca de manera fron-
tal uns drets i llibertats que tantes llui-
tes i esforços van costar a generacions 
anteriors i als que mantenim la lluita. 
L’important procés d'involució demo-
cràtica respon a l'estratègia de les elits 
econòmiques i polítiques d'implantar 
un model de vida precària i insegura 
per als sectors populars, mentre apro-
fundeixen en el saqueig dels serveis 
públics, atempten contra els drets i 
llibertats, destrueixen el planeta i con-

centren la riquesa i el poder en unes 
poques mans.

Des de Caminant hi ha la voluntat 
ferma de continuar, “més enllà de con-
juntures electorals i polítiques, gover-

ne qui governe, de no capitular davant 
les polítiques neoliberals”. La plata-
forma, de la qual és una part activa la 
Intersindical Valenciana, és un espai 
unitari “per a organitzar-nos, unir-
nos i caminar juntes en defensa de la 
igualtat, els drets i les llibertats, per a 
pressionar perquè canvien les coses a 
favor de les majories socials”. 

Per la igualtat, pels drets i les llibertats

Caminant, 
‘governe qui governe’

Des de Caminant hi ha 
la voluntat ferma de 
continuar, “més enllà de 
conjuntures electorals i 
polítiques, governe qui 
governe, de no capitular 
davant les polítiques 
neoliberals”

P er a millorar les nostres condi-
cions de vida, la densa agenda 
electoral d’aquesta primavera 

ens brinda l’oportunitat de consolidar 
i aprofundir les polítiques socials, la-
borals, econòmiques i nacionals que 
necessitem. 

Al País Valencià, és ineludible fer 
memòria dels 20 anys patits amb 
governs conservadors i els quatre 
últims del Govern del Botànic. Però 
no només. Perquè el 28 d’abril i el 26 
de maig la renovació dels parlaments 
valencià, espanyol i europeu i dels 
consistoris municipals ha de servir 
per a posar punt i final a les desigual-
tats de gènere i d’orientació sexual, 
d’edat, de procedència territorial i 

social, entre altres, generades per les 
polítiques neoliberals i antivalenci-
anes. Tenim una nova ocasió per a 
mirar cap al futur i construir una so-
cietat més justa, democràtica, lliure, 
sostenible, inclusiva i igualitària. Per 
a avançar. 

Som contraris als processos d’in-
volució democràtica i de retrocés en 
els drets individuals i col·lectius que 
inclouen les propostes dels partits 
conservadors. Com s’ha vist en la 
darrera crisi, augmentar les desigual-
tats socials i territorials per a afavorir 
la concentració de la riquesa en unes 
poques persones –fórmules maqui-
llades d’explotació del segle XXI 
que són pròpies d’un vell i insaciable 

capitalisme– són mesures que perju-
diquen greument els drets de les tre-
balladores i treballadores i la majoria 
de la població.

Des d’Intersindical Valenciana 
apostem per unes altres polítiques 
que permeten capgirar la situació i 
afavorir els interessos de les classes 
populars, siga quina siga la situació 
laboral, en actiu, amb desocupació 
o pensionistes. Defenem polítiques 
que generen ocupació estable, sa-
ludable i de qualitat, polítiques que 
possibiliten el canvi del model pro-
ductiu en un marc valencià de relaci-
ons laborals i prestacions socials. El 
suport als serveis públics de qualitat 
–educació, sanitat, serveis socials, 

transport, cultura, habitatge, mitjans 
de comunicació–; l’increment de sa-
laris, pensions i prestacions socials; 
la supressió de la bretxa salarial i 
les desigualtats laborals i socials són 
iniciatives que contribuiran efectiva-

ment a cohesionar i vertebrar el ter-
ritori, posar fi a l’espoli fiscal i l’infra-
finançament, evitar la destrucció del 
territori, combatre el canvi climàtic i 
el despoblament del món rural i po-
tenciar l’ús i l’ensenyament del valen-
cià. Totes són mesures que serviran 
per a avançar de veritat.

Ara mateix, la millor ferramenta 
que tenim a l’abast els cercles més 
dinàmics de la societat valenciana 
és la mobilització sostinguda, la rei-
vindicació i la defensa contundents 
dels nostres drets. El 28 d’abril i el 
26 de maig s’ha de sentir la nostra 
veu, la de les valencianes i els valen-
cians que volem un futur millor pel 
nostre poble.

El 28 d’abril i el 26 de 
maig tenim una nova 
ocasió per a mirar cap 
al futur i construir una 
societat més justa, 
democràtica, lliure, 
sostenible, inclusiva i 
igualitària

�� Redistribuir riquesa
�� Conquerir drets
�� Recuperar el planeta
�� Defensar la cosa pública
�� Per una vida digna

UNIR LES LLUITES
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Negociació

S’ha constituït el Fòrum de de-
bat sobre la Justícia en el País 
Valencià, la Comissió de Diàleg 
del Sector Públic Instrumental 
i els Fòrums de Diàleg de les 
Administracions Locals i de la 
Universitat. Resta per consti-
tuir el Fòrum de Diàleg de les 
Administracions Públiques.

La valoració, generalment 
positiva, precisa fer-ne algunes 
observacions. És el cas de l’in-
compliment del compromís de 
negociar la Llei del Sector Pú-
blic Instrumental o la creació, 
amb crítiques a la seua legali-
tat, del Fòrum de Diàleg de les 
Administracions Públiques, o 
els criteris restrictius que en-
trebanquen la pluralitat de la 
participació sindical.

Ocupació pública

La valoració és clarament nega-
tiva. L’actualització de les plan-
tilles ha estat insuficient per 
restituir les retallades de perso-
nal i, encara més, per cobrir les 
necessitats d’una demanda de 
serveis públics creixent. Tam-
poc no s’ha constituït la comis-
sió d’estudi de les reversions i 
s’ha desaprofitat l’oportunitat 
de restituir els serveis privatit-
zats a la gestió pública.

Sobre la negociació de les 
ofertes d’ocupació, s’ha apli-
cat un seguidisme absolut dels 
acords estatals, unes vegades 
per imperatiu legal i altres per 
covardia del Consell. Malgrat 
els acords per convocar ofertes 
d’ocupació massives en els dife-
rents sectors, manquen meca-
nismes de consolidació de l’ocu-
pació pel personal interí, com 
recull l’Acord de Legislatura.

Recuperació del 
poder adquisitiu

El seguidisme dels acords esta-
tals ha impedit que la política 
retributiva del Consell en ma-
tèria de personal tinguera per-
sonalitat pròpia. A banda de les 
mancances del II Acord per la 
Millora de l’Ocupació Pública, 
el Govern valencià ha incomplit 
el compromís d’habilitar un fons 
extraordinari per la recuperació 
del poder adquisitiu perdut.

Prevenció de 
riscos laborals

La negociació en matèria de 
salut laboral deixa molt que 
desitjar. Sobretot, per la ine-
ficàcia de l’Administració en 
abordar el reglament dels ser-
veis de prevenció i altres aspec-
tes organitzatius sobre comitès 
de seguretat i salut, delegats i 
delegades de prevenció i múlti-
ples plans i protocols.

Igualtat i violència 
de gènere

En aquest període s’ha aconse-
guit, amb distints ritmes segons 
sectors, elaborar i aprovar el 
plans d’igualtat i diferents pro-
tocols d’actuació, activar el per-
mís paternal de sis setmanes i el 
permís maternal a partir de la 
setmana 37. També s’ha aprovat 
un seguit de mesures de protec-
ció a les dones víctimes de vio-
lència de gènere.

Carrera professional 
en Justícia

Els compromisos de l’Acord 
de Legislatura s’han complit 
malgrat les dificultats legals 
derivades de la Llei Orgànica 
del Poder Judicial (LOPJ) i els 
entrebancs judicials d’un re-
curs interposat per CSIF. En 
polítiques de personal, queda 
pendent l’homologació plena 
amb Funció Pública.

Llei de Funció Pública

La reforma de la Llei de la 
Funció Pública valenciana, ne-
gociada en comissió tècnica i 
ratificada per la MGN, ha patit 
un endarreriment injustificat 
que impedirà la seua aprova-
ció durant la legislatura, un fet 
que obri un horitzó d’incertesa 
després del 28A. L’oposició de 
la Intersindical a l’esborrany de 
la llei es justifica perquè el text 
renuncia a professionalitzar la 
funció pública, augmenta la 
discrecionalitat en la provisió 
de determinats llocs de tre-
ball i no garanteix la igualtat 
de drets en el tractament de la 
capacitació lingüística.

loració taxativa. És palès el canvi 
substancial de la voluntat de l’actual 
Administració valenciana per fer re-
alitat la negociació col·lectiva. Però 
interessa sobretot valorar el grau de 
compliment i el resultat final de la 
negociació: quines millores experi-
menten les condicions laborals del 
personal públic de la Generalitat.

Tot i que és acceptable el grau de 
compliment de l’Acord, Intersindical 
Valenciana li posa un suspens a la 
negociació en aspectes claus: retri-
bucions, salut laboral, reforma de la 
LFPV i negociació de la Llei del Sec-
tor Públic Instrumental. 

Pel que fa a les millores laborals 
del personal públic, l’Acord havia de 
servir per restituir els drets laborals 
de les treballadores i treballadors de 
la Generalitat, arrabassats per les 
polítiques d’austeritat dels anys an-
teriors, calia recuperar uns serveis 
públics de qualitat adequats a les ne-
cessitats de la ciutadania. En aquests 
àmbits, els avanços han estat insubs-
tancials, el Consell arrossega encara 
un deute amb el seu personal i amb 
la societat valenciana.

En el tractament dels serveis pú-
blics, l’esborrany de la LFPV no està a 

U na valoració de la negociació 
col·lectiva en el periode que 
ara conclou requereix seguir 

el fil de l’Acord de Legislatura signat 
en juny de 2016 i subscrit per Inter-
sindical Valenciana. L’Acord, el full de 
ruta de la Mesa General de negociació 
(MGN), fixava els objectius sobre ocu-

pació pública, reforma de la Llei de la 
Funció Pública (LFPV), recuperació 
del poder adquisitiu, igualtat i violèn-
cia de gènere, acció sindical, formació, 
prevenció de riscos laborals, jubilació 
parcial, mobilitat entre els sectors de 
la Generalitat i carrera professional 
del personal de Justícia. 

La complexitat d’un balanç d’un 
acord tan divers, dificulta una va-

l’altura de les necessitats de les perso-
nes ni garanteix els drets lingüístics 
de la ciutadania valencianoparlant. 
Tampoc hi ha una aposta decidida 
per la reversió de les privatitzacions.

En aquest balanç crític, cal fer una 
excepció en les iniciatives que s’han 
desplegat en matèries com la igualtat 

de gènere o la recuperació del 100% 
de les retribucions per incapacitat 
temporal. Tanmateix, els empleats i 
empleades públics del País Valencià 
no hem recuperat poder adquisitiu, 
ni hem millorat la salut laboral. A 
més, les solucions plantejades pel 
Consell a la precarietat laboral no ga-
ranteixen al personal interí la conso-
lidació dels seus llocs de treball.

Intersindical li posa un 
suspens a la negociació 
en retribucions, salut 
laboral, reforma de la 
LFPV i negociació de la 
Llei del Sector Públic 
Instrumental

S'exceptuen les 
iniciatives desplegades 
en matèries com la 
igualtat de gènere o la 
recuperació del 100% 
de les retribucions per 
incapacitat temporal

El grau “acceptable” de compliment de l’Acord de Legislatura, tal com ha estat 
qualificat per la Intersindical, no amaga el suspens que la Confederació li posa 
a la negociació marcada pel Govern del Botànic en matèria retributiva o salut 
laboral, entre altres. Només les polítiques de gènere o la recuperació completa de 
les retribucions per incapacitat laboral aprovades pel Consell han merescut una 
valoració plenament positiva. És cert que els problemes reals d’infrafinançament i 
la centralització de les competències estatals en matèria de polítiques d’ocupació 
i retributives han constituït un llast a l’acció de govern del Consell. Però en aquest 
marc advers la Generalitat no ha manifestat una voluntat decidida de prendre la 
iniciativa i encara segueix assumint de manera autocomplaent i acrítica els acords 
que s’adopten en el marc de l’Estat.

