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PLANTEM CARA
Contra l’austeritat i per la reversió de les retallades de drets laborals

Plantar cara amb l’assemblea i la mobilització

L

es assemblees i les reunions
anunciades per la Intersindical amb motiu de la campanya
“Plantem cara” que es realitzarà durant l’any 2020, serviran per a presentar el model organitzatiu, animar
la constitució de noves seccions sindicals i estendre la implantació sectorial i territorial de la Confederació.
La campanya, que acaba d’arrancar
i s’allargarà durant tot l’any, aspira a
reforçar la presència i el dinamisme
sindical en els centres de treball i a
reivindicar l’assemblea com el millor
instrument de debat i de decisió. Enfront del bisindicalisme piramidal i
burocràtic, la campanya servirà per
a enfortir els moviments de base. Enguany, l’acció sindical de les distintes

organitzacions confederades incorporaran com a eixos comuns la reducció
de la jornada laboral, l’ocupació estable, les millores retributives, la garantia d’un treball saludable i la defensa
de serveis públics de qualitat.
Intersindical Valenciana ha anunciat que plantarà cara a governs,
administracions i patronals que es
neguen a millorar les condicions
laborals i a recuperar els drets retallats conseqüència de les polítiques
d’austeritat imposades en l’etapa
anterior: “Plantarem cara i no dubtarem a convocar les mobilitzacions
juntament amb altres organitzacions, col·lectius i plataformes decidits
a preservar la dignitat de les treballadores i els treballadors”.

Es tracta al capdavall de plantar cara al neoliberalisme i d’organitzar-nos i lluitar conjuntament

per a fer-li front i garantir els drets
dels sectors i col·lectius socials més
desfavorits, redistribuir la riquesa i

2020, un any per a recuperar drets
■ Derogació de les reformes laborals (2010 i 2012).
■ Derogació de les reformes de les
pensions (2011 i 2013).
■ Millora dels salaris, augment del
salari mínim interprofessional,
increment de les pensions mínimes
■ Clàusules de revisió salarial en
tots els convenis, també del personal empleat públic.

500 sindicalistes
de la Foia de
Bunyol abandonen
CCOO i s’afilien a
la Intersindical

■ Reducció de la jornada laboral,
reordenaciói racionalització dels
horaris.
■ Compliment de les normatives
sobre salut i seguretat laboral.
■ Reversió de les concessions administratives, potenciació dels
serveis públics essencials: educació, sanitat, serveis socials,
transport, bens comuns, dependència...

M

ig miler de dirigents, afiliades
i afiliats de la Foia de Bunyol,
Utiel-Requena i la Vall d’Aiora van
anunciar a primers de gener la dimissió dels seus càrrecs orgànics i
l’eixida del sindicat CCOO. També
van informar de la decisió, adoptada
per unanimitat en l’assemblea celebrada el 7 de gener, d’afiliar-se a Intersindical Valenciana. La voluntat
dels sindicalistes, asseguren els seus
portaveus, és seguir reivindicant el

avançar en la justícia social cap a una
societat més lliure, justa i igualitària.

■ Mecanismes de consolidació en el
treball del personal precari de les
administracions públiques.
■ Combat contra la bretxa salarial.
■ No a les discriminacions en el treball per motius de sexe i orientació sexual, procedència o edat.
■ Renda bàsica universal.
■ Fiscalitat progressiva, sobirania
fiscal i hisenda pròpia.
■ Nou model productiu valencià.
■ Marc valencià de relacions laborals i de prestacions socials.

compromís amb els moviments de
base i els drets de les treballadores i
els treballadors en una organització
de classe, autònoma i assembleària
com la Intersindical, que ha obert
una seu comarcal a Bunyol per a
atendre i prestar serveis a l’afiliació,
als delegats i les delegades de les
distintes empreses. Representants
del col·lectiu també s’han incorporat
amb plenitud de drets als òrgans de
decisió del Sindicat.
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Nou govern: l’hora de la majoria social

L’

any 2020 ens obri una porta perquè, d’una vegada per
totes, comencen a aplicar-se
polítiques socials que afavorisquen
a la majoria social. La investidura de
Pedro Sánchez com a president del
Govern espanyol, al capdavant d’una
coalició entre PSOE i Unides Podem i
amb el suport diverses formacions de
l’arc parlamentari, es presenta com
una nova oportunitat per acabar amb
les mesures neoliberals impulsades
pel Partit Popular i per impulsar unes
altres polítiques laborals, de pensions, serveis públics i drets socials que
pal·lien les profundes desigualtats socials generades en la darrera dècada.
La constitució del nou executiu pot
suposar la fi de la paràlisi legislativa i de
govern, malgrat la voluntat manifestada a les urnes que ha atorgat de manera reiterada la confiança en una opció
plural de progrés. Superat aquest temps
mort, comença una nova etapa política
que hauria de millorar les condicions de
vida de la classe treballadora. Ara bé,

serà molt probablement un camí atapeït
de dificultats que requerirà bones dosis
de determinació per part de governants
i el suport –sempre crític– d’organitzacions com la Intersindical quan les polítiques siguen favorables als interessos
generals o davant els atacs dels poders
fàctics i l’extrema dreta. Eixa actitud no
ignora en cap moment el caire reivindicatiu que farem valdre si les mesures
s’allunyen dels interessos de la classe
treballadora a la quan ens devem.
Poders econòmics i mediàtics
Un possible entrebanc que ha de resoldre l’executiu de Sánchez és la cohesió que ha d’impregnar l’obra política d’un equip de govern integrat per
dos partits que rep suports puntuals
d’altres forces. Per assolir consensos
estables, el Consell de Ministres haurà
de propiciar, amb diàleg i concessions
de les distintes sensibilitats polítiques,
acords que repercuteixen favorablement a la majoria de la societat.

La cohesió interna també s’haurà
de fer palesa front a les embrazides d’uns poders fàctics econòmics
i financers que veuen amenaçats els
seus privilegis i que ara participen
del discurs apocalíptic protagonitzar
per la dreta i l’extrema dreta, amb el
concurs d’uns mitjans de comunicació desacomplexats que cada dia ens
traslladen la veu dels seus amos. A
aquesta ofensiva caldrà respondre
amb determinació per tal d’exigir
l’execució d’acords de govern que responguen a les expectatives generades
en la classe treballadora.
Com a sindicat de classe, Intersindical Valenciana demana un compromís fefaent amb la justícia social per
revertir les desigualtats generades en
etapes anteriors. En aquest sentit, el
Govern espanyol haurà de combatre
de manera decidida la precarietat
laboral en el sentit més ampli, assegurar unes pensions públiques dignes, apostar per uns serveis públics
de qualitat i garantir l’accés de les

persones a un habitatge i una renda
bàsica suficient. La justícia social
reclama a més un seguit de mesures
que afermen el principi d’igualtat entre dones i homes, persones majors,
joves i nouvingudes.
També ha arribat el moment d’iniciar un autèntic camí cap a la sostenibilitat del nostre entorn per acabar
amb les polítiques depredadores del
territori i dels recursos naturals. Sostenibilitat i transició energètica són dues
assignatures pendents que el govern ha
d’encarar amb urgència i decisió.
Finalment, l’executiu central ha
de garantir un finançament valencià
que permeta posar fi a un espoli fiscal
que segueix impedint el desplegament
d’unes polítiques socials necessàries
per a la qualitat de vida de les valencianes i els valencians. Des de la Moncloa
també cal propiciar de manera immediata l’aprofundiment en l’autogovern,
amb atribució de noves competències,
especialment en matèria laboral. És
l’hora de recuperar tot allò perdut i

d’avançar en nous drets, reivindicacions i conquestes laborals i socials.
Per a desplegar aquestes mesures
i parar els peus a l’ofensiva conservadora, el govern de Pedro Sánchez
comptarà amb el suport de la Inter-

En cas
d’incompliment,
impulsarem
mobilitzacions amb
altres agents socials,
col·lectius i plataformes
sindical, un compromís nítid que no
amaga, però, que en cas d’incompliment dels compromisos, hi plantarem cara i impulsarem les mobilitzacions necessàries amb altres agents
socials, organitzacions, col·lectius i
plataformes, unides pels mateixos
objectius i l’aspiració d’edificar conjuntament un altre model de societat.

STEPV signa un conveni de
col·laboració amb la UTEFS

Amb el professorat
sahrauí

L
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a Unió de Treballadores de
l’Educació i la Formació del
Sàhara (UTEFS) i l’STEPV
han signat un conveni de col·laboració per treballar conjuntament en
l’àmbit de l’educació, la cooperació i
la sensibilització sobre la situació de
l’ensenyament al Sàhara Occidental.
Les dues organitzacions comparteixen la necessitat de treballar conjuntament per l’alliberament del poble
sahrauí davant l’ocupació marroquina i de potenciar el sistema educatiu
sahrauí amb les aspiracions legítimes
i particularitats socioculturals del seu
poble. UTEFS aspira a la formació
d’una ciutadania activa sahrauí en
distints àmbits –cultura, economia,
societat– a partir de la preservació
dels seus trets tradicionals i culturals.
Ambdós sindicats han acordat intercanviar informació i experiències sobre l’educació i desplegar campanyes
de sensibilització, solidaritat i suport
mutu en la perspectiva d’avançar cap a
la lliure autodeterminació dels pobles.