Balanç agredolç de la gestió de  
la Generalitat en la Funció Pública

Una legislatura  
amb massa ombres
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tiu perdut. Segons les dades disponi-
bles en març de 2019, les previsions 
de la variació de l’IPC, en els anys 
de vigència de l’Acord són de l’1’2% 
(2018), 1’6% (2019) i 1’8% (2020). 
En restar la previsió d’increment de 
l’IPC dels increments retributius fi-
xes que recull l’Acord, els resultats 
canvien substancialment.
PIB. L’Acord contempla augments 
salarials percentuals del 0.25, 0.25 i 
1, si el PIB experimenta, respectiva-
ment, increments del 3.1 (2017), 2.5 
(2018) i 2.5 (2019). Atenent a les pre-
visions del Banc d’Espanya d’incre-
ment del PIB, les estimacions són del 
3.1, el 2.5 i l’1.9 per cent. En funció de 
l’evolució del PIB, en aplicar les re-
duccions reflectides a la taula annexa 
a l’Acord, és significatiu el valor real 
de l’augment retributiu. 
Objectiu de dèficit de 2020. S’acor-
da un increment del 0.55% en 2021, 

A mb la intenció anunciada de 
passar pàgina d’una etapa 
negra per les retribucions 

del col·lectiu, el ministre d’Hisenda 
i Funció Pública (Cristóbal Montoro, 
PP) i els sindicats CCOO, CSIF i UGT 
signaven en març de 2018 el II Acord 
per la Millora de l’Ocupació Pública. 
L’acord, asseguraven els seus promo-
tors, permetia compensar les pèrdues 
de poder adquisitiu suportades pels 
empleats i empleades públics des de 
2010. A pesar de les dificultats de 
l’avaluació del compliment de l’acord 
per la inclusió d’elements d’incertesa 
vinculats al compliment d’objectius 
macroeconòmics, convé fer-ne una 
aproximació amb les últimes previsi-
ons del Banc d’Espanya (març 2019) 
per a verificar la inconsistència de les 
previsions anunciades.

1. Increments salarials pactats 
en el II Acord per la millora 
de l’ocupació pública

Es tracta de dades teòriques sotmeses 
als vaivens de la situació econòmica 
del conjunt de l’Estat que cal actua-
litzar. Dintre de l’ambigüitat de re-
córrer a previsions econòmiques, en 
una valoració objectiva cal contrastar 
les dades sobre els augments retribu-
tius amb la previsió de l’evolució de 
l’IPC pel període 2018-2020. Des-
près s’han d’estimar les previsions 
del Banc d’Espanya i altres entitats 
financeres sobre l’evolució del PIB 
i el dèficit públic per aquest mateix 
període. Finalment, s’han d’ajustar 
els increments teòrics a les desvia-
cions sobre els objectius marcats en 
l’Acord. Tot això facilitarà una idea 

més ajustada a la realitat. Molt més 
del que suposa l’Acord en termes de 
recuperació del poder adquisitiu.

2. Aplicació dels factors 
de correcció

El fons addicionals. En termes de 
recuperació de poder adquisitiu no 
es poden considerar els fons addici-
onals perquè el seu abast és limitat. 
Com s’ha comprovat pels exercicis 
2018 i 2019, la Generalitat destina 
un elevat percentatge d’aquest fons a 
resoldre els desgavells que la mateixa 
administració ha introduït en el sec-
tor públic instrumental, a combatre 
la bretxa salarial i a alguna homolo-
gació de complements retributius.
IPC. Tot i que l’Acord no fa cap re-
ferència a l’evolució de l’IPC, és im-
portant conéixer-lo per a saber si els 
increments acordats permeten recu-
perar efectivament el poder adquisi-

si s’acompleix l’objectiu de dèficit 
públic en 2020. El Banc d’Espanya 
el situa en un –2%, quan la previsió 
del Govern per aquest mateix any, en 
el moment de signar-se l’Acord era 
del –0.5%. És tracta d’una diferència 
substancial que dificulta el compli-
ment de l’objectiu de dèficit en 2020 
amb l’increment previst.

3. Balanç

L’increment retributiu més probable 
a tres anys vista serà d’un 1.65%. És 
una quantitat ridícula comparada 
amb la pèrdua de poder adquisitiu 
dels empleats i empleades públics 
des de gener de 2010. Fins a novem-
bre 2017, la variació de l’IPC acumu-
lada va experimentar un augment de 
l’11,6%, mentre que les retribucions 
del personal públic van estar conge-
lades (excepte en 2016 i 2017, que 
es van incrementar en un 1%). A la 
pèrdua neta de poder adquisitiu d’un 
9.6%, caldria afegir la retallada re-
tributiva d’entre el 5 i el 7% aplicada 
pel govern Zapatero en 2010. Amb 
tot, es pot quantificar una pèrdua de 
poder adquisitiu que oscil·la entre el 
14.6 i el 16.6 per cent.

Amb la prudència que requereix 
una situació econòmica internacio-
nal voluble, a un any de la seua vigèn-
cia, el balanç de l’Acord no és positiu, 
tampoc en termes de recuperació del 

poder adquisitiu. El pas del temps 
dona la raó a les anàlisis i previsions 
de la Intersindical: “Amb aquesta 
proposta d’acord retributiu s’ha pre-
tès amagar, amb promeses i il·lusions 
econòmiques sense fonament, la con-
solidació de la repercussió de la crisi 

econòmica sobre les treballadores i 
treballadors públics. Intersindical 
Valenciana no passarà la pàgina de 
les polítiques d’austeritat i prossegui-
rà amb el seguiment de l’Acord i la 
denúncia d’un frau a les perspectives 
del personal públic”. 

En el mateix sentit, la Confedera-
ció, que exigeix l’habilitació de fons 
extraordinaris, reclama la recupera-
ció plena de tot que s’ha perdut i el 
retorn a la clàusula de revisió salarial 
com a garantia del manteniment del 
poder adquisitiu.

Balanç de les retribucions dels empleats i empleades públics (2018-2020)

Les dades neguen la recuperació 
plena del poder adquisitiu

Intersindical reclama 
la recuperació plena 
de tot que s’ha perdut i 
el retorn a la clàusula 
de revisió salarial 
com a garantia del 
manteniment del poder 
adquisitiu

IV. Adaptació dels increments retributius després d’aplicar tots els factors de correcció

ANY

2018
2019
2020
TOTAL

INCREMENT  
FIX

+0.30
+0.65
+0.20
+1.15

FONS  
ADDICIONALS

+0.00
+0.00
+0.00
+0.00

INCREMENT  
VINCULAT AL PIB

+0.25
+0.25
+0.00
+0.50

INCREMENT VINCULAT  
AL DÈFICIT PÚBLIC

+0.00
+0.00

III. Adaptació dels increments vinculats al PIB segons les previsions

ANY
2017
2018
2019
TOTAL

INCREMENT VINCULAT AL PIB
+0.25
+0.25
+1.00
+1.50

ESTIMACIÓ PIB
+3.1
+2.5
+1.9

INCREMENT CORREGIT
+0.25
+0.25
+0.00
+0.50

II. Adaptació dels increments fixes a la desviació de l’IPC

ANY
2018
2019
2020
TOTAL

INCREMENTS FIXOS
+1.5

+2.25
+2.00
+5.75

VARIACIÓ DE L’IPC
-1.2
-1.6
-1.8
-4.6

INCREMENTS CORREGITS
+0.30
+0.65
+0.20
+1.15

I. Retribucions (variació en percentatges)

ANY

2018
2019
2020
TOTAL

INCREMENT  
FIX

+1.50
+2.25
+2.00
+5.75

FONS  
ADDICIONALS

+0.20
+0.25
+0.30
+0.75

INCREMENT  
VINCULAT AL PIB

+0.25
+0.25
+1.00
+1.50

INCREMENT VINCULAT  
AL DÈFICIT PÚBLIC

+0.55
+0.55
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L’ actual crisi econòmica va te-
nir el seu origen en una crisi 
financera en la qual la manca 

de liquiditat afectava de manera vi-
rulenta un sistema econòmic basat 
en l’economia especulativa i en el 
sector serveis, molt sensible a les os-
cil·lacions de l’economia global. En 
compte d’atacar aquestes febleses, la 
resposta dels poders públics estatals 
va ser la reforma del sistema finan-
cer, amb una operació de concentra-
ció en unes poques entitats sufraga-
da amb diners del mateix Estat. Els 
governs van aprovar les retallades 
en els serveis públics, van reformar 
el sistema de pensions i van aplicar 
dues reformes laborals molt restricti-
ves. Reformes que en compte de pro-
tegir els drets laborals de la població 
en un context social crític tenien 
com a finalitat vetlar pels interessos 
empresarials. En aquest marc, es va 
buidar de contingut la negociació 
col·lectiva i es va flexibilitzar més 
el mercat de treball. El resultat és 
conegut: taxes d’atur astronòmiques 
i precarització del mercat laboral en 
el sentit més extens.

Aquestes evidències es fan més 
explícites quan s'analitzen les conclu-
sions de l'Informe de l’OCDE (2018) 
sobre l'ocupació a l’Estat espanyol. 
L’informe conclou que encara arros-

que regula les garanties laborals. Ens 
referim a la institucionalització de 
modalitats de contractes laborals pre-
caris per definició, la generalització 
dels falsos autònoms i dels contractes 
a temps parcial que no ho són i, en 
definitiva, a la liberalització encoberta 

del mercat laboral com a conseqüèn-
cia del desballestament del sistema de 
negociació col·lectiva.

Restituir drets laborals

Passat el temps i aprofitant els can-
vis polítics, ara s’obri el debat sobre 
la conveniència de revertir, totalment 
o parcialment, l’impacte de les refor-
mes laborals per a facilitar que el 
canvi favorable de la situació econò-
mica arribe a les famílies per a millo-

foment de la contractació, les modifi-
cacions en la inaplicabilitat del règim 
salarial del conveni i dels expedients 
de regulació de l’ocupació amb re-
ducció de la jornada.

Pel que fa a la reforma laboral de 
2012, cal posar fi als preceptes que 
modifiquen la regulació de les ETT, 
la ultra-activitat dels convenis, les 
condicions de no aplicabilitat o la 
prevalència dels convenis d’empresa, 
la flexibilització de la modificació de 
les condicions de treball i dels expe-
dients de regulació de l’ocupació, la 
modalitat de contractació per a “em-
prenedors”, l’extensió del contracte 
de formació, les modificacions de les 
causes objectives d’acomiadament, 
les indemnitzacions per acomia-
dament procedent o improcedent i 
l’acomiadament per absentisme.

Es tracta d’un llistat extens que, 
per economia d’esforços, justifica el 
recurs amb caràcter gèneric a l’exi-
gència de derogar ambdues reformes 
laborals. Si l’excusa per aplicar les 
mesures que contenien era incre-
mentar la competitivitat del teixit 
productiu i reduir costos salarials per 
a evitar l’atur, ha quedat demostrada 
la seua ineficàcia. Les reformes ens 
han deixat un paisatge erm en ma-
tèria de drets laborals i una societat 
cada vegada més desigual i injusta.

seguen una taxa de desocupació set 
punts superiors al nivell previ a la 
crisi, el nivell de seguretat laboral és 
el segon més baix dels països de l'OC-
DE i els salaris segueixen disminuint, 
per “la important i creixent part de 
treballadors en ocupacions mal pa-
gades i a temps parcial involuntari”.

Quines són les causes de la re-
alitat tan negativa que presenten 
aquestes dades? Per una banda, les 
taxes d’atur per damunt de la mitjana 
dels països dels nostre entorn, obeei-
xen en part a la debilitat del model 
productiu, però també a les mesures 
d’abaratiment i la flexibilització de 
les condicions per l’acomiadament 
que han introduït les dues reformes 
laborals. Més que fomentar la gene-
ració d’ocupació, l’empresariat ha 
aprofitat les reformes per a suprimir 
ma d’obra o, en el millor dels casos, 
per substituir-la per una altra en 
condicions molt més precàries, com 
ha reconegut la mateixa OCDE.

No estem només davant d’unes 
taxes d’atur inacceptables en el marc 
d’estabilitat econòmica de la UE, tam-
bé assistim a un canvi de paradigma 
del model de l'ocupació que substitu-
eix treballs estables i de qualitat, ante-
riors a la crisi, per uns altres, precaris 
i mal retribuïts. Són fets no deguts 
a la crisi sinó al canvi del marc legal 

rar la qualitat de l’ocupació dels seus 
membres i dels seus ingressos vitals 
més importants. Malauradament, els 
dubtes i incerteses d’un govern espa-
nyol incapaç de definir el moment i 
l’abast de la contrareforma, així com 
les pressions de la patronal i dels 
poders financers fan que la partida 
torne a decantar-se a favor dels més 
poderosos.

Cal posar fi de manera definitiva 
a tota la normativa legal que regula 
les reformes laborals de 2010 i 2012 i 
restituir la legalitat anterior, més ga-
rantista dels drets laborals de les per-
sones i socialment més justa. Només 
amb la derogació es podran recupe-
rar drets laborals i millorar la renda 
de les famílies i d'igualtat social.

Eixa derogació ha d’aplicar-se 
amb un sentit generalista. Cal tin-
dre present que, considerada global-
ment, la situació del mercat laboral 
era millor abans de les reformes, tot 
i que en entrar a la seua anàlisi de-
tallada hi ha aspectes que assenyalen 
unes línies roges inadmissibles.