El conveni concreta la col·laboració en
distintes matèries: assessorament legal,
jurídic i laboral; intercanvis d’experiències educatives, professorat i alumnat;
enviament de material educatiu i alimentari; col·laboració en l’elaboració
de materials i programes de formació
docent; campanyes de sensibilització i
suport en favor de la causa sahrauí; publicació de treballs sobre l’educació en
les respectives publicacions sindicals;
informació als òrgans sindicals sobre la
situació educativa al Sàhara i al País Valencià; participació en activitats impulsades per les dos organitzacions.
El conveni aposta per donar suport
a una solució ràpida, justa i duradora al
conflicte sahrauí i ajudar a la població
per a esmortir els seus efectes. UTEFS i
STEPV han fet una crida a les Nacions
Unides, la Unió Europea i, sobretot, el
govern espanyol “perquè complisca les
resolucions internacionals, es garantisca el dret d’autodeterminació del poble
sahrauí i es reconega el Front Polisario
com el seu legítim representant”.
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PRESUPOSTOS 2020

Anàlisi dels pressupostos de la Generalitat per a 2020

Uns comptes restrictius i
condicionats pel deute financer
Els Pressupostos de la Generalitat Valenciana (PGV) estan
sotmesos a un límits determinats per normes estatals que els
condicionen a un sostre de despesa i d’endeutament màxims
que, com era d’esperar, no tenen en compte la situació particular

A

grans trets, els PGV de 2020
s’incrementen en un 4.1%
respecte de 2019, mentre
que en els dos anys anteriors aquest
increment va ser d’un 10.17% (2019)
i d’un 11.99% (2018). Una diferència
significativa que afectarà negativament tots els ciutadans i ciutadanes,
com es pot observar en analitzar
alguns capítols de despesa. En personal s’experimenta un augment
del 4.38% (en 2019 i 2018 ho va fer
en un 7.98% i un 7.07% respectivament). La despesa de funcionament
registra una reducció del 0.85%,

Resulta inexplicable la
passivitat del Consell
per a exigir amb una
altra regulació del
finançament autonòmic
més favorable i la
condonació del deute
com la d’inversions reals, amb una
baixada del 4.2%. Aquestes dades
dibuixen un escenari de contenció
–quan no regressiu– de la despesa
pública que es podria explicar per la
previsió, gens optimista, d’una pèrdua d’ingressos com a conseqüència
de la desacceleració econòmica.
Aquesta no és l’única raó que justifica la contenció pressupostària. El capítol de passius financers, destinat en la
seua major part a l’amortització del
deute públic, s’incrementa un 10.52%
en relació a l’any anterior. El pitjor és
que representa un volum de despesa
del 24.72% del pressupost total, una
dada que, juntament amb la desacceleració econòmica, tanca el cercle dels
límits al pressupost de 2020.

deute públic. La partida destinada
en 2020 al pagament d’interessos
i a l’amortització del deute públic
de la Generalitat és de 6.400 milions. En altres paraules, és quasi
l’equivalent al pressupost assignat
a Sanitat, superior a les d’Educació
i Innovació i Universitats juntes i
quatre vegades al d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
A la vista d’aquestes dades, una
primera reflexió és que dècades de
finançament autonòmic insuficient no han permès cobrir les necessitats bàsiques dels valencians
i valencianes, un fet que ha obligat
la Generalitat a recórrer al finançament extern i a convertir-se en
una espiral diabòlica que any rere
any és més gran i necessita de recursos addicionals que han d’eixir
dels mateixos pressupostos, en detriment de la inversió en polítiques
que milloren la qualitat de vida de
les persones. El segon aspecte és
que l’espoli permanent de l’Estat
ens relega a la consideració de ciutadanes i ciutadans de segona categoria. Una tercera reflexió, a partir
de les dades aclaparadores i amb la
discriminació financera de l’Estat
envers el País Valencià, és que resulta inexplicable la passivitat del
Consell, en mans de tres partits polítics, per a exigir amb contundència una altra regulació del finançament autonòmic més favorable als

Devolució del deute públic

Hem d’assumir la
reivindicació del
finançament just
sense pal·liatius, amb
la complicitat de la
societat civil valenciana
en una mobilització
permanent

En atenció al volum dels seus comptes, les conselleries més importants i
per aquest ordre són Sanitat (6.700
milions d’euros), Educació (4.400),
Igualtat i Polítiques Inclusives (1.600),
Innovació i Universitats (900) i Justícia i Administració Pública (550).
Aquestes dades en el seu conjunt no
representen el tema de fons sobre el
que cal incidir. Es tracta de xifres que
ens apunten el quid de la qüestió del
que podria ser, de no estar sotmesos al
llast del deute públic.
En el tauler de joc pressupostari,
ara li toca fer el pas a la despesa pel

interessos del poble valencià i la
condonació del deute acumulat de
manera injusta.
Temps era temps de negociació
als despatxos ministerials de Madrid, de rebre promeses de revisió
del finançament mai complides, de
reconeixements institucionals de
la situació de greuge comparatiu.
Gestos que han quedat en simples
declaracions, amb mobilitzacions de
baixa intensitat o amb comissions
de diàleg pel finançament just. Eixe
temps, però, ha passat.

d’infrafinançament històric del País Valencià. Un fet que, sumat
a la desacceleració econòmica i al llast del deute públic, provoca
que els PGV de 2020 siguen menys ambiciosos que en els
exercicis precedents.

Ha arribat el moment que el Consell crega en l’autogovern com a
màxima expressió pràctica de la
voluntat del poble valencià, el moment de deixar-se de sucursalismes
i d’assumir el protagonisme en la
reivindicació del finançament just
sense pal·liatius, amb la complici-

tat de la societat civil valenciana en
una mobilització permanent que visibilitze el problema valencià arreu
de l’Estat.
Tant la capacitat de desenvolupar
polítiques efectives que milloren la
vida de la gent amb uns serveis públics de qualitat i amb prestacions so-

cials adequades a les necessitats com
l’ocupació plena en el marc d’un altre
model productiu amb treball qualificat, de qualitat i respectuós amb territori són demandes elementals que
exigim al Consell. Encara que només
siga per defendre la dignitat del poble valencià.

Què fer amb els fons alliberats?
De disposar d’un finançament adequat, amb la condonació del deute
històric, només en un any els fons
alliberats serien suficients per:
■ Acabar amb els barracons i construir 100 centres d’educació infantil i primària i 50 instituts.
■ Incrementar en un 20% les plantilles docents i duplicar els fons
destinats a ajudes de menjador,
transport escolar i gratuïtat dels
llibres de text.

■ Millorar l’accés de tota la població
a l’atenció sanitària amb la construcció de 100 centres d’atenció
primària o consultoris auxiliars,
20 hospitals equivalents al nou
hospital d’Ontinyent i incrementar en un 20% les plantilles de
personal estatutari i en formació
o la despesa en transport sanitari.
■ Garantir el principi d’igualtat en
l’accés a l’educació superior i duplicar els fons destinats a beques

universitàries i les aportacions directes de la Generalitat a les universitats valencianes.
■ Oferir prestacions socials de qualitat, incrementar un 50% els fons
destinats a polítiques sobre igualtat, diversitat funcional, persones
majors i infància i adolescència.
■ Millorar la xarxa d’infraestructures viàries i de ferrocarril o metro,
augmentant un 50% el pressupost previst per 2020.
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"El violador eres tu", un himne feminista que s'ha estés arreu del món

Les feministes xilenes posen els agressors en el punt de mira

I amb la cançó, la revolta feminista
E

l 25 de novembre del 2019 no
va ser un Dia Internacional
contra la Violència Masclista
com qualsevol altre. El grup d’activistes i artistes Lastesis de Xile tenien
preparada una cosa diferent. Feia
només cinc dies, davant d’una comissaria dels Carabineros, i després de
setmanes d’esclat social, van interpretar una cançó de denúncia contra
la violència masclista en general, i la
violència institucional en particular.
La lletra no deixa massa marge per
al dubte: la policia comet agressions
sexuals, amb impunitat per part de
jutges i en connivència amb el poder

polític. En resum, l’Estat, en compte
de protegir a les dones, és un autèntic
violador que permet i promou desaparicions, violacions i feminicidis.
Portaven mesos treballant-hi, dins
d’una obra de teatre sobre la violació
que encara no s’ha estrenat. La greu
repressió policial a l’esclat social del
seu país, en lloc d’atemorir-les, els va
proporcionar el context ideal per poder transmetre el que volien dir i, més
important encara, com ho volien dir.
Paraules tan dures com eixes no és fàcil que donen la volta al món, però la
forma que van triar per difondre-les
ha sigut determinant: en lloc de lle-

gir-les a un manifest, Lastesis van idear una performance on els lemes estaven acompanyats de música i d’una
coreografia senzilla i eficaç a l’hora.
Amb unes dos mil dones, el 25N
van fer la performance de nou,
aquesta vegada davant del palau del
Tribunal de Justícia a Santiago: tota
una declaració d’intencions que va
ser enregistrada i pujada a les xarxes
socials. La viralitat estava servida i
en poques hores milions de persones
vam veure com les dones xilenes desafiaven la censura informativa imperant al seu país i llançaven al món
un missatge dens i contundent. Un

missatge amb referències concretes a
la situació actual xilena però també
extrapolable i adaptable a d’altres realitats perquè el rerefons és el patriarcat i totes les violències masclistes
que patim les dones, tant les que es
veuen, com les que no es veuen.
A partir d’aquest moment, no han
cessat les rèpliques per tot el món, en
llocs tan emblemàtics com el Zócalo
de Ciutat de Mèxic, la Torre Eiffel de
París, el manifestòdrom Jantar Mantar de Nova Delhi, o el barri Kadiköy
d’Istanbul, entre moltíssims altres.
Precisament en aquest últim, la policia va carregar contra les dones que

Pel dret a la diversitat, es constitueix la Intersindical LGTBI+

Diverses identitats,
mateixos drets laborals
MÉLISSA VILLAR, PSICÒLOGA
CLÍNICA, INTERSINDICAL LGTBI+

L

es nostres societats han avançat en matèria LGTBI+ però
encara queden molts reptes
per afrontar. Sense anar més lluny, la
legislació recent planteja dificultats
afegides atés que en alguns aspectes
la llei va per davant de les idees socialment acceptades. Hi ha persones,
institucions i empreses que semblen
estar a favor del reconeixement dels
drets d’aquest col·lectiu, tot i que bona
part de les seues pràctiques semblen
contradir-ho.
Entre les dificultats que han d’encarar les persones homo, bi, trans
i inter-sexuals –sovint víctimes de

discriminacions diverses a causa de
la seua identitat– hi ha la reserva a
manifestar la seua orientació sexual o
identitat de gènere per por a no trobar una ocupació. Tenen por a rebre
salaris inferiors, a ser discriminades,
acomiadades del seu treball, a no ser
contractades, a patir assetjament per
part de companys de treball. Els assetjaments –el laboral, l’escolar o de
qualsevol altre tipus– provoquen seqüeles psicològiques importants. Els
testimonis de moltes víctimes d’assetjament corroboren que és l’entorn
laboral, en el qual passen tantes hores
al dia, l’espai on senten que altres les
deixen de costat, les critiquen les insulten o les ataquen. Algunes descriuen aquestes situacions com “viure en
l’autèntic infern”.