De la reforma laboral de 2010 cal 
derogar els preceptes referits a l’ex-
tensió del contracte d’obra, l’ampli-
ació de les causes d’acomiadament 
objectiu –que, a més, afecten les in-
demnitzacions per acomiadament–, 
els rescabalaments pels contractes de 

Cal posar fi de manera 
definitiva a les reformes 
laborals de 2010 i 2012 
i restituir la legalitat 
anterior, més garantista 
dels drets laborals 
de les persones i 
socialment més justa

Per la millora de l’ocupació i la vida de les persones

Deroguem ja les reformes laborals
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base reguladora de la pensió de jubi-
lació. El procés culminarà, en 2022, 
quan la base reguladora es calcularà 
a partir de les cotitzacions dels últims 
25 anys.

Obtenció del 100% de la base regu-
ladora. Per a aconseguir el 100% de 
la base reguladora en el càlcul de la 
pensió s'exigeixen almenys 35 anys i 
sis mesos cotitzats. En 2020, passarà 
a ser requisit haver cotitzat almenys 
36 anys. Des de 2027, qui vulga acon-

reduir la quantia de les pensions en 
funció de l'evolució de l'esperança 
de vida de cada treballadora o treba-
llador. Aquest factor, que suposa un 
canvi radical en el càlcul de les pen-
sions, servirà per a rebaixar les quan-
ties a percebre amb la jubilació dels 
nous pensionistes. 

L’augment de les pensions pren 
com a referència l'IPC. Des de 2014 
l'increment de les pensions es vin-
culava a la salut dels comptes de la 
Seguretat Social. Això va propiciar 
que des de 2014 fins a 2018 la reva-
lorització de les pensions només fóra 
d’un 0,25%. En 2019, totes les pen-
sions s’incrementaran un 1,6%, però 
prenent com a referència l'import de 
la pensió de 2018 incrementada en 
un 1,7%. Per a calcular el que es co-
brarà en 2019, cal sumar un 1,7% a 
la quantitat de 2018, i al resultat su-
mar-li un 1,60%. Els endarreriments 
no percebuts en 2018 per l'increment 
de l'IPC, es materialitzaran en un 
únic pagament abans del mes d'abril. 

A ugmenta l'edat de jubila-
ció. Des de l'any 2019, l'edat 
ordinària de jubilació de les 

persones passa a ser 65 anys i vuit 
mesos. Per a jubilar-se als 65 anys 
cal tindre cotitzat com a mínim 36 
anys i nou mesos. Cal recordar que 
la fixació de l'edat de jubilació es 
troba en una fase progressiva d'in-
crement, des dels 65 fins als 67 anys, 
en 2027. A partir d'aquest any, podrà 
jubilar-se amb 65 anys qui tinga co-
titzats, almenys, 38 anys i sis mesos. 

És la gradual aplicació de la reforma 
de 2011.

Augmenta el període de cotitzaci-
ons de càlcul de la base reguladora. 
Per a realitzar els càlculs, en 2018 es 
prenien les cotitzacions dels darrers 
21 anys. En 2019 ho són les cotitza-
cions dels darrers 22. L’increment és 
també el resultat de l'aplicació de la 
reforma de 2011, que contempla un 
augment gradual del període de co-
titzacions amb el qual es calcula la 

seguir la pensió íntegra haurà de co-
titzar almenys 37 anys.

Factor de Sostenibilitat en 2019. 
L'entrada en vigor del Factor de Sos-
tenibilitat estava prevista per a l'1 de 
gener de 2019, però s'ha vist pospo-
sada a una data “no posterior a l’1 de 
gener de 2023”. La seua entrada en 
vigor queda subjecta a les recoma-
nacions del Pacte de Toledo. Aquesta 
és una de les mesures que contempla 
la reforma de 2013 i va orientada a 

Canvis en les pensions  
de jubilació en 2019

Quanties mínimes de la modalitat contributiva

JUBILACIÓ
Amb 65 anys
Amb cònjuge a càrrec
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal)
Amb cònjuge no a càrrec
Menor de 65 anys
Amb cònjuge a càrrec
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal)
Amb cònjuge no a càrrec

MENSUAL

835,80
677,40
642,90

783,60
633,70
599,00

ANUAL

11.701,20
9.483,60
9.000,60

10.970,40
8.871,80
8.386,00

Import màxim de les pensions

MENSUAL
2.659,41€

ANUAL
37.231,74€

El Govern espanyol ha mantingut 
l'acord entre PP i PNB sobre la reva-
loració de les pensions en els Pressu-
postos de 2018, que recomana que, 
com a norma general, siga la inflació 
la que marque l'augment de les pen-
sions, com ha sigut en 2018 i 2019. 
L’acord també afectarà al futur de les 
pensions públiques en retardar fins a 
2023 l'entrada en vigor del factor de 
sostenibilitat.

Les pensions de 2018

L'actualització de les pensions mar-
cada pels Pressupostos de l'Estat de 
2018 inclouen l'augment d'un 1,6%, 
que era l'estimació de l'IPC per a en-
guany. Les pensions mínimes i les no 
contributives pugen un 3%. A més, 
la base reguladora de les pensions 
de viduïtat passa del 52% al 56%. És 
un increment de caràcter retroactiu, 
s'aplica des de l'1 de gener de 2018.

Segons les estimacions del Mi-
nisteri d'Hisenda, el cost addicio-
nal per a l'Estat de la revisió de les 
pensions en 2018, que afecta tots els 
pensionistes de la Seguretat Social i 
a les pensions de Drets Passius, serà 
d'1.500 milions d'euros, una variació 

ros En 2019 el préstec de l'Estat a la 
Seguretat Social serà de 15.164 mili-
ons d'euros de partida. En els últims 
anys, la Seguretat Social ha passat 
de tindre un romanent important de 
fons, a ser deutora de l'Estat. Tot com 
a resultat de decisions polítiques.

Les pensions en 2020

El panorama és d’una gran incertesa 
i la ruptura del Pacte de Toledo di-
buixa un l'escenari molt poc predicti-
ble. Si es manté la normativa actual, 
des de 2020 retornarem el sistema 
anterior pel qual la revalorització de 
les pensions es reduïa a un 0,25%. En 
qualsevol cas, les pensions del futur 
seran un tema clau i en el pròxim 
període assistirem a una negociació 
determinada per la composició del 
parlament espanyol eixit de les urnes 
el 28 d’abril. 

L’ apartat 5 de la Disposició Tran-
sitòria quarta de la Llei General 
de la Seguretat Social es modi-

fica i queda així: "Se seguirà aplicant la 
regulació de la pensió de jubilació en 
les seues diferents modalitats, requisits 
d'accés, condicions i regles de determi-
nació de prestacions, vigents abans de 
l'entrada en vigor de la Llei 27/2011, d'1 
d'agost, d'actualització adequació i mo-
dernització del sistema de la Seguretat 
Social a les pensions de jubilació que es 
causen abans d'1 de gener de 2020, en 
els supòsits següents: 
a) Les persones la relació laboral de 

les quals s'haja extingit abans d'1 
d'abril de 2013, sempre que amb 
posterioritat a eixa data no tornen 
a quedar incloses en algun dels 
règims del sistema de la Seguretat 
Social.

b) Les persones amb relació laboral 
suspesa o extingida com a conse-
qüència de decisions adoptades 
en expedients de regulació d'ocu-
pació o per mitjà de convenis col-
lectius de qualsevol àmbit, acords 
col·lectius d'empresa així com per 
decisions adoptades en procedi-
ments concursals, aprovats, subs-
crits o declarats amb anterioritat 

a l’1 d'abril de 2013, sempre que 
l'extinció o suspensió de la relació 
laboral es produïsca amb anterio-
ritat a l’1 de gener de 2020.

Serà condició indispensable que 
els acords col·lectius d'empresa es 
troben degudament registrats en 
l'Institut Nacional de la Seguretat 
Social o en l'Institut Social de la 
Marina, si escau, en el termini que 
reglamentàriament es determine.

c) No obstant això, les persones a 
les quals es refereixen els apar-
tats anteriors també podran optar 
perquè s'aplique, per al reconei-
xement del seu dret a pensió, la 
legislació que estiga vigent en la 
data del fet causant de la mateixa.
Augment de les pensions en 2019

El Reial Decret Llei 28/2018, per a la 
revaloració de les pensions públiques 
i altres mesures urgents en matèria 
social, laboral i d'ocupació estableix 
com es produirà l’increment de les 
pensions en 2019. Les pensions pú-
bliques pujaran un 1,6% l'any 2019. 
A més, les pensions mínimes i les no 
contributives es revaloritzaran un 
3% per a guanyar poder adquisitiu. 
Les pensions de viduïtat passaran del 
56% al 60% de la base reguladora.

a l’alça contemplada en el Pla d'Esta-
bilitat 2018-2021. 

La vidriola de les pensions en 2019

El Fons de Reserva de la Seguretat 
Social, la “vidriola de les pensions”, 
va arribar a acumular 66.815 mili-
ons d'euros en 2011. A hores d’ara, a 
penes supera els 8.000 milions d'eu-

Prorrogada l'aplicació  
de la Llei de jubilació prèvia  
per a determinats col·lectius

Quantia de les pensions de 
la Seguretat Social (2019)*

L'any 2019 han entrat en vigor diverses novetats en les pensions públiques, unes s'emmarquen en l'àmbit de 
la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2018 i altres són conseqüència de l'aplicació de la Llei 
27/2011 que modifica gradualment les condicions d'accés a la jubilació.

(*) Reial Decret-Llei 28/2018, de 28 de desembre
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E n els darrers anys travessem 
una crisi evidenciada per l’in-
frafinançament en els distints 

àmbits públics: falta d'oposicions, 
precarietat en l'ocupació, no subs-
titució de baixes i jubilacions, falta 
de concursos que desenvolupen la 
carrera professional del funciona-
riat, congelació dels salaris, pèrdua 
de drets en la conciliació de la vida 
labora, familiar i personal... Les con-
dicions laborals de les treballadores 
i treballadors de l’administració pú-
blica han suportat molt de temps de 
paràlisi i tot el treball estava per fer. 

El canvi de govern al País Valencià 
en 2015 va possibilitar que la nostra 
organització sindical deixara de to-
par contra la paret i va obrir una pri-

ferma a totes les retallades contra 
l’estat de benestar en una lluita que 

hem desplegat en negociacions, me-
ses, pactes i jutjats, en tots els casos 
per a reclamar el que és just i ne-

mera via per a negociar i revertir el 
que la crisi ens havia furtat. L’actitud 
des d’aleshores, però, ha estat vigi-
lant perquè els responsables polítics 
compliren amb la responsabilitat que 
tenen amb les persones que treballen 
en l’administració pública.

Des d’STAS hem lluitat perquè la 
transparència tornara a enlluernar 
cada actuació, perquè es recuperara 
la confiança en els serveis públics i 
s’aturara la seua deriva privatitza-
dora. Ens hem il·lusionat amb cada 
pas avant donat amb les educadores 
i els agents mediambientals, amb 
cada conquesta hem sigut consci-
ents que es milloraven els drets i 
les condicions de treball de les per-
sones. Ens hem oposat de manera 

cessari per a la dignitat de les per-
sones, el seu benestar i, sobretot, la 
salut social.

Ara arriba un moment decisiu. Cal 
reflexionar, fer balanç del que s'ha fet 
en l’últim període i decidir cap a on 
volem anar en el pròxim exercici. Els 
temps ens ho posen molt difícil. La 
campanya per a elegir els nostres de-
legats i delegades sindicals succeirà a 
les eleccions generals, autonòmiques 
i municipals. Aquesta coincidència 
no obstaculitzarà la tasca de STAS 
com a sindicat independent i autò-
nom, políticament i econòmicament.

Ens juguem la representació de 
les treballadores i treballadors i això 
es tradueix en una expectativa i un 
potencial per al canvi. En les actuals 
circumstàncies ningú no pot llançar 
la tovalla. Hem d’aprofitar les con-
questes socials de la gent que ens va 
precedir i exercir el nostre dret al vot.

Ara cal plantejar-se com volem 
que les nostres delegades i delegats 
treballen per nosaltres i en això cal 
concentrar les nostres forces. Si es 
confirma que arriba una primavera 
econòmica, la nostra voluntat és clau 
perquè es distribuïsquen equitati-
vament els guanys i evitar el que va 
ocórrer en el passat. Les millores han 
de revertir en el conjunt de treballa-

dores i treballadors de l’administra-
ció que tant de temps hem estat su-
portant les retallades dels governs de 
torn. És l’hora de recuperar el poder 
adquisitiu perdut, cal seguir lluitant 
pels nostres drets.

STAS aposta per les persones. Si 
en les lluites anteriors amb l'admi-
nistració ens hem bolcat amb tota 
l’energia, com un David front al Go-
liat totpoderós, ha sigut per la força 
que ens dóna la confiança de la gent 
que ens dóna suport, votants, afilia-
des i afiliats, simpatitzants. Accep-
tem com el primer dia la responsa-
bilitat de dur a terme un treball ben 
fet a fi de contribuir a la millora de 
les condicions laborals de tots els 
col·lectius que conformen l'adminis-
tració pública. 