El juny de 2019 es va constituir l'Àrea
LGTBI+, un projecte que pretén implicar el conjunt de la nostra federació
en la lluita per la igualtat i la defensa
dels drets del col·lectiu. La nova àrea
buscarà línies d’acció convergents al si
dels nostres sindicats i impulsarà formació específica sobre les distintes tipologies de discriminació que pateixen
les persones amb diverses identitats de
gènere, entre elles les transsexuals excloses del món laboral. L’Àrea LGTBI+
plantejarà línies d'acció conjuntes i establirà convenis de col·laboració amb
entitats amb objectius convergents,
com ara Lambda, un dels col·lectius
de lesbianes, gais, trans i bisexuals més
implantats al País Valencià.
La Intersindical LGTBI+ considera que les persones que pateixen

es manifestaven. El patriarcat, com
veiem cada dia, no té fronteres.
El 17 de desembre és el 22 aniversari de l’assassinat d’Ana Orantes, a
qui el seu ex-marit va cremar viva després que ella, valenta, denunciara en
la televisió 40 anys de maltractaments
i la nul·la protecció per part dels tribunals, que la van obligar a viure a la mateixa casa que el seu agressor. El cas va
suposar un punt d’inflexió en l’opinió
pública i va propiciar el canvi del Codi
Penal. Segur que, d’estar viva, Ana
també dansaria i cantaria ben fort: “El
patriarcado es un juez que nos juzga
por nacer”. Per ella i per totes, ballem!

opressions degudes a alguna condició personal –per motius de procedència, gènere, orientació, identitat,
ideologia o qualsevol altra– tenen
dret a rebre un assessorament adequat i a exigir l'ajuda de les institucions. Tanmateix, encara són escasses
les professionals qualificades amb
consciència i coneixements que,
davant d’una discriminació, poden
assessorar víctimes del col·lectiu
LGTBI+ per a contribuir a empoderar-les. El coneixement de la legislació vigent pot ser un magnífic ins-

La nova àrea buscarà
línies d’acció
convergents al si dels
nostres sindicats i
impulsarà una formació
específica sobre
discriminació
trument de partida tot i que caldrà
recórrer encara un camí llarg i complex amb la perspectiva de construir
un futur amb drets i més oportunitats per a totes i tots.
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PENSIONS

El sistema públic de pensions, una qüestió política

Acabar amb l'especulació
sobre les pensions
La controvèrsia sobre les pensions, una situació
que a l’Estat espanyol afecta més de nou milions
de persones, segueix ben viva. El dinamisme que
recorre aquest conflicte representa un gran èxit
prova del qual és que la immensa majoria de partits

polítics li atorga una rellevància destacada en els
seus programes. A més, els resultats de les darreres
eleccions generals confirmen que hi ha una majoria
de ciutadanes i ciutadans que aposta per buscar una
solució justa i duradora al futur de les pensions.

JUAN MIGUEL MUÑOZ OLMO

un error considerar encara que el
Pacte de Toledo conté la solució al
problema.
És insostenible que les pensions
s’hagen de finançar només amb els
impostos del treball. Tampoc no es
paga la sanitat, l'educació, la universitat, la justícia, etc.
És insostenible que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
siga l'únic organisme públic que paga

fons de pensions estiga esgotat, un
fons que ara disposaria de més de
550.000 milions de euros comptats
des que es va crear.
Per als Pressupostos Generals de
l’Estat, una reivindicació viable és
que l’INSS esdevinga una Direcció
General del Ministeri d'Hisenda que
faça efectives les quanties de les pensions i assumisca els 7.800 milions
d’euros que suma la gestió de la despesa i la del seu personal.

És insostenible que
el fons de pensions
estiga esgotat, un fons
que ara disposaria
de més de 550.000
milions de euros
comptats des que
es va crear

Derogació o reforma?

S

ense ningú que s’atrevisca a
qüestionar l’èxit de les massives mobilitzacions recents,
cal afrontar el repte que representa
gestionar el conflicte. Es tracta d’un
moment històric per a fer valdre els
drets de les persones pensionistes
i consolidar una solució duradora.
L’enorme potencial que han acumulat les mobilitzacions recents ens
confirma que estàvem encertats en
les anàlisis, que en el seu moment
vam fixar de manera nítida amb l’objectiu d’avançar cap a un sistema de
pensions dignes per a totes i tots, garantides per llei i assegurades de manera que mai no puguen ser qüestionades per un mercat àvid de negoci.
Serà un error imperdonable que
siguem incapaços de dissenyar un
programa d’iniciatives centrades en
les pensions, que incloga les nostres
propostes amb una agenda ben acotada. En la perspectiva que les demandes siguen assumides pel govern
actual i pels governs que vindran,
totes les forces progressistes del Congrés dels Diputats han de ser aliades.

En els cercles polítics s’estudia ara
mateix el futur del sistema públic de
pensions en dos àmbits. En el primer,
integrat pels partits polítics en l’anomenat Pacte de Toledo, es treballa
amb solucions a llarg termini. L’altra
instància, la Mesa d'Agents Socials, la
conformen l’administració, dos sindicats (CCOO i UGT) i dos patronals
(CEOE i CEPYME). En aquest darrer
àmbit es busquen solucions a curt termini per a aplicar o adaptar els acords
subscrits en el Pacte de Toledo. Amb
tot, és imprescindible constituir ja un
nou àmbit de negociació.
Però, on es negocia i qui negocia? És inacceptable una negociació
amb interlocutors que no representen l’imparable moviment dels pensionistes. La prioritat ha de ser ara
l’obertura d’un espai de negociació
directe amb el Ministeri.
Un model superat
Les massives mobilitzacions de pensionistes han desbordat amb escreix
els continguts del Pacte de Toledo,
que només es pot considerar com
a model transitori fins l’entrada en
vigor de les noves normatives. Seria

a la seua plantilla amb els mateixos
fons que recapta. És insostenible
que amb els fons de les pensions es
paguen assumptes impropis, com la
tarifa plana i els contractes subvencionats. També és insostenible que el

Les reformes legals de 2011 i 2013
són els atacs més forts que ha patit l'actual sistema de pensions.
Superar les mesures previstes en
aquestes reformes, cosa que en part
s’ha aconseguit, és només un dels
primers objectius a assolir. L'increment del 0,25% està superat per
l'IPC i el factor de sostenibilitat és
difícil d’aplicar per la seua complexitat. Per això, en la pràctica, la
reforma de 2013 està superada. El
problema rau en el fet que la reforma més regressiva (2011) estava
signada pel PSOE –amb el vistiplau
d'UGT i CCOO–, un des partits pre-

tesament aliat a l'hora de dissenyar
solucions de futur.
Les propostes de la Intersindical
han de preveure eixides superadores
de la situació per tal que siguen assumides per tot el col·lectiu. Per exemple, s’ha d’aprovar una nova normativa superadora de les reformes citades
en la perspectiva de la seua derogació. D'aquesta manera es podrien superar les postures favorables tant a la
derogació com a la reforma.
El nou govern PSOE-Unides Podem configura un marc novedós. En
aquest escenari, les propostes del
moviment hauran de ser acceptades
per totes les forces que donen suport
a l’executiu, un requisit perquè prosperen les accions legislatives ja que
només una majoria parlamentària
permetrà aprovar una nova legislació superadora de l'actual. L'Estat,
gestor principal dels drets bàsics, ha
d'assumir la recaptació dels impostos sobre el treball, com assumeix
el cobrament d'altres impostos. Des
de la caixa dels Pressupostos, caldrà
reservar la part que corresponga a
les necessitats econòmiques de les
pensions.
A hores d’ara, l'Estat espanyol
només dedica el 11,7% del PIB a finançar les pensions. Per què no dedicar-li més? A Europa, la mitjana dels
estats per a atendre aquesta partida
fluctua al voltant del 12,7% dels PIB
respectius. Però els països de l’entorn
–França, Itàlia o Portugal– arriben
fins el 14% i el 15%.
L’Estat espanyol ha d’optar per
augmentar el percentatge del PIB
dedicat a les pensions, una mesura
política que posaria punt i final a l'especulació cíclica dels mercats sobre
el sistema de pensions. Pel que fa al
camp legislatiu, urgeix modificar les
lleis actuals per a adaptar-les a l’objectiu de, vinculat a la Constitució,
establir un sistema públic que garantitze unes pensions dignes i suficients
per a totes i tots.
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STEPV

Aprovat el Pla d’Acció Sindical del curs 2019/20

Millorar les condicions
laborals de l’ensenyament,
una qüestió clau
E

l 30 de novembre, Rojales
(Baix Segura), acollia el Consell Nacional de l'STEPV,
màxim òrgan de decisió que es reunia en el sud valencià com a mostra
de solidaritat i suport de l’organització cap a les gents d’una comarca devastada per les recents inundacions.
Prèviament al Consell, l’alcalde Antonio Pérez va destacar els principals
reptes d’un municipi on més del doble de la seua població prové de fins
a 82 nacionalitats diferents.
‘Ja toca!’
En ensenyament públic no universitari, es va acordar rellançar la campanya «Ja toca!» per la reversió de
les retallades encara pendents, com
la recuperació del poder adquisitiu,
la reducció de les hores lectives i les
ràtios i la millora de les plantilles
(retallades en 2013 i 2015 pel govern
del PP i encara vigents). En eixe
sentit, Educació s’ha compromés a
negociar les plantilles en març de
2020. El Sindicat estudia una campanya específica adreçada als claustres per tal de recollir les necessitats

de plantilla estable. La intenció és
garantir que el decret d’Educació
Inclusiva i la Llei de Pluringüisme
s’adapten a les necessitats dels centres educatius.

tres concertats han de complir els
mateixos criteris dels públics quant
a admissió d’alumnat i millora de la
formació del professorat.
Universitats

Ensenyament privat
En l’ensenyament privat-concertat, hi ha aspectes claus a abordar,
entre altres l’impagament de les
substitucions, l’actualització dels
triennis i els contractes d’interinatge, la negociació de les plantilles,
l’aplicació de les contractacions del
professorat de centres en crisi, la
jubilació parcial en les condicions
dels acords de 2013, la recuperació
del poder adquisitiu, l’homologació
retributiva i la desjudicialització
de la paga de 25 anys, la millora de
les condicions laborals i salarials
del personal d’administració i serveis (PAS) i dels professionals dels
centres d’Educació Especial o la reducció de la jornada lectiva en totes
les etapes educatives. Actualment,
el conveni prescriu que la jornada
laboral d’un docent és de 25 hores
lectives en totes les etapes. Els cen-

En el sector universitari, l’assignatura pendent és la signatura del
conveni col·lectiu pel govern de la
Generalitat. Per a exigir aquesta
mesura, STEPV ha convocat amb
altres sindicats mobilitzacions que
permeten la immediata aplicació de
les millores laborals i retributives.
El Sindicat també treballa per fer
efectives les mesures de conciliació,
millorar la prevenció de riscos i de
la salut laboral i continuar amb la
campanya «Ja toca!». En la universitat, la campanya es concreta
en el retorn a la jornada laboral de
35 hores, la disminució de la ràtio
d’alumnes en els primers cursos, la
supressió de la taxa de reposició, la
recuperació dels premis de jubilació
i les ajudes d’acció social, l’ampliació de les plantilles a les universitats, la fi del doble concurs per accedir a un mateix lloc de treball per

part del professorat ajudant doctor,
la constitució d’una mesa sectorial
d’universitats del País Valencià on
negociar amb la Generalitat i els
equips rectorals la normativa amb
efectes laborals, la recuperació dels
acords de millora en matèria de representació sindical, així com de les
hores de prevenció de riscos laborals. El Consell Nacional va aprovar
mesures per millorar les condicions

laborals del PDI i PAS i evitar la
precarització de tots els col·lectius,
així com iniciatives específiques de
cada universitat.
Jornades formatives
STEPV convocarà en maig unes jornades de política educativa, atesa la
possibilitat que el govern espanyol i
la Generalitat presenten una Llei valenciana d’Educació. El Sindicat vol
reclamar la màxima participació possible del professorat per a debatre el
model d’ensenyament i aspectes com
l’etapa educativa 0-3 anys, les ràtios,
l’atenció a la diversitat, l’escola pública com a garantia d’integració i
vertebració social, la gratuïtat dels
materials educatius, la gestió democràtica dels centres educatius, els
temps i la jornada escolars, la formació del professorat, l’anomenat fracàs
escolar, l’absentisme i la convivència,
l’horari del professorat i les seues
retribucions, el sistema d’ingrés a la
funció pública docent, etc.

ROF d’infantil i primària
El 2 de desembre, el DOGV publicava el Reglament Orgànic i
Funcional dels centres d’infantil
i primària, en el qual s’estableix
una nova funció a les direccions
dels centres, la capacitat de proposar la definició dels llocs de
treball i els requisits de titulació
i la capacitació professional dels
docents. La mesura ja s’aplica a
Catalunya amb unes conseqüències nefastes. Les direccions es
veuen obligades a definir perfils

de professorat i a seleccionar una
part de la seua plantilla mitjançant entrevistes. I els sistemes
establerts de provisió de llocs del
professorat (concurs de trasllats,
comissions de serveis o adjudicacions de professorat interí) s’han
vist alterats per aquesta mesura i
s’han empitjorant les condicions
laborals dels docents. STEPV ha
rebutjat la mesura i també ha iniciat una campanya per evitar el
seu desplegament.

El Consell Nacional de l'STEPV va manifestar la seua solidaritat amb les comarques del sud valencià
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STAS

Oposicions per a la renovació de
les plantilles en la funció pública

Unes convocatòries
fallides?
Fer gestió implica tindre en compte l’envelliment de la plantilla, el relleu
generacional i l’impacte de les noves tecnologies en la gestió dels serveis
públics. Atendre a aquests reptes representa una formidable oportunitat per a
renovar la funció pública. Però la manera per a afrontar aquests desafiaments,
sense uns objectius clars i una estratègia definida pot provocar una crisi
estructural en una majoria dels serveis públics.

L

a gestió del capital humà que
treballa en l’administració
valenciana viu dins d’una
bombolla aliena a les necessitats
dels serveis públics i de les persones
que la fan possible. La renovació
del personal és complexa degut als
sistemes de provisió dels llocs. L’estratègia dels responsables polítics
actuals sembla inclinar-se per promoure unes successives convocatòries acumulades en el calaix dels
assumptes pendents –no importa
en quines condicions–, un comportament que reforça la convicció
que al Govern valencià li manca un

model clar de gestió. En compte de
solucionar els incomptables problemes pendents –funcionament dels
serveis, envelliment de la plantilla,
inestabilitat laboral per un interinatge abusiu– les decisions dels
màxims responsables de la Generalitat compliquen dia rere dia la
situació del personal al servei de
l’administració valenciana.
El Consell ha resolt publicar
de colp un allau de convocatòries d’oposicions com si es tractara
d’una cursa sense fons. Els efectes
d’aquest allau amenacen de provocar entre les treballadores i treba-

lladors una indigestió irremeiable
que els abocarà a l’oposició a tots
els punts de les convocatòries i a
la lluita permanent en defensa dels
drets laborals.
Després de molts anys de promeses fallides, una majoria de treballadores i treballadors interins veu
amenaçats els seus llocs de treball.
D’altra banda, el personal de carrera
que no pot abastar unes proves que
per la seua dificultat els dificulten
la promoció interna, veuen escapar
una altra oportunitat que desconeixen si tornarà. La falta de personal
i la sobrecàrrega de treball, a més

de la necessària conciliació familiar,
impedeix en la pràctica la dedicació
extra-laboral a l’estudi.
Caos en la funció pública
Les oposicions que haurien d’haver-se convocat de manera escalonada per a gestionar una raonable
pèrdua de personal, mitigar la substitució del personal i fer efectiu el
seu relleu fan el seu efecte. Però no
demostren més interés que l’afany
recaptatori per a omplir l’expedient.
Processos interminables que s’allarguen en el temps, convocatòries que
deixen vacants o reclamacions als òrgans tècnics de selecció deixen algunes pistes sobre allò que previsiblement està al caure.
En un primer moment, se’ns deia
que es tractava de netejar el llegat de
governs anteriors. Per això els vam
concedir un termini de quatre anys,
un temps més que suficient per a gestionar una funció pública que a hores
d’ara està sumida en el caos per la falta
de personal i les nul·les possibilitats de
projecció i mobilitat de la plantilla.
Entrada la segona legislatura
del Govern del Botànic cal preguntar-se, si serà un altre període fallit
per al personal funcionari. Després
de quasi una dècada d’immobilisme
i retallades, amb una pràctica congelació de les convocatòries de llocs
de treball i sense cobrir les baixes
del personal, experimentem una reducció important del funcionariat en

l’administració del Consell. Les greus
insuficiències en la gestió provoquen
que alguns facen d’apagafocs i funambulistes, com ara amb les ajudes
fallides a la preparació de personal
qualificat. Insistim: al Govern valencià li manca una estratègia clara davant de la incapacitat en la gestió dels
recursos humans que es requereixen
en els serveis públics.
Demanem un relleu generacional
ordenat i una opció d’estabilitat per
als companys i les companyes que ara
presten els seus serveis a l’administració. Demanem unes proves ajustades als coneixements i les caracte-

Vam concedir un termini
de quatre anys per a
gestionar una funció
pública que a hores
d’ara està sumida en
el caos per la falta de
personal i les nul·les
possibilitats de projecció
i mobilitat de la plantilla
rístiques dels grups professionals i
uns temaris publicats amb temps suficient per a la seua preparació, amb
unes directrius clares. En definitiva,
reclamem un model reflexionat i
amb uns fonaments sòlids que permeten apostar per un model públic
de gestió professional.
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L’exclusió sindical,
una font de conflictes
L’actual normativa electoral per a determinar la representativitat dels
treballadores i les treballadores està feta per a blindar a UGT i CCOO i
facilitar que, encara que no tinguen cap representant, ambdós sindicats
estiguen presents en totes les meses de negociació i dificultar la presència
en les instàncies negociadores a la resta de sindicats.