Ara toca fer un pas endavant. 
Perquè somiem que amb esforç es 
poden aconseguir coses, guanyar 
lluites i volem millorar la dignitat de 
les persones, defensar els seus drets i 
integrar-nos en el seu recorregut col-
lectiu cap a una societat més justa. 
Depén de totes i tots poder comptar 
amb els mitjans necessaris, humans i 
materials, per a seguir fent eixe camí. 
En aquest recorregut, només el recol-
zament dels treballadors i treballado-
res dóna sentit al nostre compromís.

STAS

Ens hem oposat de 
manera ferma a totes 
les retallades contra 
l’estat de benestar 
en una lluita que 
hem desplegat en 
negociacions, meses, 
pactes i jutjats

Eleccions sindicals en les 
administracions públiques

Un pas endavant per 
a seguir fent camí

UN PAS
ENDAVANT...

20192019
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dre la vaga sense l’ajuda de les grans 
corporacions? Doncs com actuem les 
dones des de sempre, teixint xarxes 
de manera desinteressada, en aquest 
cas xarxes socials en el món digital.

Així, les extraordinàries profes-
sionals que tenim al món del perio-
disme van treballar de valent per di-
fondre continguts que tant elles com 
les assemblees feministes produïen; 
i cada missatge i cada foto es multi-
plicava a cop de clic. Internet, doncs, 
ha estat una eina fonamental per tal 
que les nostres propostes i accions 
esdevingueren globals i es replicaren 
a molts altres països. Però, sobretot, 
els carrers plens ens van donar la 
visibilitat mútua que necessitàvem 
per a prendre consciència de nosal-
tres mateixes com a subjecte polític 
indiscutible, amb una força comuna 

feta de centenars de milers de forces 
individuals que algunes fins i tot des-
coneixíem tindre.

Per una altra banda, des de la vaga 
de l’any passat fins ara les raons per 
mobilitzar-nos no han fet sinó aug-

correctament els reptes que el movi-
ment feminista té per davant.

Malgrat que al 2018 i el que por-
tem de 2019 hem tingut molt més 
ressò, en gran mesura gràcies a les 
vagues, la intensitat de la nostra vi-
sibilitat sofreix daltabaixos al llarg de 
l’any i s’intensifica sobretot en les dos 
dates més assenyalades (8 de març i 
25 de novembre) i quan es produeix 
un fet violent (feminicidis, sentènci-
es patriarcals, propostes polítiques 
obertament masclistes...). O siga, 
les dones sempre apareixem davant 
l’opinió pública en peu de guerra i de 
manera esporàdica.

Un dels grans desafiaments és, 
doncs, ser visibles tots i cadascun 
dels dies de l’any: explicant amb de-
tall les nostres propostes, debatent 
amb profunditat sobre els temes que 
ens afecten i mostrant el que valor 
que té el que fem. En definitiva, im-
pregnant de feminisme totes les esfe-
res de la vida.

Però possiblement allò més ne-
cessari que hem de fer és protegir el 
feminisme de l’amenaça de desdibui-
xar-se en mans del (neo)liberalisme. 
Perquè no hem d’oblidar que el nos-
tre objectiu inequívoc és acabar amb 
el patriarcat i amb el capitalisme, 

una parella molt ben avinguda que 
perpetua les desigualtats a base de 
violències i explotació.

Ara (només) queda continuar 
avançant per un camí dificultós, ple 
de revolts, per poder fer la revolta.

S emblava difícil d’aconseguir. 
Fins i tot, quasi irrealitzable. 
En els dies previs, molts mit-

jans de comunicació ens preguntaven 
si es repetiria l’èxit de l’any anterior. 
Fins i tot alguns volien saber què fa-
ria el moviment feminista si el resul-
tat no era el que esperàvem. Aquestes 
preguntes posaven de manifest dos 
coses molt significatives. La primera: 
que el 2018 la mobilització de la vaga 
feminista va ser importantíssima, no 
només un autèntic punt d’inflexió 
en la nostra lluita, sinó un exemple 
inspirador per totes les altres llui-
tes socials. En segon lloc, els dubtes 
que afloraven en algunes entrevistes 
respecte de la capacitat de convo-
catòria de les dones mostraven que, 
en aquell moment, encara n’hi havia 
persones que o bé desconeixien o bé 

obviaven el poder que tenim les do-
nes quan ens esforcem juntes per as-
solir un objectiu comú.

Però nosaltres sabíem que no fa-
llaríem. Que era impossible que el 
que havíem estat treballant durant 

tants mesos i de manera tan intensa, 
isquera malament. És més: les dones 
que hem participat de l’organització 
de la vaga teníem l’absoluta certesa 
que superaríem totes les expectati-
ves. Aquesta seguretat venia donada, 
en una part fonamental, per la con-
tundència i la necessitat d’acompli-
ment de les propostes que abarquen 
tots els eixos de la vida: el consum, 
les cures, els estudis i el treball. Però, 
a més a més, enguany es donaven cir-
cumstàncies que no teníem l’any pas-
sat, i que afegien encara més motius i 
més visibilitat a la vaga en particular 
i al feminisme en general.

Per una banda, el magnífic resul-
tat de la darrera vaga ha avalat la nos-
tra força de manera incontestable, 
ens ha ensenyat a totes el que som 
capaces de fer i ens ha convertit en 
notícia durat els primers mesos d’en-
guany. El 2018, però, va ser diferent.

Amb una proposta nova, que so-
brepassava en molt el concepte tra-
dicional de vaga, vam sorprendre al 
món, que no estava massa preparat 
per un espectacle reivindicatiu ex-
cepcional com aquest. El moviment 
feminista de l’estat espanyol va ser 
portada en els mitjans de tot el pla-
neta el dia 8 i se’n va parlar molt en 
els dies successius. No obstant açò, 
amb algunes remarcables exempci-
ons de mitjans més bé alternatius, 
no va ser fins la setmana abans de la 
vaga que la gran majoria de cadenes, 
ràdios i periòdics se’n feien ressò, ja 
olorant la magnitud de la mobilit-
zació. I com havíem fet per a difon-

mentar. És cert que van donant-se 
passes tímides cap a la igualtat, però 
per desgràcia alguns fets ens han re-
cordat de manera molt seca que cap 
dret està assegurat i que no es pot 
baixar mai la guàrdia. Casos com els 
de Juana Rivas, les maduixeres de 
Huelva, les violacions múltiples cada 
volta més freqüents, l’augment dels 
assassinats masclistes, o les propos-
tes per part de l’extrema dreta i de 
la dreta extrema de retallar les nor-
matives contra la violència de gènere 
i la llei de l’avortament, han sacsejat 
encara més les consciències de totes 
les persones que ens considerem fe-
ministes.

Amb aquests ingredients, tot in-
dicava que el dia 8 de març de 2019 
seria un altre triomf que haurà de 
ser explicat als llibres d’història com 
la primera vaga internacional de 
dones a gran escala, amb bona part 
del mapa mundi tenyit de violeta. Si 
l’any passat vam donar la gran sor-
presa, enguany ha estat la consolida-
ció d’un moviment que, encara que 
ve de molt llarg, no para de nàixer a 
cada instant, renovant-se i agafant 
forces a cada onada.

Després del 8M, què?

Unes fites tan importants com les 
vagues feministes d’aquests dos anys 
no ens han de fer caure en l’autocom-
plaença. És just que en(s) recone-
guem l’èxit, perquè això serveix per a 
reforçar-nos com a col·lectiu, però és 
vital també que puguem identificar 

8M 2019: un (altre) dia 
per (començar) la història

Nosaltres sabíem que 
no fallaríem. Que era 
impossible que el que 
havíem estat treballant 
durant tants mesos i 
de manera tan intensa, 
isquera malament

Internet ha estat una 
eina fonamental per 
tal que les nostres 
propostes i accions 
esdevingueren globals 
i es replicaren a molts 
altres països

El nostre objectiu és 
acabar amb el patriarcat 
i amb el capitalisme, 
una parella molt ben 
avinguda que perpetua 
les desigualtats a base 
de violències i explotació
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mèrit i capacitat. A més, les altes rà-
tios d’aspirants per tribunal, a més de 
perjudicar les persones opositores, 
impliquen una sobrecàrrega de tre-
ball de qui forma part dels tribunals, 
docents abocats a jornades de treball 
de més de 10 hores diàries, un fet 
contraproduent per a una adequada 
avaluació de les persones opositores.

Solucions extraordinàries

La Conselleria d’Educació va presen-
tar en 2017 una oferta de 13.000 pla-

nis i sexennis per al professorat en 
pràctiques. 

El conseller va manifestar el seu 
acord amb totes les propostes però 
va advertir que hi ha temes que ara 
no es poden implementar, com la re-
cuperació del poder adquisitiu, per 
les limitacions pressupostàries que 
tenen. Marzà es va comprometre a 
desenvolupar-les quan les condici-
ons econòmiques ho permeten i va 
explicar que hi ha temes que depe-
nen de funció pública, com la dotació 
de més llocs de treball per evitar els 
problemes de gestió, tot i que el seu 
departament els sol·licitat de manera 
reiterada. 

Quant a les hores lectives, la Conse-
lleria manté la proposta de reduir-les 
a 19h en Secundària el curs que ve i a 
18h el següent. En el cos de Mestres, 
el compromís és retornar a les 23h 

assegurat un lloc de treball. Al Mi-
nisteri d’Educació se li demana la 
modificació del Reial Decret d’in-
grés a la funció pública docent per a 
introduir processos de consolidació 
del personal que ja presta serveis 
en educació, com estableix l’article 
61.6 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado 
Público (TREBEP) en situacions 
extraordinàries com l’actual, amb 
l’elevat índex d’interinitat en el sis-
tema educatiu. 

A situacions extraordinàries, so-
lucions extraordinàries. Aplicar les 
receptes de sempre en aquesta situ-
ació no soluciona el problema sinó 
que generarà, amb molta probabi-
litat, exclusió social en una part del 
col·lectiu, especialment del sector 
de més recent incorporació, en llocs 
més allunyats en les borses de treball. 
Igualment, en determinades borses 
de treball d’especialitats menudes 
(FP, Ensenyaments Artístics, EOI...), 
amb moltes places ofertades, està en 
joc tot el professorat interí que porta 
molts anys treballant.

situacions del professorat interí que 
es quede sense vacant.

Ensenyament privat-concertat. El 
Sindicat va proposar que es tractara 
el pagament delegat al PAS, la desju-
dicialització de la paga de 25 anys i la 
negociació de les plantilles, amb una 
reducció de la jornada lectiva. Sobre 
el primer tema, el conseller consul-
tarà la situació amb el seu equip per 
conèixer de primera mà la situació. 
Quant a les plantilles, primer es ne-
gociaran en l’ensenyament públic. 
Sobre la paga de 25 anys, Marzà va 
informar que continuen negociant 
amb Hisenda perquè n’autoritze el 
pagament i es desjudicialitze defini-
tivament.

Universitats. Es va abordar el conveni 
col·lectiu, en fase de negociació, espe-
cialment la situació del personal pre-
cariat (professorat associat, ajudant 
doctor, etc.). El Sindicat va criticar 
que el conveni no avança en l’homo-
geneïtzació de les condicions laborals 
ni soluciona la situació de precarit-
zació del personal en les universitats 
que fa inassumible la signatura del 
conveni per part dels sindicats. Tam-
bé va demanar la modificació del de-
cret de retribucions per tal d’incloure 
la proposta retributiva que ha fet la 
Conselleria, independentment de la 
signatura o no del conveni.

D issabte 9 de febrer el profes-
sorat interí va tornar a omplir 
els carrers de València per a 

exigir novament la seua estabilitat i 
consolidació i un nou sistema d’in-
grés a la funció pública docent da-
vant l’oferta massiva de places a opo-
sicions convocades per la Conselleria 
d’Educació.

El model d’oposicions i l’oferta 
massiva de places pot comportar una 
situació irreparable perquè posa en 
perill els llocs de treball d’un profes-
sorat que durant dècades ha treballat 

E l sindicat es va reunir l’1 de 
març amb el titular de la Con-
selleria d’Educació, Vicent 

Marzà. Es tractava del primer encon-
tre oficial, després de les eleccions 
sindicals de desembre de 2018, en les 
quals el Sindicat va revalidar la majo-
ria absoluta. La iniciativa d’STEPV es 
justificava en la necessitar d’encarar 
el curs 2019/20 amb la recuperació 
del total de les condicions laborals 
del professorat, retallades per l’an-
terior govern, i la millora del sistema 
educatiu. Les portaveus sindicals van 
traslladar al conseller els temes que 
cal negociar abans de finalitzar la 
legislatura en els tres sectors de l’en-
senyament: pública no universitària, 
privada-concertada i universitats. 

Malgrat que el conseller es va 
mostrar favorable a buscar solucions 
als problemes plantejats, STEPV li va 

en centres educatius públics del País 
Valencià amb vacant, i ha garantit el 
dret a l’educació de l’alumnat, amb 
cobriment de les baixes, permisos i 
llicències, excedències, etc. El pro-
fessorat interí que en 2019 no aprove 
amb plaça empitjorarà la seua situ-
ació laboral, en la immensa majoria 
dels casos.

És sabut que l’actual sistema d’in-
grés a la funció pública és anacrò-
nic, aliè a la realitat de l’aula i amb 
tot un ventall de casuístiques que no 
garanteixen els principis d’igualtat, 

advertir que no renuncia a mantin-
dre la mobilització per la consolida-
ció i l’estabilitat del professorat interí 
ni a insistir en negociar els aspectes 
que milloren les condicions laborals 
dels treballadors i les treballadores 
de l’ensenyament. 

Ensenyament públic no universi-
tari. Cal abordar la recuperació de 
les condicions laborals pendents: 
18 hores lectives en els cossos de Se-
cundària, 23 en Mestres, recupera-
ció de la tutoria en tots els centres 
educatius, negociació de les planti-
lles, recuperació del poder adquisi-
tiu, ampliació de llocs de treball per 
administratius en les direccions ter-
ritorials i en Conselleria, etc. Tam-
bé urgeix l’equiparació salarial del 
professorat tècnic d’FP amb el de 
Secundària i l’abonament de trien-

ces per a oposicions en quatre anys, 
5.500 per al cos de mestres i 7.500 
per a secundària i resta de cossos, 
una oferta massiva que ha generat 
molta inquietud entre el col·lectiu in-
terí ja que de la superació de les pro-
ves i l’obtenció d’una plaça depèn la 
seua continuïtat laboral.

STEPV i la Coordinadora de 
Professorat Interí han exigit a la 
Conselleria d’Educació un pla d’es-
tabilitat per a garantir que el pro-
fessorat interí que no supere les 
proves o que no obtinga plaça tinga 

lectives quan es recuperen les tutories 
en tots els centres. El conseller es va 
comprometre a estudiar l’equipara-
ció salarial dels PT i PS i l’abonament 
dels triennis i sexennis al professorat 
en pràctiques.

Pel que fa a la situació del pro-
fessorat interí davant les oposici-
ons massives, l’equip negociador 
d’STEPV va demanar al conseller 
la renegociació de l’oferta pública 
d’ocupació i un pacte d’estabilitat, 
per tal que l’administració garan-
tisca la continuïtat en el treball 
d’aquest col·lectiu si no supera les 
oposicions amb plaça. Marzà va ex-
plicar que han convocat les places 
que l’actual marc estatal ha permés 
per tal d’estabilitzar al màxim les 
plantilles i el sistema educatiu. Així 
i tot, s’ha mostrat favorable a estu-
diar, després de les oposicions, les 

STEPV i la Coordinadora de Professorat 
Interí impulsen la mobilització

El professorat interí reclama 
la consolidació i l’estabilitat

En pública no universitària, privada-concertada 
i universitats calen respostes urgents

STEPV trasllada a Marzà  
propostes per a negociar
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Paco González porta el compromís polític en la sang. Des de ben menut ja escoltava l’emissora Pirenaica amb 
el seu avi a Progo, el llogaret gallec on va nàixer fa 53 anys. En 1988 va entrar a la Ford i de seguida es va afiliar 
a CCOO, però quan el sindicat va abandonar la línia combativa que el caracteritzava, Paco i altres companys 
van fundar la Plataforma Unitària de Treballadors, antecessora del Sindicat de Treballadores i Treballadors del 
Metall (STM). A pesar de les pressions i dels enormes obstacles que ha de superar, en les últimes eleccions 
al comité d’empresa de Ford Almussafes han obtingut 9 delegats. En unes condicions tan adverses per al 
sindicalisme combatiu, l’STM és l’única força que ha crescut, amb vora del 31% de suport de la plantilla.

Satisfets, imagine.
Per a nosaltres és un orgull que una 
de cada tres persones que treballen 
en les línies ens hagen donat suport. 
Ara bé, no podem amagar un cert 
sentiment d’amargura ja que el nos-
tre gran objectiu era llevar-li la ma-
joria absoluta a UGT per a propiciar 
un canvi real.

STM va dir que hi ha una mena de 
relació simbiòtica entre l’empresa 
i el sindicat majoritari i que això 
perjudica al conjunt de la plantilla. 
La vinculació entre la Ford i la UGT 
és clara. No és casual que vora el 

graria en les nostres llistes, també va 
acabar al carrer. Van adduir falta de 
professionalitat per fer-lo fora, però 
és un cas clar de persecució sindical. 
Esperem que la justícia ens done la 
raó i que Carlos es reincorpore. 

Tornem als resultats electorals. 
Quin secret explica el creixement 
de l’STM?
L’únic secret és viure els problemes 
dels companys com a propis. Que 
senten que estàs al seu costat i que 
els defenses. I arribar a casa cada nit 
i mirar-te a l’espill i quedar-te amb la 
consciència tranquil·la d’haver fet el 
que tocava. És l’única manera que en-
tenem de treballar i de créixer. Fins 
ara, eixa actitud ens dóna resultats.

90% de la plantilla estiga afiliada a 
eixe sindicat. Quan et contracten, si 
no eres de la UGT, saps que tindràs 
complicat continuar. El mateix ocor-
re si vols promocionar de categoria 
laboral, la companyia els afavoreix. 
Tots els seus delegats estan alliberats. 
En canvi, els de la resta de sindicats, 
treballem cada dia en la planta. Eixos 
favors que l’empresa li fa a la UGT, 
té unes contrapartides: les retallades 
que patim.

Hi ha miraments amb la resta de 
sindicats?
Patim pressions i represàlies. Van 
despatxar dos secretaris generals de 
la CGT. Un altre treballador, Carlos 
Naranjo, en fer-se públic que s’inte-

Han tocat sostre o l’STM encara 
pot anar a més?
Amb la situació tan peculiar de la 
Ford, amb un sindicat hegemònic, 
créixer és complicat. Però si fa cinc 
anys ens hagueren dit que aconsegui-
ríem aquests resultats, no ho haurí-
em cregut. Nosaltres continuarem 
treballant amb el mateix compromís. 
I d’ací quatre anys confiem que la 
plantilla ens ho tornarà a reconéixer. 
Si fem bé el treball, creixerem més.

Posaran fi a l’actual majoria abso-
luta?
Eixe és l’objectiu, no per nosaltres 
sinó per la plantilla. Estem conven-
çuts que amb l’actual comité d’em-
presa no podrem canviar la política 

de retallades que patim. No ens opo-
sem a que Ford guanye molts diners, 
el que volem és que destine una part 
dels seus beneficis a contractar més 
persones. Així aconseguiríem reduir 
els ritmes de treball i millorar les 
condicions laborals. Per això cal una 
altra majoria sindical. Cal un altre 
sindicalisme. 

Després d’una dècada de retalla-
des a Ford, STM diu que ja toca re-
cuperar els drets laborals perduts. 
Però, en canvi, a Europa la compa-
nyia ha tret la tisora.
Confiem que les retallades no ar-
riben a Almussafes perquè som la 
planta de referència al continent i 
una de les tres millors a nivell mun-
dial. No esperem mesures dràsti-
ques, som la gallina dels ous d’or. Per 
això desitgem que el sindicat majo-
ritari canvie d’actitud: és el moment 
de recuperar salaris, d’aconseguir 
ritmes de treball adequats, de recu-
perar la mitja hora per dinar i també 
d’acabar amb la incertesa dels dis-
sabtes obligatoris sense data de re-
alització. 

De moment l’empresa ja ha anun-
ciat un ERTO.
UGT ja ha acceptat que 6.500 mem-
bres de la plantilla perden un 20% 
del sou mentre s’aplique l’ERTO. 
Aquests companys i companyes hau-
ran de completar el sou amb la pres-
tació per desocupació. Això és molt 
greu perquè algú podria ser acomi-
adat havent consumit tota la pres-
tació. Nosaltres hem deixat sobre la 
taula dues propostes. Primer, que 
l’empresa assumisca el 100% dels 
sous, perquè amb els beneficis que 
obté s’ho pot permetre. I segon, que 
si durant el procés alguna persona és 
despatxada, la Ford ha de fer-se càr-
rec de les prestacions per desocupa-
ció que haja consumit. 

En aquest context, quin paper han 
de jugar les administracions? 
Una multinacional com la Ford té 
molt de poder. Si una xicoteta o mit-
jana empresa té problemes mai n’hi 
ha diners per ajudar-los. En can-
vi, si els demana una gran empresa 
com la nostra, qualsevol adminis-
tració cedeix. Ford Almussafes ha 
rebut molts diners, milions d’euros, 
tant de l’administració estatal com 
de l’autonòmica. A nosaltres no ens 
pareix malament però el que volem, 
i així li ho vam expressar al conseller 
d’Economia Sostenible en novembre 
passat, és que ha d’haver alguna con-
trapartida social que beneficie a tota 
la plantilla. 

Sembla que estem a les portes des 
canvis profunds en la indústria au-
tomobilística.
Estem abocats a un canvi en el model 
de mobilitat, potser el més important 
de la història. Nosaltres estem a fa-
vor d’una indústria que contamine 
menys. Segurament el futur serà el 
cotxe elèctric. A Almussafes ja tenim 
el Mondeo, un model híbrid, segur 
que serem competitius. Demanem 
als polítics responsabilitat, que vagen 
amb compte amb el que diuen. Com 
ja ha ocorregut amb el diésel, algunes 
declaracions públiques poden afectar 
negativament al sector. 

“
Paco González,  
portaveu de l’STM en Ford Almussafes

Has de viure els problemes 
dels companys com a propis”

MANEL ÀLAMO GARCIA
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mostra del que significa el model 
Alzira. Hi ha informes nacionals i 
internacionals, d'organismes oficials 
i de panells d'experts, que assenyalen 
clarament les disfuncions d'aquest 
model i que en el seu conjunt el des-
criuen com un exemple clar de capi-
talisme d'amiguets on, per engrossir 
el seu compte de beneficis, les em-
preses privades busquen apropiar-se 
d'una part molt important dels re-
cursos públics, pagats per tota la ciu-
tadania amb els seus impostos. 

Capitalisme d’amiguets

Crony capitalism (en valencià ca-
pitalisme d'ami guets), és un terme 
ben establert en la literatura eco-
nòmica des de fa varies dècades. 
Descriu un sistema econòmic en el 
qual l'èxit de les empreses no es basa 
en el risc, sinó més aviat en els con-
tactes entre el món dels negocis i la 
classe política. El poder de l'admi-
nistració s'utilitza, per exemple, per 
aixafar la competència genuïna en el 
lliurament de permisos, per atorgar 
subvencions del govern, exempcions 
fiscals especials, concessions de pro-
ductes primaris o contractes d'obres 
públiques. En aquests casos es par-
la que el benefici econòmic no es fa 
mitjançant l'obtenció de guanys en 
el mercat, sinó a través de la "recerca 
de rendes" (rent seeking) utilitzant 
aquest monopoli o oligopoli. El set-
manari britànic The Economist, una 

ció o el que és el mateix, l'accés privi-
legiat d'unes empreses sobre unes al-
tres, la quasi impossibilitat de control 
dels poders públics sobre les empre-
ses contractistes, el poder d'aquestes 
empreses per a dictar els termes del 
contracte, a més dels plecs de condi-
cions ambigus i canviants a la mida 
de les necessitats de les empreses.

L’anomenat model Alzira (Ribera 
Alta) funciona mitjançant l'esque-
ma de les APP (Associacions Públic 
Privades). L'OCDE defineix les APP 
com acords contractuals a llarg ter-
mini entre el govern i un soci del sec-
tor privat on l'últim finança i presta 
un servei públic usant un actiu de ca-
pital i compartint els riscos associats.

Protegir beneficis empresarials

I què té a veure tot això amb el model 
Alzira? Doncs bé, nombroses anà-
lisis tant de Departaments de Salut 
gestionats al País Valencià mitjan-
çant aquest model com d'informes 
internacionals de funcionament de 
les APP en el sector sanitari i altres, 
posen en relleu que són precisament 
aquestes característiques del capita-
lisme d'amiguets les més rellevants 
del model Alzira. 