R

eforçar i impulsar el bisindicalisme va ser una aposta de
l’anomenada Transició per a
evitar la consolidació d’un sindicalisme autònom, assembleari i crític
que facilitara la reconducció de la
conflictivitat social envers el diàleg i la concertació social. El suport
explícit de CCOO i UGT als Pactes
de la Moncloa (1977) és un exemple
d’una política que s’ha demostrat
lesiva per als interessos de les treballadores i treballadors. Aquesta
política de pactes, amb una negociació monopolitzada per unes cúpules sindicals que no consulten ni
escolten l’opinió de les treballadores
i treballadors afectats, s’ha manifestat més recentment en la reforma de
les pensions –acordada entre CCOO,
UGT, CEOE, CEPYME i el govern
espanyol en 2011– que va augmentar l’edat de jubilació i el nombre
d’anys per a calcular la quantia i va
introduir el factor de sostenibilitat.
Amb idèntics objectius i actors es
van signar els acords “per la millora
de l’ocupació de les administracions
públiques” amb el ministre Montoro
(PP), CCOO, UGT i CSIF, que condemnen el personal que hi treballa
a no recuperar el poder adquisitiu
perdut. Mentre que a l’estat espanyol aquests sindicats “majoritaris”
es mantenen al marge de les grans
mobilitzacions de pensionistes, a

l’Estat francés el moviment sindical
ha protagonitzat una àmplia vaga
general que ha paralitzat el país.
L’altre sindicalisme possible
Malgrat la normativa electoral i la
política favorable al bisindicalisme,
hi ha territoris i sectors amb una forta implantació d’altres forces sindi-

Emplacem al Govern
valencià a trobar
solucions reals que
resolguen un conflicte
que pot cronificar-se
indefinidament en les
institucions dependents
de la Generalitat
cals. És el cas d’Intersindical Valenciana, organització representativa en
moltes administracions i empreses
públiques, com ara la Generalitat.
L’hegemonia de la Intersindical
en determinats àmbits molesta el
bisindicalisme –als “agents socials”,
segons els agrada autodefinir-se– i
també a les empreses i administracions. Per això, CCOO i UGT gaudeixen, governe qui governe, d’un tracte
de favor escandalós en aspectes com

la representativitat o el finançament.
La Llei de Participació Institucional,
les meses de diàleg social o el flamant
Observatori pel Treball Decent en
són exemples d’aquesta denúncia.
L’expulsió de la Intersindical de les
meses de negociació, sense opció a
defensa, és l’última peça de l’estratègia antidemocràtica del bisindicalisme valencià. Per la seua banda, els
responsables de la Generalitat han
desestimat altres opcions que garantien una representació sindical respectuosa amb la voluntat expressada
pels treballadors i les treballadors en
les eleccions.
Però els intents de silenciar-nos
no impediran a Intersindical Valenciana persistir en la defensa dels drets
a la negociació col·lectiva, la llibertat
sindical, la millora de les condicions
laborals i dels serveis públics. I com
en altres ocasions plantarem cara a la
nostra exclusió en els centres de treball i també en els carrers. El nostre
sindicalisme autònom i assembleari
només depén de la voluntat manifestada per la classe treballadora i, particularment, per la nostra militància i
afiliació.
Emplacem al Govern valencià i
als partits polítics que li donen suport a reflexionar i a ser coherents
amb el seu discurs públic i a trobar
solucions reals que resolguen un
conflicte que, si no es garanteix la

pluralitat sindical en la negociació
col·lectiva, pot cronificar-se indefinidament en les institucions dependents de la Generalitat. El Consell
també ha d’impulsar canvis legislatius o normatius, al País Valencià i a
l’Estat espanyol, per a solventar els
problemes interpretatius o representatius que afavorisquen la plena
llibertat sindical. Cal acabar ja amb
la política obsoleta de les institucions autonòmiques i locals valencianes d’apuntalar el bisindicalisme.
La màxima representació del poder valencià haurà de reconèixer com
més prompte millor que l’exclusió sindical només constitueix una font contínua de conflictes. Contràriament, la

legitimitat de la negociació col·lectiva
amb una composició democràtica de

La màxima
representació del
poder valencià ha
de reconèixer que
l’exclusió sindical només
constitueix una font
continua de conflictes
les instàncies representatives, requereix d’una aposta decidida a favor de
la inclusió, no per l’exclusió.

Comunicació de la Conselleria de Justícia i
Administració Pública, amb l'assignació de representants
en la Mesa-1, d'acord amb els resultats de les eleccions sindicals
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Intersindical i FSES, exclosos de la Mesa General

Un atac a la llibertat sindical
amb greus conseqüències
L

Eleccions sindicals 2018-2019. Personal
funcionari i estatutari de la Generalitat.
NOMBRE DE DELEGADES I DELEGATS
INTERSINDICAL
CSIF
CCOO-PV
UGT-PV
FSES
CESMCV-SAE
SIMAP-PAS
STAJ
USOC
CGT
CEMS
IGEVA
USAE
Total

183
164
159
147
131
73
23
17
6
5
4
2
2
916

Eleccions sindicals 2018-2019. Personal
estatutari i funcionari. MESA GENERAL
DE NEGOCIACIÓ. ORGANITZACIONS
INTERSINDICAL
CSIF
CCOO-PV
UGT-PV
FSES

23,34%
20,92%
20,28%
18,75%
16,71%

Eleccions sindicals 2018-2019. Personal
laboral, estatutari i funcionari. MESA
GENERAL DE NEGOCIACIÓ I
Nombre de vots (*)
INTERSINDICAL
FSES
CCOO
CSIF
UGT
CEMSAE
SIMAP-PAS
STAJ

25.079
13.253
12.961
11.341
9.821
4.911
1.688
1.039

(*) Sindicats que han obtingut
més d’un miler de vots

es dos organitzacions més votades de la funció pública –situades en tercera i cinquena
posició en nombre de representants
sindicals–, han estat víctimes d’un
exercici insòlit de filibusterisme pel
qual han estat excloses de la Mesa
General de Negociació del personal
laboral, estatutari i funcionari de la
Generalitat Valenciana (Mesa General de Negociació-I ó MGN-1). La
Intersindical ha acusat la Conselleria
de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat que, a instància d’alguns sindicats i amb una
retorçuda interpretació de la llei, ha
practicat “un acte de pirateria legal”.
El 29 d’octubre, en la constitució
d’aquesta Mesa, no van ser convocades ni la Intersindical ni la Federació de Sindicats d’Educació i Sanitat
(FSES). Intersindical Valenciana és
l’organització que compta amb més
suport dels treballadors i treballadores de la funció pública valenciana,
el sindicat més votat entre el personal laboral, funcionari i estatutari
(25.079 vots) i el tercer en representació (183 delegades i delegats). La
FSES (Federación de Sindicatos de
Enseñanza y Sanidad) és la segona
força en vots (13.253) i la cinquena
en nombre de delegats i delegades
(138). D’aquesta manera s’ha relegat
el 46,77 % dels vots del personal laboral, funcionari i estatutari –amb el
30,12% de les delegades i delegats–a
quedar fora de la MGN-1. Es tracta
d’un atac sense precedents en la història del sindicalisme contra les empleades i empleats públics i la llibertat sindical al País Valencià.
Què és la Mesa-1?
La Mesa General de Negociació del
personal laboral, funcionari i estatutari (coneguda amb les sigles MGN-1)
és l’òrgan que negocia les condicions
laborals comuns del personal al servei
de la Generalitat. Hi ha també la Mesa
General de Negociació del personal

Personal Funcionari, Estatutari i Laboral (2018-2019) • DELEGATS I DELEGADES
CCOO UGT FESES CSIF CESM-SAE

IV

SIMAP

SECTOR

ÀMBIT

Sanitat

Funcionari (536)

101

94

97

79

73

57

23

Laboral (57)
Funcionari (173)

7
25

8
3

7
34

14
18

8
-

93

10
-

Laboral (43)
Funcionari (142)

23

44

-

44

-

24

-

Laboral (53)
Funcionari (65)
Laboral (0)
1069

12 33
10
6
178 188

138

7
23
185

1
9
81 184

33

Educació
Funció
Pública
Justícia
Total

ALTRES
4 CESM
2 USAE
6 USO
3 CESM
14 APPRECE
29 USO
5 CGT
2 IGEVA
17 STAJ
82

Cens electoral de la Generalitat (2018-2019)
DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL (SITUACIÓ ADMINISTRATIVA)
Sector
Educació no universitària
Sanitat
Funció Pública
Justícia
TOTAL (130.964)

Personal funcionari
55.269
51.147
14.274
5.564
126.254

Personal laboral
1.069
2.640
1.001
0
4.710

funcionari i estatutari que negocia les
condicions laborals d’aquest col·lectiu,
coneguda com MGN-2. Des de 2007,
any d’entrada en vigor de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP),
aquesta normativa regula tota una
sèrie d’assumptes relacionats amb les
Administracions Públiques i les condicions laborals del personal que hi
treballa. En tot aquest temps, Intersindical Valenciana ha estat present
en ambdues instàncies, la Mesa-1 i la
Mesa-2. Entre el personal funcionari
i estatutari de la Generalitat, la Intersindical és l’organització majoritària,
la més votada i la que compta amb
més delegades i delegats.
Fora de la Mesa-1
Amb els resultats electorals, que expressen la voluntat de la majoria dels
treballadores i treballadors al servei