Hi ha un informe amb un títol ben 
eloqüent del Servei de Salut Britànic 
(NHS), “La recerca d'un servei sani-
tari integrat de baix cost. El model 
Alzira”. L’informe diu explícitament 
que “els poders formals del comissio-

E l model Alzira suposa un còctel 
explosiu en el qual es barregen 
de manera inextricable els inte-

ressos de les empreses amb els dels po-
lítics, on els contractes es fan i desfan 
sense llum i taquígrafs, per òrgans que 
no tenen la competència per a això, que 
deixen actuar a les empreses sense cap 
tipus de control, que els injecten mili-
ons d'euros per conceptes que no estan 
previstos en els contractes, que no fis-
calitzen el servei públic que estan obli-
gades a proveir ni les inversions que 
estan obligades a executar, i tot això 
sense absolutament cap tipus de con-
trol, transparència o participació ciuta-

dana, ni tan sols dels representants de 
la ciutadania en òrgans legislatius. No 
ho diu Intersindical Salut, ho diuen els 
propis òrgans de control i fiscalització 
de la Generalitat Valenciana.

Aquest article no pretén en abso-
lut ser exhaustiu, no ho podria ser, 
sinó simplement donar una petita 

mena de Bíblia del capitalisme, ela-
bora fins i tot un índex de països se-
gons el nivell d'implantació del capi-
talisme d'amiguets. En l'últim índex 
disponible (2016) les tres primeres 
posicions les ocupen Rússia, Malài-
sia i Filipines.

El capitalisme d'amiguets es con-
sidera un veritable problema per-
què distorsiona el funcionament de 
l'economia de mercat i està profun-
dament relacionat amb la corrupció. 
Priva la societat dels beneficis més 
genuïns d'una economia de mercat 
com la nostra ja que desapareix la 
lliure competència entre iguals, amb 

igualtat d'accés a la informació, de la 
mateixa manera que elimina o obs-
taculitza la fiscalització dels poders 
públics. La literatura econòmica es-
menta, com a trets més destacats del 
capitalisme d'amiguets en el cas con-
cret de les contractacions de serveis 
públics, l'accés desigual a la informa-

nat per dirigir al proveïdor (empresa) 
en detall són molt més limitats que al 
Regne Unit. Això seria un problema 
en l'NHS, on el costum d'usar el con-
tracte per dirigir als proveïdors no 
només en què fer sinó en com fer-ho, 
està arrelada”. A continuació l'infor-
me expressa que els participants de 
l'estudi “es van mostrar preocupats 
perquè fins a cert punt els represen-
tants de l'administració valenciana 
eren molt propers als propietaris de 
l'empresa, el que podria reduir l'efec-
tivitat de la supervisió (captura del 
regulador)”. També van mostrar es-
tranyesa que “la relació contractual 
era bastant més negociable del que 
que l'administració del Regne Unit 
hagués trobat normal”.

Un dels indicis més clars i impor-
tants d'informació privilegiada i de 
captura del regulador és el temps es-
tablit per a la licitació. Quan parlem 
de projectes tan grans, que impliquen 
tantes variables i a tan llarg termini, 
és indiscutible que el temps de prepa-
ració i redacció dels projectes tècnics 
i econòmics s'allarguen durant mesos 
o fins i tot anys. L'informe Health and 
Economic Analysis for an Evaluation 
of the Public-Private Partnerships in 
Health Care Delivery across Europe, 
preparat pel Expert Panel on Effective 
Ways of Investing in Health (EXPH) 
assenyala que en el model Alzira el 
temps de licitació és clarament ina-
dequat (un mes i mig) el que implica 

que hi ha informació prèvia sobre la 
licitació que no s'ha donat a conèixer 
públicament amb suficient anteriori-
tat, però sí a l'únic licitador del procés. 
També apunta a la més que probable 
col·laboració entre la part pública i la 
privada a l'hora de redactar els plecs 
de condicions.

El capitalisme d'amiguets 
és un problema 
perquè distorsiona 
el funcionament de 
l'economia de mercat 
i està profundament 
relacionat amb la 
corrupció

Els participants de 
l'estudi es van mostrar 
preocupats perquè 
els representants 
de l'administració 
valenciana eren molt 
propers als propietaris 
de l'empresa

El temps de licitació és 
clarament inadequat, 
un fet que apunta a la 
probable col·laboració 
entre la part pública i 
la privada a l'hora de 
redactar els plecs de 
condicions

L’anomenat ‘model Alzira’, dissenyat i implantat pel Partit Popular al País Valencià per a la gestió del sistema 
sanitari, és una grandíssima estafa a la ciutadania i un perill per al sistema nacional de salut que tants esforços 
ha costat aixecar. Aquest model ha de ser desmuntat peça a peça si no volem que acabe corrompent tot el 
sistema econòmic i acabem sent un país com Rússia, Malàisia o Filipines.

Un còctel explosiu per a gestionar  
la sanitat pública valenciana

El model Alzira i el 
capitalisme d’amiguets
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derogada, ni expressa ni tàcita-
ment, ni ha estat substituïda per 
una normativa post-constitucio-
nal podent haver-ho fet. De fet, la 
norma que desenvolupa la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals al·lu-
deix expressament a les condicions 
dels menjadors d'empresa i la ne-
gociació col·lectiva hauria de fer 
un esment específic al menjador 
d'empresa. En aquest cas la nor-
mativa de 1938 tindria un caràcter 
supletori. 

Segons ha senyalat el Tribunal 
Suprem, la disposició sobre els 
menjadors en centres de treball, 
en vigor des de fa més de vuitanta 
anys, no contradiu els principis de 
la Constitució i advoca per la dig-
nitat, la seguretat i salut dels tre-
balladors i les treballadores: men-
jar sa i equilibrat, conciliació de la 
vida familiar i personal, corespon-
sabilitat, descans i millors condici-
ons de treball.

E l primer pla de privatitzaci-
ons de concessions públiques 
gestionades per la Generalitat 

presidida per Eduardo Zaplana va 
recaure sobre les plantes d'Inspecció 
Tècniques de Vehicles (ITV) del País 
Valencià, un suculent negoci pel qual 
les arques públiques van ingressar 
6.157 milions de pessetes (uns 37 mili-
ons d'euros) el 1997. Malauradament, 
aquests ingressos no van representar 
un alleujament per a l'economia en 
general. Pel contrari, la privatització 
de l’ITV encara repercuteix negativa-
ment en la butxaca de la ciutadania 
valenciana.

La Comissió de Racionalització 
del Sector Públic, presidida pel valen-
cià Juan Francisco García, aleshores 
cap de Gabinet de Zaplana, va ser 
l'òrgan responsable de l'obertura de 
pliques dels deu grups empresarials 
que aspiraven a l'adjudicació de les 
ITV agrupades en cinc lots, les ofertes 
econòmiques dels quals van superar 
en alguns casos un 30% el cànon ini-
cial establit en aquest concurs públic.

En aquell “concurs” participaven 
les extintes caixes d'estalvi Bancaixa i 
Caixa del Mediterrani i grans empre-
ses valencianes a través de diferents 
societats participades directament o 
indirectament. Les concessions es van 
signar per un termini de 25 anys, amb 
un plec de condicions que establia la 
possibilitat de pròrrogues successives 
per períodes de deu anys fins a un mà-
xim de 75. A més del cànon pagat, les 
empreses adjudicatàries es comprome-
tien a abonar al Consell 308 pessetes 
(1,8 euros) per cada vehicle revisat en 

una negociació per a fer efectiva la 
sentència del 18 de juliol de 2018 
que va considerar il·legal la baixada 
de tarifes decretada pel Consell del 
PP. Les empreses reclamen a l'Ad-
ministració 64,5 milions d'euros per 
aquest període, a més de tot el que 
es genere mentre no s'actualitzen les 
tarifes. Els delegats de STICS Inter-
sindical Valenciana en el sector de 
les ITV i la totalitat de la plantilla es 
mantenen expectants davant aques-
ta negociació. Cal tindre en compte 
que en desembre de 2022 finalitza la 
concessió administrativa, un canvi 
significatiu que pot presentar diver-
sos escenaris. 

El primer, una pròrroga de la 
concessió a les mateixes empreses 
per deu anys més, segons el plec de 
condicions, o una nova adjudicació a 
altres empreses. El segon, la reversió 
del servei de les ITV a l'administració. 
També podria produir-se una libera-
lització del sector, per règim d'auto-
rització. Aquesta tercera opció, que 
podria provocar un greu perjudici per 
a la seguretat vial, ja està vigent en 
Múrcia o Madrid, comunitats autò-
nomes governades pel PP.

Tot i que el panorama és incert, 
el resultat de les eleccions a les Corts 
Valencianes del 28 d'abril podria de-
terminar en bona mesura el futur de 
les ITV. En qualsevol cas, la lluita dels 
delegats i del conjunt de la plantilla 
és la millor garantia, ara com sempre, 
per al manteniment dels serveis pú-
blics, la defensa dels drets laborals i la 
dignitat de les persones que treballen 
en les ITV valencianes.

les seues instal·lacions. El 28 de març 
de 2014, el Consell presidit per Alberto 
Fabra (PP) va aprovar una disminució 
mitjana del 17% en les tarifes del servei 
de l’ITV amb efectes des de l'1 d'abril. 
La mesura es va traduir en una re-
ducció en els següents conceptes: 2,75 
euros en la tarifa aplicada als turismes 
particulars dièsel i 6,82 euros en el 
preu de la inspecció d'emissió sonora 
per a tots els vehicles, que va passar des 
dels 9,3 euros fins als 2,48 euros.

Davant aquesta resolució, la pa-
tronal Applus Iteuve, hi va interposar 
un recurs contenciós-administratiu, 
perquè considerava que es vulneraven 
els seus drets (interessos). El Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana (TSJCV) va estimar i anul-
lar parcialment la decisió del Govern 
d’Alberto Fabra, sobre algunes de les 
taxes aplicables. El fallo subratllava 
que l'acord impugnat no anava acom-
panyat de l’estudi econòmic financer, 
prescriptiu per a modificar un aspec-
te rellevant del contracte. “Els estu-
dis que justifiquen l'acord del Con-
sell són generals i voluntaristes però 
manquen d'un estudi seriós que justi-
fique la mesura de reducció de tarifes 
i, sobretot, en la quantia i proporció 
que ho fa”, adverteixen els magistrats. 
El Consell va presentar recurs de cas-
sació davant el Tribunal Suprem, que 
no el va admetre. 

Futur incert

A hores d’ara, l'Administració valen-
ciana i l'Associació de Concessionà-
ries (AECOVA), mantenen oberta 

L es empreses amb centres de 
treball de 50 o més persones 
estan obligades a instal·lar 

un menjador en cada centre amb 
dues condicions: que disposen de 
menys de dues hores per a men-
jar i que ho demane la meitat de 
la plantilla. El Tribunal Suprem va 
resoldre definitivament la qüestió 
en una sentència del 26 de desem-
bre de 2011 que estableix jurispru-
dència perquè estima un recurs de 
cassació de la Sala Social. Encara 
que descarta alguns dels principis 
en els quals es va basar el Decret, 
diu que no vulnera principis cons-
titucionals i la norma, que obliga 
de manera expressa a les empreses 
a instal·lar un menjador per a la 
seua plantilla, segueix en vigor de 
manera plena. 

Es tracta d’un Decret del mes 
de juny de 1938 que segueix vi-
gent. La disposició legal és plena-
ment efectiva perquè no han sigut 

La plantilla, pendent de la negociació 
entre Consell i concessionàries

ITV, un servei públic 
en calma tensa Una sentència del Tribunal 

Suprem ho confirma
Una norma  
de 1938 obliga 
a instal·lar un 
menjador en cada 
centre de treball
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de 2008, després de la caiguda de Le-
hman Brothers, el detonant del major 
crack des de la Gran Depressió, va fer 
que es plantejara de nou la reducció 
de la jornada en el treball, i incorporar 
el treball remunerat i la qüestió de la 
insostenibilitat de l'actual model eco-
nòmic. En 2010, The New Economic 
Foundation proposa 21 hores de tre-
ball setmanal remunerat –una xifra 
pròxima al temps que homes i dones 
dediquen setmanalment al treball pel 
qual cobren un salari– o l'equivalent 
repartit al llarg de l'any. 

A l’Estat espanyol la jornada ordi-
nària de treball (2018) és de quaran-
ta hores setmanals de treball efectiu 
de mitjana anual que s’han de pactar 
en els convenis col·lectius o contrac-
tes de treball, o directament entre 
l'empresa i la representació legals de 
les persones treballadores.

Treballem massa i això afecta di-
rectament a la salut laboral de les 
treballadores i els treballadors: la 
sobrecàrrega del treball mata o pro-
dueix danys i lesions, en molts ca-
sos, permanents. Els accidents de 
treball segueixen una evolució de 
creixement continu des del 2012: 
les retallades legalment establides i 
el neoliberalisme van imposar més 
precarietat laboral i menys inversió 
en prevenció i seguretat en les em-
preses. Les malalties professionals 
també continuen en ascens i l'estrès, 
la depressió o l'ansietat laboral, han 
augmentat els riscos de contraure tot 
tipus de problemes de salut.