La Intersindical i
FESES són els dos
sindicats més votats
i tenen més del 10%
de representants del
personal laboral,
estatutari i funcionari,
que és el 95% del total
de la Generalitat, l’exclusió d’Intersindical Valenciana i la FESE de la
Mesa-1 ha provocat una gran perplexitat i indignació entre amplis sectors del personal públic.
Els resultats de les eleccions determinen la composició de la Mesa1, integrada per representants de
les organitzacions sindicals que han
obtingut més del 10% del conjunt
de delegades i delegats del personal
laboral, funcionari i estatutari de la
Generalitat. La Intersindical ha format part d’aquesta instància des de
l’aprovació de l’EBEP (2007). Fins i
tot la mateixa Conselleria de Justícia
i Administracions Públiques ho ha
considerat sempre així, com ho palesa la comunicació que el 9 de juliol
de 2019 va adreçar a Intersindical
Valenciana i a FSES, l’altra organització sindical ara exclosa.
L’exclusió de la Intersindical i de
FSES va començar a perpetrar-se
quan altres dos sindicats presents
en aquesta Mesa la van exigir en
aplicació d’una sentència controvertida del Tribunal Suprem que
unifica criteris en la interpretació
de l’article 36.3 del Text Refós de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
(TREBEP). Eixa unificació de criteris determina que per a estar present
a la Mesa-1 cada sindicat ha d’acreditar una representació del 10% del
personal funcionari i estatutari i un

altre 10% del personal laboral, dos
sectors amb diferents condicions de
treball. L’aplicació estricta del criteri
de l’Alt Tribunal ha permés excloure
Intersindical Valenciana i FESES de
la Mesa-1. Aquestes organitzacions,
que efectivament no acrediten el
10% de representació en el sector del
personal laboral (menys d’un 5% de
la plantilla de la Generalitat) compten no obstant això amb una representació superior al 10% en el còmput global de les delegades i delegats
del personal laboral, estatutari i funcionari (més del 95% del personal) i
són els dos sindicats més votats en el
conjunt de la Generalitat. Les dades
són una evidència indiscutible que
hi ha qui s’entesta a ignorar.
Una Generalitat deslleial
Podria haver actuat d’una altra manera el Consell de la Generalitat?
“Per descomptat que sí”, asegura la
Intersindical. “Es podria haver constituït la Mesa-1, amb els criteris que
fins ara s’han considerat, criteris arreplegats en la comunicació oficial
als sindicats del 9 de juliol de 2019.
Si alguna organització no hi estava
d’acord podria haver-ho impugnat i
denunciar-ho als tribunals, però no
impedir que la representació de la
majoria quedara fora d’aquest òrgan
de representació.
Les dos organitzacions excloses
no han rebut cap comunicació oficial
amb les al·legacions presentades per
altres sindicats contra la presència
de la Intersindical i de FESES a la
Mesa-1”.
La decisió només s’ha traslladat a través de converses bilaterals,
sense donar opció a estudiar-la, a
exercir el legítim dret de defensa
jurídica i a presentar-hi les al·legacions pertinents. De fet, Intersindical Valenciana es va assabentar de
la seua exclusió unes hores abans
de la constitució de la Mesa, a través de canals oficiosos de la constitució de la Mesa-1. Per al Sindicat
es tracta d’”un fet inadmissible que
posa en evidència l’actuació deslleial de la Conselleria de Justícia i
Administracions Públiques envers
la Intersindical Valenciana. No es
van dignar ni a lliurar-nos les allegacions contra la presència de la
Intersindical ni a comunicar-nos la
constitució de la Mesa-1, es van limitar a lliurar-nos un informe del
Consell Jurídic Consultiu sobre la
Mesa de negociació del Consorci de
Bombers”.
I ara, què ?
Intersindical Valenciana ha anunciat un recurs contra la constitució de
la Mesa-1 per entendre que es basa
en una interpretació restrictiva de

l’article 36.3 del TREBEP que fa la
sentència del Suprem: “La sentència
fa cas omís de les situacions específiques que es presenten en els diferents sectors o àmbits de negociació,
com la Generalitat Valenciana, on
l’aplicació d’aquest veredicte col·lisiona frontalment amb el bé jurídic
que intenta protegir que no és cap
altre que els drets laborals de les empleades i empleats públics”.
La Intersindical seguirà exigint
estar present en la Mesa-1 amb tots
els drets corresponents. Mentrestant,
ha anunciat que “vigilarà que la Mesa
no envaïsca competències d’altres
àmbits de negociació per a suplantar-los. També exigirem que la Mesa2 s’active per a negociar la totalitat
de les matèries que afecten a aquest
personal de la Generalitat”.
D’altra banda, el Sindicat ha traslladat als partits polítics la posada en

Vigilarem que la
Mesa-1 no envaïsca
competències d’altres
àmbits de negociació
per a suplantar-los
i exigirem activar la
Mesa-2 per a negociar
totes les matèries
marxa d’iniciatives legislatives “per a
acabar amb una situació que atempta
greument contra la llibertat sindical i
el dret a la negociació col·lectiva”. La
Intersindical també promourà mobilitzacions “per a exigir que s’acabe
amb la vulneració del dret a la negociació i per a millorar les condicions
laborals de tot el personal del sector
públic valencià”.

UNA SENTÈNCIA AMB
EFECTES SURREALISTES
En les darreres eleccions sindicals en l’Ajuntament de
Foios (Horta Nord), amb un
total de quatre representants,
Intersindical Valenciana va
obtindre tres corresponents
al personal funcionari i el Sindicat SPPLB, un del personal
laboral.
Però l’aplicació estricta de la
sentència del Tribunal Suprem va determinar que la
composició de la Mesa de Negociació de l’Ajuntament, ignorant els resultats electorals,
la conformen representants
de CCOO i UGT, sindicats
sense presència ni representació en el Consistori.
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STM

La cobdícia de l'empresa i
la predisposició continua
al pacte que manifesta
el seu fidel i predilecte
sindicat, ha impossibilitat
una millora de les
condicions de l'ERTE

Un eventual acord amb l’empresa ha
de respectar els drets de tota la plantilla

Ford València: beneficis
rècord amb EROS injustos
La classe obrera sap que en el capitalisme la cobdícia de la patronal per acumular beneficis mai no en té prou.
Els treballadors i les treballadores ho pateixen cada dia de manera destacada. Saben que aquesta desraó, que
descansa en mesures econòmiques i pernicioses reformes laborals, condemna a la precarietat absoluta o a
l'emigració a milions de persones. L’empresa Ford és un dels més tristos i il·lustratius exemples de tot això.

D

es de 2013, Ford Almussafes ha acumulat sis exercicis anuals consecutius amb
beneficis rècord. Fins i tot el 2018,
a pesar d’haver reduït la producció,
l’empresa va multiplicar per tres els
resultats de l’any anterior. En els últims 10 anys, els increments salarials
de la Gerència –un col·lectiu d’entre
un i tres centenars de persones, depenent de l'any– s’han situat entorn
del 3% anual, amb aportacions als
seus plans de pensions d'entre el 10 i
el 30% d’unes retribucions esplèndides i revaloritzades. A més, cadascun
dels individus que integra aquesta
elit privilegiada gaudeix de dos cotxes que Ford li lliura generosament
per al seu ús personal.
En aquest mateix període, la
plantilla de la factoria d’Almussafes
ha vist minvat els seus salaris, per

congelació salarial, per l’augment
estricte de l'IPC o, en el millor dels
casos, un 0,5% per damunt d'aquest
índex. És a dir, la Gerència ha engrossit les seues nòmines, mentre
que es retallaven els salaris a la immensa majoria d’un plantilla, principal responsable de proporcionar
amb la seua força de treball l’obtenció d’uns beneficis multimilionaris
per l’empresa.
En els últims tres anys, la direcció de Ford Almussafes –que acumula beneficis i diversos Expedients
de Regulació Temporal d'Ocupació
(ERTO) en les plantes de motors
com en les de fabricació de vehicles–,
de manera inexplicable, juntament
amb la direcció del sindicat UGT, ha
arribat a pactar en tots els ERTO que
la plantilla afectada perda el 20%
dels seus salaris (l'última pèrdua es

va pactar en octubre). Les altres organitzacions sindicals presents en el
comitè d'Empresa (STM-Intersindi-

la Gerència ha engrossit
les seues nòmines,
mentre que es retallaven
els salaris a la immensa
majoria de la plantilla
cal valenciana, CCOO i CGT), han rebutjat uns acords que resulten molt
nocius per a la plantilla.
Reduir la velocitat de producció
L’STM ha plantejat altres alternatives com ara disminuir la velocitat de
les línies, una mesura que milloraria

encara més les estadístiques i els nivells de qualitat. Ser menys veloços
també redundaria en la protecció de
la salut de la plantilla, ara danyada
per una càrrega de treball que podríem qualificar “d’inhumana”. Pel que
fa a l’adquisició de cotxes produïts en
la factoria, el Sindicat s’ha proposat
el restabliment del descompte per a
les persones empleades i els familiars
directes –un descompte del qual hem
gaudit durant més de 35 anys) o, en
el seu defecte, establir un programa
atractiu de renting per a incrementar
les comandes. L’eventual acceptació
d'aquesta iniciativa, a més d'un reconeixement a la professionalitat i
l’esforç de la plantilla, representa una
reducció dels dies d'ERTE, per l'increment de les comandes.
A pesar de tot això, hi ha qui manté la necessitat d’un ERTE, un extrem

que l’STM estaria disposat a pactar
sempre que l'empresa garantira el
complement íntegre del salari de totes les persones afectades. En aquest
supòsit, en cas d'acomiadament, Ford
haurà d’abonar totes les prestacions
per desocupació consumides per la
persona acomiadada. En aquest sentit, cal tindre present que hi ha companyes i companys que han consumit
les seues prestacions per desocupació
per damunt dels 200 dies.
La cobdícia de l'empresa i la predisposició continua al pacte que manifesta el seu fidel i predilecte sindicat, ha impossibilitat una millora de
les condicions de l'ERTE que haguera permés la signatura per part de
l’STM. Tot això, unit a la complexa
situació global que viu el sector automobilístic pot provocar situacions
semblants a curt i mitjà termini. En
aquestes coordenades, la direcció
de Ford i els responsables d’UGT
haurien de respectar els drets laborals d’una plantilla que per justícia
i drets mereix un tractament més
respectuós.
La delegació de l’STM en el comitè d’empresa de Ford Almussafes
ha manifestat que seguirà present
de manera activa i amb voluntat
d’arribar a acords en tots els espais
de negociació, així com el seu compromís de presentar alternatives realistes i factibles. No obstant això,
el Sindicat ha insistit, per damunt
de cap altra altra qüestió, en la seua
decisió de defensar de manera insubornable els interessos de les treballadores i treballadors als quals
representa.
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INTERSINDICAL SALUT

By Joanbanjo - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43572777

Un còctel explosiu per a gestionar
la sanitat pública valenciana

Continua pendent el
retorn a la gestió pública
del Departament de Dénia
En la reunió del 13 de novembre amb la Plataforma de la Sanitat de la Marina Alta per a abordar la situació
sanitària en la comarca, el sotssecretari de la Conselleria de Sanitat va ser incapaç de contestar les preguntes
dels portaveus de l’entitat. David Fernández va dir que desconeix com i quan es farà efectiva la reversió de
l’Hospital de la Marina i va assegurar que ignorava si la responsabilitat futura de la gestió del centre sanitari
recaurà en la mateixa Conselleria o en una empresa pública.
PACO SÁNCHEZ, INTERSINDICAL
SALUT - DÉNIA, MARINA ALTA

E

l representant de l’administració, que no va adquirir cap
compromís concret, va insistir
que la Conselleria negocia una compra d'accions amb l’empresa DKV,
encara que no amb Ribera Salud, i va
tornar a demanar a la ciutadania un
acte de fe.
Hi ha molts indicis que la Conselleria continua sense prendre en consideració els problemes que pateixen
els usuaris i les usuàries dels serveis
sanitaris, així com el personal adscrit
a Sanitat del Departament de Dénia.
En els mesos previs a les eleccions
generals i autonòmiques del 2019,
amb una pressió popular, van ser
habituals a la comarca les compareixences i les declaracions de la titular
de la Conselleria, Ana Barceló, com
del mateix president de la Generalitat. Fins i tot, en l'última sessió plenària de les Corts, Barceló va assegurar que s’havia iniciat la redacció de
documents –basats en bona part en
l’informe d'auditoria ciutadana– per
a donar suport a la resolució unila-

teral del contracte. Les paraules de
la consellera, que apuntaven aleshores a una reversió pura i dura en la
gestió de l’Hospital de La Marina,
s’han desdibuixat. Després de les cites electorals, amb el descens de les
mobilitzacions ciutadanes, Sanitat
torna a tancar-se en banda i deixa

Cada vegada que s'obri
la borsa de treball es
produeix un èxode de
professionals. La Marina
és, en aquest sentit, una
zona de pas, perquè les
condicions de treball no
són gens atractives
sense solventar uns problemes que
persisteixen i que en alguns aspectes
han empitjorat.
Externalització de serveis
Cada vegada que s'obri la borsa de
treball de la Conselleria de Sanitat es
produeix un èxode de professionals,

que deixen el Departament de Dénia
sense personal amb experiència. La
Marina és, en aquest sentit, una zona
de pas, perquè que les condicions de
treball no són gens atractives. L'únic
interès de la plantilla és el d’acumular punts per a eixir corrents, com
més prompte millor. Sense anar més
lluny, l’obertura de la bossa per a
personal facultatiu i d’infermeria ha
provocat una sagnia formidable.
La Salut Mental és encara la parent pobre de l’atenció sanitària. A
pesar de les continues promeses, el
nombre de professionals no ha augmenta i l’estat de les ràtios està molt
per davall de qualsevol altre departament del País Valencià.
El laboratori de l'Hospital de La
Marina està “externalitzat”, expressió
a què recorren els gestors neoliberals per a dir que està subcontractat,
és a dir, reprivatizat. El personal del
laboratori no ha deixat de disminuir
des que es va externalitzar l’any 2012
amb el consegüent augment de càrregues de treball. La qualitat no pot
estar garantida, i la plantilla pateix
condicions laborals pitjors que en
Marina Salud, sense dret a puntuar
en la borsa de Treball de la mateixa

Conselleria. És un problema urgent
que els responsables de Sanitat han
d'abordar de manera immediata i
enèrgica. Perquè, a més, com explica
l'informe d'auditoria ciutadana –una
comissió integrada per partits polítics i organitzacions sindicals representatives com la Intersindical, entre

El laboratori de
l'Hospital de La Marina
està “externalitzat”,
expressió a què recorren
els gestors neoliberals
per a dir que està
subcontractat, és a dir,
reprivatizat
altres–, l'externalització no va comptar amb totes les garanties legals.
Les pràctiques d'externalitzar serveis clínics s’estenen com una taca
d'oli. Per a acabar amb les llistes
d'espera de TAC i ressonàncies magnètiques, Marina Salud ha contractat
una empresa que ha instal·lat un camió a la porta de l'hospital per a rea-

litzar aquestes proves diagnòstiques.
També contracten els serveis d'altres
empreses per a informar dels resultats de les ressonàncies realitzades a
l'hospital. Preguntat el sotsecretari
sobre si Marina Salud té autorització
per a externalitzar aquest servei, David Fernández va respondre que ni la
té ni la necessita.
En altres paraules, mentre que
perquè la Conselleria concerte serveis amb una clínica privada per
reduir les llistes d'espera s’han de
superar uns controls de qualitat, no
cal cap mena de requisit perquè una
subcontractació de serveis es concedisca a una entitat privada com Marina Salud. La Conselleria permet
així que l’empresa concessionària
faça el que li vinga en gana.
Un altre exemple d'externalització
que ha alçat polseguera és l’anomenat
“telederma”, un sistema que substitueix la visita personal al dermatòleg per
l’atenció d’una infermera que es limita
a fotografiar les lesions dels pacients i
remet les imatges a una empresa externa perquè les diagnostique.
El sotssecretari va demostrar el
seu desconeixement sobre el nou
sistema implantat per a pal·liar la
llarguíssima llista d'espera de dermatologia. Fernández es va acollir
novament a un mantra conegut, que
“els plecs de condicions són molt inespecífics i no donen marge d'acció a
la Conselleria”, un passivitat manifesta que Intersindical Salut ha qualificat d’irresponsable.
Ni transparència ni participació
El poc interès de la Conselleria de Sanitat per la transparència i la participació es manifesta també en el mateix
Portal de Transparència de la Generalitat. Els últims documents que hi
consten es remunten a l'any 2015,
abans de la constitució del Govern del
Botànic. Els responsables del Departament estan obligats a publicar totes
les actes de la comissions mixtes dels
darrers anys. També hi han d'estar
accessibles les liquidacions practicades, des de 2009 fins a 2013, una
documentació d’importància vital per
conèixer la marxa de la concessió.

12

71 / FEBRER 2020

STICS

Només una de cada deu persones
treballadores pertany a un sindicat

La Intersindical
aposta per la
unitat de la classe
treballadora
E

ls sindicats són organitzacions
de treballadores i treballadors
units per a defensar els drets
laborals on i quan corresponga. “La
unió fa la força”, però malauradament aquesta unió és encara una
aspiració, perquè només una de cada
deu persones que treballen està afiliada a alguna organització sindical.
En una majoria d’ocasions, les
persones treballadores acudeixen al
sindicat per resoldre un problema
en el treball: un acomiadament, una
sanció, un canvi de les condiciones
laborals, una situació d’assetjament,
etc. Al capdavall, una majoria s’afilia
al sindicat per pura necessitat personal. Hi ha escasses ocasions de persones que s’afilien per voluntat de
participar de l’acció sindical i de la
defensa dels drets col·lectius.
Des d’aquesta constatació, cal
pensar quin tipus de legislació laboral existiria si les xifres d’afiliació
foren distintes, si un 90% de les persones treballadores estigueren afiliades i hi haguera una autèntica unió
entre les distintes organitzacions
sindicals. En aquest supòsit seria la
part empresarial la que ens tractaria
amb respecte i cuidaria de no infringir la legislació. Per descomptat,

no patiríem unes reformes laborals
com les actualment en vigor i que
tant ens perjudiquen.
Això és només una il·lusió, i d'illusions no es viu. La realitat ens fa
baixar a terra i comprovar que una
majoria d’empreses se n’aprofita de

No cal estar afiliada a
Intersindical Valenciana
per a rebre la nostra
atenció, tot i que
en determinades
circunstàmcies l’afiliació
gaudeix d’uns drets
suplementaris.
la inestabilitat i la reforma laboral i
sobretot de la falta de coneixement i
reivindicació dels nostres drets.
Amb la Intersindical
Intersindical Valenciana és una confederació d’organitzacions del País
Valencià que en diferents àrees i sectors treballa dia a dia per a ajudar a
totes les persones treballadores que

s'hi acosten a les nostres seus. No cal
estar afiliada per a rebre la nostra
atenció, tot i que en determinades
circunstàmcies, com ara quan cal
presentar una demanda judicial,
l’afiliació gaudeix d’uns drets suplementaris.
En la Intersindical respectem la
decisió dels col·lectius que treballen
en els diferents àmbits laborals: en
l'administració pública (Administració del Consell, Educació, Sanitat, ajuntaments, etc.), i també en
els convenis on estem presents (IFA
Alacant, ITV València, Empleats de
finques urbanes de Castelló i València) on, per constrast amb el sindicalisme burocràtic, hem aconseguit
millores substancials.
Parlar amb les companyes i
companys de treball. Mostrar-los
que la unitat i solidaritat entre les
persones treballadores és el millor
mitjà per a canviar les coses. Treballar dignament. Ser respectats en
el nostres drets laborals. Desterrar
l’assetjament en els nostres llocs de
treball. Heus ací un programa mínim que només amb l'afiliació sindical i amb la participació activa reforçarà una autèntica unió que ens
done més força.