Millor treball, però menys

Millor treball i en menor quantitat. 
El compliment d’aquesta reivindi-
cació repercutirà positivament en 
la salut laboral. La reducció de cinc 
a quatre dies de la setmana laboral 
ajudarà a combatre l'estrès laboral, 
la hipertensió arterial i els problemes 
de salut mental associats a la sobre-
càrrega de treball. 

John Ashton, una autoritat sobre 
Salut Pública en el Regne Unit, con-
sidera que la setmana laboral de cinc 
dies ha de ser eliminada per consti-
tuir una mala distribució del treball. 
L’expert creu que establir legalment 
quatre dies de treball setmanal aug-
mentarà el temps que les persones 
podran passar amb la seua família i 
amistats, que faran més exercici i es 
reduirà l'atur. 

En establir una setmana laboral 
de 28 hores repartides en quatre dies, 
una residència de la tercera edat de 
Göteborg, a Suècia, va aconseguir una 
major productivitat de la seua planti-
lla i menys dies de baixa per malaltia. 
Aquesta mesura, també ajudaria a re-
duir les emissions de carboni i conse-

i la vida familiar, altres persones amb 
treball precari volen més hores de tre-
ball. La reducció de la setmana labo-
ral a quatre dies ajudaria a millorar la 
distribució del treball i reduir l'atur. 

Les actuals condicions del temps 
de treball trenquen la lògica. La co-
municació instantània que faciliten 
les tecnologies mòbils incorpora 
oportunitats però també nous riscos 
i pressions. El repte és trencar el vell 
rellotge industrial sense afegir noves 
pressions i viure vides sostenibles en 
alliberar temps.

Cal apostar per un creixement 
harmonitzat amb el benestar social 

de la ciutadania, amb millors treballs 
i serveis públics i garantir la concilia-
ció personal i familiar, l'oci, la parti-
cipació democràtica i la sostenibilitat 
mediambiental. Es tracta al capda-
vall de fer possible la vida i la salut de 
la població i del Planeta.

L es víctimes, persones mortes i 
ferides, dels accidents laborals 
i les malalties professionals no 

tenen cap monument ni cap plaça 
amb el seu nom, però s’ho mereixen 
tot, perquè una vida no es paga amb 
un salari. Si volem un treball segur i 
saludable, és imprescindible una pla-
nificació de la prevenció en aquest 
àmbit. El futur laboral ens porta 
importants canvis, que s'estan pro-
duint en àmbits com la tecnologia, la 
demografia, l'organització del treball 
–com la modalitat del teletreball– i el 
canvi climàtic. Tot això ens fa reflexi-
onar sobre la durada diària, setmanal 
i anual de la jornada laboral.

El moviment obrer ha reivindicat 
sempre la reducció de la jornada i 
de la càrrega laboral. L'1 de maig de 
1889,en el Primer Congrés de la In-
ternacional reconstituïda, coneguda 
per la Segona Internacional, a París 
es va decidir establir la celebració del 
Primer de Maig, Dia Internacional de 
les Treballadores i els Treballadors 
la festa del moviment obrer de tot el 
món. Com que encara hi ha països que 
no ho celebren –EUA i Canadà, sense 
anar més lluny– es va reclamar a esca-
la planetària l’exigència de la jornada 
diària de treball de vuit hores. 

L'origen del Primer de Maig és 
una jornada d'homenatge als màrtirs 
de Chicago, sindicalistes anarquistes, 
executats als EUA per participar en 
una vaga, iniciada l'1 de maig de 1886, 
que exigia la jornada laboral de vuit 
hores. Les exigències aleshores eren: 
vuit hores de treball, vuit hores d'oci 
i vuit hores de descans. L'establiment 
legal de les vuit hores de treball diàri-
es es va aconseguir per la lluita cons-
tant de la classe obrera. Com sabem, 
molts van haver de pagar eixe combat 
amb la seua pròpia vida.

Treballar menys, treballar totes

El sindicalisme actual ha de recupe-
rar la històrica reivindicació d'exigir 
la reducció de la jornada de treball, 
diària, setmanal i anual. Cal iniciar ja 
una campanya per establir un equili-
bri entre treball, vida personal i fami-
liar, oci i vida quotidiana. En els anys 
noranta del segle XX es va proposar 
la reducció de la jornada de treball 
com un mitjà per a lluitar contra la 
desocupació, amb acords puntuals en 
algunes empreses. Legalment, només 
França des de l'any 2000 va establir 
una jornada de 35 hores setmanals, 
però va ser modificada vuit anys des-
prés, i es va permetre a les empreses 
augmentar la jornada laboral. La crisi 

qüentment a vèncer el canvi climàtic. 
Potser també la iniciativa pot repre-
sentar un impuls per a promoure rela-
cions igualitàries entre homes i dones.

El contrast en el món laboral és 
evident. Mentre hi ha persones que 
treballen massa, amb danys en la salut 

ÀREA DE SALUT LABORAL I MEDI 
AMBIENT

El sindicalisme de classe celebra el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el treball en memòria de les 
víctimes dels accidents de treball i les malalties professionals. Aquest 28 d’abril reivindiquem que treballar menys 
temps pot ser també un factor rellevant per a gaudir d’una vida laboral més sostenible.

El sindicalisme actual  
ha de recuperar la 
històrica reivindicació 
d'exigir la reducció de la 
jornada de treball diària, 
setmanal i anual

El repte és trencar  
el vell rellotge  
industrial sense afegir 
noves pressions i viure 
vides sostenibles en 
alliberar temps

28 d’abril, Dia Internacional  
de la Seguretat i la Salut en el treball

Treballar menys, viure millor
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ALFONS ESTEVE, FRANCESC 
ESTEVE

Igualtat lingüística. 
Capgirar el desús i 
la subordinació
Onada, Benicarló172 pàg.

R.M.L.

A questes pàgines constaten el 
fracàs de la Llei d’ús i ensenya-

ment del valencià, LUEV (1983), 
marc legal que ha consentit retro-
cessos greus en el coneixement i l’ús 
i que s’ha revelat inútil per a arribar 
a una mínima normalitat, fins i tot 
en l’àmbit educatiu que la llei regula. 
Atés el malguany d’eixa normativa, 
els autors plantegen anar més enllà 
d’aportacions teòriques no materi-
alitzades i de programes polítics di-
fusos, centrats en l’ensenyament, la 
“promoció” i el voluntarisme. 

Llei d’Igualtat Lingüística que garan-
tisca els drets lingüístics de les va-
lencianes i valencians, un marc legal 
per a desplegar diverses normatives. 
L’efectivitat de la llei s’ha de garantir 
amb l’assignació d’una suficient as-
signació pressupostària. 

Per avançar i aprofundir en la con-
vivència, la igualtat i la cohesió social 
i lingüística de la societat, Intersin-
dical resumeix en sis grans eixos les 
seues propostes bàsiques als partits 
polítics perquè les assumisquen i es 

D avant la imminència dels comi-
cis als parlaments valencià i es-

panyol, la Intersindical ha traslladat 
als partits polítics un conjunt de 
propostes vinculades amb el foment 
i l’ús del valencià. El Sindicat ha va-
lorat favorablement determinades 
mesures aprovades pel Consell de la 
Generalitat sobre política lingüísti-
ca, com el Decret d’usos administra-
tius i institucionals de les llengües 
oficials, la creació de l’Oficina de 
Drets Lingüístics de la Generalitat i 

cia en la llengua pròpia en només set 
anys. La LUEV, asseguren en el lli-
bre, desmembra el valencià del tronc 
comú de la comunitat lingüística i no 
garanteix la lliure circulació i inter-
canvi de mitjans en català. Els fets 
demostren al capdavall que és una 
llei obsoleta: ha reculat el nombre de 
parlants en valencià, no ha servit per 
a l’ensenyament, és molt poc pres-
criptiva, ignora els mitjans de comu-
nicació, el sector serveis, el món del 
treball, l’esport, l’oci i les indústries 
culturals. 

El model alternatiu que es pro-
pugna i desenvolupa en Igualtat lin-
güística aposta per l’equiparació en 
ús i drets efectius, com fan altres lleis 
en vigor que han servit d’inspiració: 
la de política lingüística de Catalunya 
i la d’igualtat de persones LGTBI de 
les Corts Valencianes. 

nicatiu compartit amb la resta de 
territoris de parla catalana.
�� Increment de les partides pressu-
postàries per la promoció i ús del 
valencià. Equiparació amb les dota-
cions d’altres territoris amb llengua 
pròpia.
�� Establiment d’un autèntic pluri-
lingüisme en tot el sistema edu-
catiu valencià, des de l’educació 
infantil fins a la universitat, amb 
el valencià com a llengua verte-
bradora.

El nou paradigma que planteja el lli-
bre és la equiparació en la pràctica 
real, no sobre els drets dels parlants 
de les llengües oficials. La propos-
ta de Llei d’igualtat lingüística que 
presenten Alfons Esteve i Francesc 
Esteve fixa obligacions i fites concre-
tes que cal aconseguir i que cobrei-
xen tots els àmbits de la societat, no 
només l’ensenyament. Des d’aquesta 
nova mirada, es qüestionen els privi-
legis de l’idioma que manté des de fa 
segles el monopoli: els drets no es po-
den deixar en mans del lliure mercat. 

Els germans Esteve, membres de 
l’STEPV amb una llarga trajectò-
ria, experiència i publicacions sobre 
drets lingüístics, ocupen destacades 
responsabilitats com a caps tècnics 
del Servei de Política Lingüística de 
la Universitat de València, institució 
que ha aconseguit duplicar la docèn-

comprometen públicament a defen-
dre-les:
�� Promulgació d’una Llei d’Igualtat 
Lingüística que supere l’obsoleta 
Llei d´Ús i Ensenyament (1983).
�� Dinamització del Decret d’Usos Ins-
titucionals i Administratius de les 
Llengües Oficials.
�� Establiment de la competència lin-
güística per a accedir a la funció pú-
blica.
�� Reciprocitat dels mitjans de comu-
nicació i creació d’un espai comu-

del Consell Social de les Llengües o 
la posada en marxa d’À Punt. Tan-
mateix, la Confederació considera 
que encara queda molt de camí per 
recòrrer.

Aquestes mesures han de ser com-
plementades amb altres per revertir 
les polítiques dels anteriors governs 
de la Generalitat i per aprovar noves 
accions que facen del valencià una 
autèntica llengua d’ús en tots els àm-
bits de la societat. Una d’aquestes rei-
vindicacions és la promulgació d’una 

Cap a la igualtat 
en ús i drets efectius

Intersindical insta els partits a comprometre’s 
amb l’ús del valencià en tots els àmbits

Per la igualtat lingüística
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INTERSINDICAL INCLUSIVA / INTERNACIONAL

“Els sindicats són una via mit-
jançant la qual els treballa-
dors poden millorar les seues 
condicions de vida i de treball 
i les de la societat en el seu 
conjunt. Aquesta és la raó per 
la qual les organitzacions sin-
dicals són vehicles de desen-
volupament. Són un mitjà pel 
qual els treballadors mancats 
de poder individualment es 
converteixen en actors en la 
societat capaços de lluitar per 
la justícia social en l'economia 
globalitzada i per l'eradicació 
de la pobresa a tot el món” (El 
paper dels sindicats en l'eco-
nomia globalitzada i la lluita 
contra la pobresa. Document 
informatiu. Col·loqui interna-
cional de treballadors. OIT, 
Oficina Internacional del Tre-
ball, Ginebra, 2005).

Vehicles de 
desenvolupament

GRUP DE POLÍTIQUES SOCIALS, 
INTERSINDICAL VALENCIANA

gressista, assembleària, feminista o 
valencianista una altra perspectiva 
que enriquisca el projecte que com-
partim.

La perspectiva inclusiva apunta a 
l’oportunitat que ara mateix se li pre-
senta a qualsevol organització huma-
na, un sindicat en particular, de com-
prometre's amb les noves realitats i 
maneres d'accedir al món del treball. 
Es tracta de donar suport a les per-
sones que s’incorporen per primera 
volta a un lloc de treball, treballadors 
i treballadores que no segueixen la 
norma tradicional i més estandar-
ditzada: home, obrer, funcionari, 

incloure’ls en la vida organitzativa 
perquè accedisquen als drets i ser-
veis bàsics que ofereix l’organització 
sindical. És només una primera lla-
vor, un compromís de la Confedera-
ció amb el qual també contribuïm a 
transformar la realitat, a donar res-
posta a les noves exigències socials i a 
avançar-nos al nostre temps. És tam-
bé la nostra responsabilitat envers els 
treballadors i treballadores més vul-
nerables del sistema. 

Intersindical Valenciana afegeix a 
les seues múltiples identitats la pers-
pectiva inclusiva, un nou senyal amb 
què també la Confederació es presen-
ta ja a les seues instàncies interlocu-
tores de la societat.

Per a saber-ne més:

Bauman, Zygmunt (2007). Temps 
líquids: Viure en una època d'incer-
tesa. Viena, Barcelona.

Bookchim, Murray (1998). Las polí-
ticas de la ecología social. Virus, Bar-
celona.

I ntersindical Inclusiva és un pro-
jecte del Grup de Polítiques Socials 

(GPS) que pretén calar en el Sindicat 
i en la societat. És una mena de lla-
vor-rizoma que anem a sembrar per 
a estendre-la en una xarxa de conne-
xions i complicitats. Una llavor que 
desitja conviure com una altra més 
en l’”hort humà i social” de l’orga-
nització, en paraules del sindicalista 
llibertari Murray Bookchin. Es tracta 
d’afegir a la identitat de classe, pro-

occidental, independent... Les noves 
formes de treball amb les seues de-
mandes ja formen part de la societat 
complexa i líquida en la qual vivim, 
com apunta Zygmunt Bauman.

Si no vol caure en la desafecció 
sindical –la falta d’“afecte”–, un fe-
nomen cada volta més estés en les 
organitzacions, un sindicat modern, 
participatiu, plural, democràtic i as-
sembleari no pot ser alié a les noves 
realitats. 

El projecte Intersindical Inclusiva 
aspira a donar la paraula a col·lectius 
exclosos, persones amb discapacitat 
o amb problemes de salut mental, a 

drets dels presos i preses polítics 
i de consciència. Cal el seu imme-
diat alliberament.

4. La crida a l'ONU i la comunitat 
internacional perquè promoguen, 
sense més dilacions, una solució 
justa i duradora del conflicte, un 
referèndum que s’ha postergat 
de manera inexplicable. S'insta 
també l'ONU per a dotar la MI-
NURSO de la competència de vi-
gilància i salvaguarda dels drets 
humans del poble sahrauí en els 
territoris ocupats. S’ha de garan-
tir, a polítics i organitzacions soci-
als de drets humans, l'accés lliure i 
incondicional a la zona ocupada.

5. La condemna a l'existència del 
Mur de la vergonya (vora de 

E n la lluita pel dret a l'autodeter-
minació i el reconeixement de 

l’estat sahrauí, la Plataforma i les en-
titats que li donen suport reclamen 
que els programes dels partits tin-
guen en compte els punts següents: 
1. La responsabilitat històrica de l'Estat 

espanyol com a administrador del 
Sàhara Occidental a fi que es porte a 
terme el procés de descolonització.

2. La repressió sistemàtica i la vio-
lació dels drets fonamentals del 
poble sahrauí en els territoris 
sota ocupació militar marroqui-
na i les condicions extremes que 
pateix en els campaments de re-
fugiats a Tindouf, a Algèria.

3. Les vulneracions flagrants per 
part del govern marroquí dels 

3.000 km, amb búnquers, tan-
ques i camps minats), una mos-
tra més de la il·legalitat interna-
cional que comet el Marroc.

6. La denúncia de l’espoli dels recur-
sos naturals del territori sahrauí 
per part d’empreses transnacio-
nals, també d’Europa i de l’Estat 
espanyol, amb la complicitat del 
Marroc. Cal aplicar la sentència 
del TJUE del 27/02 que reconeix 
que el Marroc no té sobirania so-
bre el territori del Sàhara Occi-
dental.

7. Les campanyes i altres accions 
adreçades a trencar el bloqueig 
mediàtic i la invisibilitat de la 
causa sahrauí en els mitjans de 
comunicació.

Intersindical Inclusiva, el compromís 
amb els sectors més vulnerables
La inclusió, un nou horitzó 
de la Confederació

Els partits, emplaçats a donar  
suport al dret a l’autodeterminació

Amb el poble sahrauí
Per la Justícia a 
Palestina, boicot 
al comerç amb 
els assentaments 
il·legals

La Plataforma Valenciana de Solidaritat amb el Poble Sah rauí ha presentat a 
les distintes forces polítiques les seues exigències per a donar una eixida al 
conflicte, després de més de 40 anys d’ocupació marroquina. El conveni de 
col·laboració de la Intersindical amb la delegació sahrauí inclou l’impuls al 
procés d’autodeterminació i el suport al Front Polisario, legítim representant 
del seu poble. La Confederació també ha demanat als partits valencians el seu 
compromís explícit amb eixes demandes.Intersindical Valenciana ha subscrit el  

manifest que la xarxa Iniciativa Europea per  
la Justícia a Palestina ha adreçat a la Unió  
Europea i als seus països membres per a  
demanar-los que prohibisquen l’activitat  
econòmica amb els assentaments il·legals  
del govern d’Israel.

pressionar a les autoritats europees 
“per a fer efectiva la justa i legíti-
ma reivindicació d’acabar amb el 
comerç amb les mercaderies dels 
assentaments il·legals dintre del 
territori palestí”. Per a reforçar la 
pressió política i econòmica i el 
suport a la causa palestina, Inter-
sindical Valenciana planteja la im-
posició a Israel del BDS: Boicot, 
Desinversions, Sancions.

L es relacions comercials amb 
els assentaments constitueix 

un reconeixement implícit de les 
annexions il·legals per part d’Isra-
el i representa una violació clara 
del dret internacional. És també 
contradictori amb les posicions 
públiques de la Unió Europea so-
bre els assentaments”. El manifest 
de la xarxade suport amb Palestina 
també insta al moviment sindical a 

“
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L’ últim informe de Càritas as-
segura que a l’Estat espanyol 
uns 8,6 milions de persones 

pateixen exclusió social (1,32 milions 
més que en 2007). A aquesta greu 
situació, adverteix Oxfam Intermón, 
s’afegeixen altres factors que alimen-
ten la desigualtat i no redueixen la 
pobresa: “La precarietat laboral i un 
sistema de protecció social ineficaç, 
no garanteixen una vida digna a les 
persones més vulnerables”. A més, hi 
ha un 13% de les persones treballa-
dores que viuen per davall del llindar 
de la pobresa. Ambdues organitzaci-
ons aporten dades aportades contun-
dents i mostren la situació tan greu 
que pateix una part important de la 
població, especialment dones i gent 
jove, sectors amb moltes dificultats 
per a accedir a la sanitat o al siste-
ma educatiu, o simplement gaudir 
d’unes vacances. 

La situació no és el fruit de la ca-
sualitat ni de la mala gestió dels go-
verns, sinó de les polítiques neolibe-
rals que han imposat els governs pel 
mandat de la Troika, polítiques que, 
amb el pretext de la crisi, representen 
un atac brutal als drets de la classe 
treballadora: augment de la tempo-
ralitat, precarització del treball i les 
desigualtats socials; saqueig als sec-
tors populars, la pobresa energètica i 
l’emergència per la pobresa residen-
cial; atac als serveis públics, augment 
de la repressió social i sindical, espoli 

dels recursos i de la natura i vulnera-
ció de drets individuals i col·lectius. 

La insaciabilitat de les elits econò-
miques i polítiques a l’estat espanyol 
no té límits, ho volen tot. Pretenen 
desposseir-nos de tots els nostres 
drets i precaritzar la vida de la ciu-
tadania per complet. Aquestes elits 
tan poderoses van imposar les re-
formes laborals de 2010 i 2012, els 
plans d’ajustament i les retallades, 
les reformes de les pensions de 2011 
i 2013, les polítiques salarials, les ex-
ternalitzacions i privatitzacions dels 
serveis públics i van impulsar la in-
volució en matèria de llibertats indi-
viduals i col·lectives amb l’aprovació 
de la Llei Mordassa. 

Revertir la situació

Cal capgirar aquesta situació, con-
querir drets per a totes les persones, 
redistribuir la riquesa, recuperar el 
planeta i garantir una vida digna 
al conjunt de la població. Aquestes 
mesures només seran possibles amb 
recursos suficients per a satisfer els 
interessos de la classe treballadora 
i de la majoria de la societat, el que 
implica canvi radical de les polítiques 
laborals, socials i econòmiques per 
a cobrir les necessitats bàsiques de 
les persones com l’habitatge, accés 
a electricitat, aigua..., així com als 
serveis públics essencials: sanitat, 
educació, serveis socials, transport o 

les pensions dignes. Intersindical Va-
lenciana considera imprescindible la 
derogació d’aspectes claus de l’actual 
marc legal: reformes laborals i de les 
pensions, article 135 de la Constitu-
ció i Llei Mordassa. Aquestes dero-
gacions s’han de complementar amb 

polítiques laborals, econòmiques, 
fiscals i socials i un finançament just 
que permeta revertir les retallades de 
les polítiques d’austeritat suïcida.

Les mesures parcials que aprova-
des pel govern Sánchez són insufici-
ents per a modificar la situació crítica 
que pateixen milions de persones. 

Exiliades econòmiques

Un sector sovint silenciat és el de 
les ciutadanes i ciutadans espanyols 
que per raons econòmiques s’han 
vist obligats a exiliar-se i que suma 
més d’un milió de persones. El pla 
de retorn d’aquest nombrós col·lec-
tiu aprovat pel govern espanyol, de 
dos anys de durada, ha estat criticat 

per la Marea Granate, que agrupa 
les ciutadanes espanyoles emigrants 
forçades a abandonar el país en bus-
ca d’un treball digne i que prenen el 
color granate precisament pel color 
del passaport espanyol, “imprescin-
dible per a trobar fora el futur que 
ens neguen ací”. “Ja ens hem hagut 
d'anar més d'un milió de persones, 
el pla de retorn”, insisteixen, “la me-
sura té una ínfima efectivitat, només 
té un objectiu electoralista”. Tots els 
plans de retorn que es realitzen, in-
sisteixen en la Marea Granate, “són 
a curt termini, no garanteixen l'ocu-
pació estable i inciten a que cada 
persona es busque la vida pel seu 
compte, donant-se d'alta com au-
tònom o havent de dependre d'una 
beca d'investigació que durarà dos 
anys com a màxim”. 

Moltes de les persones que s’han 
hagut d’exiliar treballen en sectors 
precaris com l’hostaleria o l’agricul-
tura, “a ells no se'ls té en compte en 
els plans de retorn”. La Intersindical, 
que ha manifestat la seua solidaritat 
amb les demandes d’aquest col·lectiu 
d’exiliats econòmics, insisteix que 
mentrestant “dues reformes laborals 
que ningú deroga segueixen precarit-
zant l'ocupació, hi ha una altra bom-
bolla immobiliària de lloguer sense 
cap política pública que hi intervinga 
i continuen sense revertir-se les reta-
llades socials, amb una sanitat i una 
educació públiques asfixiades”. Hi ha 

molts més col·lectius afectats per la 
crisi i les polítiques neoliberals i tots 
són víctimes d’un sistema que els im-
pedeix viure de manera lliure i digna.

Desmuntar les retallades

Un primer pas per a acabar amb el 
sistema que provoca tot això ha de 
ser el desmuntatge immediat de tota 
l’arquitectura legislativa que en l’úl-
tima dècada ha permés implementar 
les polítiques de retallades. No fer-
ho suposaria mantindre una políti-
ca pal·liativa incapaç de resoldre els 
autèntics problemes i immediats de 
la població i d’avançar cap a una so-
cietat més justa i igualitària.

En aquest sentit, les eleccions 
del 28 d’abril i el 26 de maig són fi-
tes importants per a definir les po-
lítiques que es desplegaran en els 
propers quatre anys. Intersindical 
Valenciana aposta sense reserves per 
consolidar el canvi social i polític i 
continuar avançant per combatre 
l’atur, la precarietat i l’exclusió so-
cial. Per a fer-ho, en les institucions 
ha d’haver actors favorables a l’apro-
vació de polítiques socials, laborals, 
econòmiques i nacionals per la ma-
joria de la població. Però sense que el 
món del treball i la societat estiguen 
organitzats, combatius i reivindica-
tius serà impossible aprofundir en 
el canvi social autèntic que ho possi-
bilite. Ens bolcarem a construir des 
dels centres de treball, els barris i els 
pobles un ampli moviment popular, 
plural, transversal, horitzontal i in-
clusiu al servei de la justícia social i 
l’emancipació de les treballadores i 
treballadors. 

Per a saber-ne més: 

Oxfam (Informe, gener 2019): 
https://oxfam.app.box.com/s/wl4g-
v986afj9ypc3r7jgrxqlyae36ebw

Càritas espanyola (Memòria 2017):
https://caritas-web.s3.amazonaws.
com/main-files/uploads/2018/09/
MEMORIA-CARITAS_2017_web.pdf

Cal derogar aspectes 
claus de l’actual marc 
legal: reformes laborals 
i de les pensions, article 
135 de la Constitució i 
Llei Mordassa

Contra l’atur, la precarietat i l’exclusió social

Un ampli moviment per  
a organitzar-se i lluitar
Combatre l’atur, la precarietat i l’exclusió social que caracteritzen el mercat laboral i la societat valenciana 
és un eix prioritari del treball de la Intersindical, que aposta per consolidar el canvi social i polític amb la 
mobilització i la reversió de l’entramat normatiu que sustenta les retallades de l’última dècada.