Incapacitat
temporal,
notes útils
L

a incapacitat temporal (IT) és
la situació en la qual una persona es veu impossibilitada
per a desenvolupar el seu treball per
una malaltia comuna, una malaltia
professional o un accident –de treball
o no– i requereix d’una assistència sanitària. La incapacitat temporal per
baixa mèdica és una situació limitada
en el temps, dura un màxim d'un any,
prorrogable expressament per l'Institut Nacional de la Seguretat Social
(INSS) per altres sis mesos.
Drets
Mentre s'estiga de baixa per aquests
motiu el contracte de treball se suspèn, i la persona treballadora té dret
a una prestació econòmica.
Requisits per la prestació
· Estar afiliat a la Seguretat Social i
en alta o assimilat a l'alta.
· Si la IT deriva de malaltia comuna,
tindre cotitzats 180 dies en els cinc
anys anteriors.
· Si la IT deriva d'accident, siga o no
de treball, o malaltia professional
no cal període previ de cotització.
Temporalització
Els efectes del dret són efectius des
del moment de la baixa mèdica. En
casos d'accident de treball i malaltia
professional, des de l'endemà de la
baixa mèdica.
Tràmits
En cas de malaltia comuna o accident no laboral, la persona afectada
ha d'acudir al metge o la metgessa de

la Seguretat Social que li corresponga, la qual li lliurarà el comunicat de
baixa. A partir del quart dia de baixa
li lliurarà un ‘comunicat de confirmació’. Per a accidents de treball i malaltia professional, els comunicats d'altes, baixes i confirmació també poden
fer-se a través de la Mútua corresponent. En qualsevol cas, cada setmana
el facultatiu o la facultativa ha d'emetre els comunicats de confirmació de
la baixa. Últimament es recorre a un
altre sistema de comunicats d'alta i
baixa. Quan la metgessa o el metge
ho estima oportú, alhora que concedeix la baixa a la persona treballadora
li expedeix també l'alta.
Retribucions durant la baixa
A. Per malaltia comuna o accident
no laboral
· Els tres primers dies de la baixa no
es cobra cap remuneració.
· Del dia 4t al 15è es percep el 60%
de la base reguladora per IT.
· Del dia 16è fins al 20è, es rep el
60% de la base reguladora per IT.
Des del 21è es percep el 75% de la
base reguladora per IT.
Aquestes condicions, mínimes, poden ser millorades pel conveni, o per
acord de l’empresa.
B. Per accident de treball o malaltia
professional:
Des de l'endemà de la baixa, es
cobra el 75% de la base reguladora per contingències professionals.
No es percep el 100%, sinó el 75%,
llevat que ho indique el conveni, o
per acord de l’empresa que així ho
arreplegue.
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SALUT LABORAL I MEDI AMBIENT

Vicent Navarro, lluitador incansable per la conservació del paratge de Les Moles

No es pot estimar el que no es coneix

Salvem Les Moles de Paterna
CLARA ESTEVE FERRER

“P

aterna no té mar, ni té camp,
però tindrà polígons industrials”. Aquesta sentència
d’una regidora de l’Ajuntament de
Paterna, pronunciada als anys 80,
va encendre l’espurna reivindicativa
de Vicent Navarro, probablement, la
persona que començà a lluitar per
la conservació del paratge natural
de Les Moles. Així ens ho conta durant una passejada per la zona, juntament amb José Ordóñez i Rubén
Fernández, altres membres destacats de la coordinadora Salvem les
Moles, que d’uns anys ençà lluita
per evitar la construcció d’un macro
centre comercial batejat amb el nom
d’Intu Mediterrani. La passejada és
deliciosa. Brilla el sol, i s’escolta el
xiuxiueig del vent entre les branques
dels arbres. Un perfum a pi i a herbes
aromàtiques, tan característiques
del terreny, ens acompanya durant
tota la marxa. De sobte, un conill
creua veloç la nostra senda. Un camí
durant el qual ens topem amb velles
trinxeres de la guerra civil, bancals
antiquíssims, aljubs i cases de pastor
mig derruïdes. Vestigis innegables
de quan vivíem arrelats a la natura,
i no d’esquena a ella. I, no obstant
això, si la justícia i els polítics no ho
impedeixen, el bosc que ara ens acull
i ens encisa a cada pas, un bosc habitat per conills i eriçons, per teixos
i, fins i tot, raboses, a banda d'una
gran varietat d'aus, serà arrasat per
un gegant comercial, que inclús es

preveu que continga un llac artificial
per fer surf, una pista de patinatge
sobre gel i unes pistes d’esquí. En cas
de fer-se realitat, aquest colós, Intu
Mediterrani, seria el centre comercial més gran d’Europa.
L’ombra del PP
No és d’estranyar que fóra el govern
d’Alberto Fabra el que donara llum
verda a aquest despropòsit, que tan
bé s’adiu amb la resta de construccions megalòmanes del PP valencià.
Prompte donaren la benvinguda
al projecte amb confeti i música de
fons, o, el que és equivalent en l’àmbit administratiu, atorgant-li categoria d’ATE, zona d’actuació territorial estratègica. Paral·lelament, els

Si la justícia i els polítics
no ho impedeixen, el
bosc que ara ens acull i
ens encisa serà arrasat
per un gegant comercial
grups ecologistes i algunes associacions de veïns començaren a organitzar-se més seriosament: tot i que
el paratge natural de Les Moles mai
havia estat pres en massa consideració i, fins i tot, havia estat tractat
sovint com un abocador, aquesta vegada, però, el perill era de caire diferent: senzillament, es tractava d’un
assumpte de vida o mort. Amb els
primers ecos d’esta lluita presents, el

2016, el vent fresc del canvi polític
va dur bones notícies: la Conselleria
de Medi Ambient del Govern del
Botànic semblava tancar la porta a
Intu amb un informe mediambiental desfavorable, basat sobretot en
les nefastes conseqüències hídriques
i de mobilitat que se’n derivarien de
la seua construcció. Tal com ens conta José Ordóñez, amb un to concís i
apassionat que sembla ser fruit de la
pràctica d’anys de reivindicació, i de
la convicció ferma en allò que defensa, “per construir Intu Mediterrani,
s’hauria de desviar un barranc, el
d’Endolçà, i impermeabilitzar gran
part del subsòl que, encara que no
ho parega, conté un aqüífer. Aquesta
manipulació contranatural comportaria greus problemes d’escorrenties
aigües avall, entre els veïns de Paterna. A més a més, la carretera d’Ademús es col·lapsaria molt més encara
del que ja ho està. El centre comercial preveu desplaçaments de 25 milions de visitants a l'any, el que suposaria uns 9 milions de vehicles més
a una pista d'Ademús ja col·lapsada
de normal”.
L’últim pulmó verd
Però, com era d’esperar, malgrat els
arguments d’aquest informe mediambiental desfavorable, la promotora, que cal dir que des del principi
ha comptat amb el suport de l’alcalde
de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, el va recórrer. Quina
ha estat la sorpresa quan, fa poques
setmanes, una sentència del Tribunal

Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana li ha donat parcialment la
raó: el text ve a dir, en poques paraules, que la declaració d’ATE prima
sobre dels informes mediambientals
contraris a l’actuació. Per a Ordóñez,
açò és un autèntic despropòsit, i encoratja Ximo Puig a l'acció: “No es
pot consentir que una empresa britànica amb seu en paradís fiscal li
diga a la Generalitat Valenciana que
no té competències per a gestionar
el seu territori. Això és intolerable,
s’ha de recórrer i es pot guanyar. Segur”. Mentre ens ho conta, tal volta
siga l’únic moment de l’entrevista
on el que era convicció, es transforma en enuig. Atzarosament, just en
eixe moment, el vent bufa més fort.
Les branques d'un pi imponent sota

Les Moles de Paterna
estan formades per
una massa forestal
equivalent a 450 camps
de futbol
el qual té lloc l’entrevista a Ordóñez
s’agiten. L’home i la natura semblen
mimetitzar-se. Al cap i la fi, així hi
vam conviure durant milers d'anys,
I, malgrat tot, la realitat és que, si
els responsables polítics i la justícia
no ho impedeixen, Intu Mediterrani
pot acabar amb l’últim pulmó verd de
l’àrea metropolitana de València. Per
a molts (grups ecologistes, la coordinadora o entitats que li han donat

suport, com Intersindical Valenciana)
açò és un atemptat mediambiental
(i també social) de primera magnitud. Per als defensors del projecte, en
canvi, la destrucció de les Moles en
favor del macrocentre comercial és
vista com una oportunitat econòmica
d'or que, a més a més, es desplegaria
en uns terrenys que, segons afirmen,
estan carents de valor. Una zona que,
fins i tot, han arribat a qualificar de
“secarral”. Així ens ho conta Vicent
Navarro, qui va més enllà: “Jo els diria als que diuen això que no tenen als
ulls més que un bitllet de 500 euros.
Quin és el valor d'açò? Doncs el valor
és la vegetació, i la vida que hi ha ací.
Sense açò no podríem respirar, no podríem viure”.
I és que el paratge que per a alguns,
amb la vista ennuvolada pel dringar
dels diners, és terra erma, està, en realitat, ple de vida. Les Moles de Paterna
estan formades per una massa forestal equivalent a 450 camps de futbol.
Mentre la travessem, Vicent Navarro,
aficionat a la botànica, ens va instruint
amablement. Diuen els savis que no es
pot valorar, ni menys encara estimar,
allò que no es coneix. I ell coneix i
s’estima cada pam de la terra que xafem. “Això d’ahí és pebrella, en perill
d’extinció. Mireu com ha aconseguit
sobreviure travessant la roca”. I sí, és
quan mires, que hi veus. Ens acostem
i toquem la pebrella. Ens perfumem
les mans amb la seua exquisida olor.
Una olor mediterrània, que parla de
qui som. Que ens recorda d'on venim.
I que ens diu molt del que necessitem
per sentir-nos bé. Vius. I en pau.
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La Cimera del Clima de Madrid va fallar a les persones i al planeta

Els governs no responen a
l’estat d’emergència climàtica
• La Cimera Mundial del Clima es va tancar el 15 de desembre a

• Les mobilitzacions massives de la societat civil han marcat

• Es van posposar per a la pròxima cimera de Glasgow l’aprovació

• La declaració final inclou avanços amb l'aprovació de Pla d'Acció

• També es van ajornar aspectes importants com el reforç del

• Les organitzacions representants de la societat civil dins de la

Madrid in extremis, amb un acord que no assumeix el repte més
important que tenia, d’acord amb les indicacions científiques:
augmentar l'ambició per a respondre a l'emergència climàtica.
de l'article 6, que regula els mercats de carboni i els mecanismes
de desenvolupament net, una decisió que pot ser positiva si
no hagueren persistit els intents d'alguns països d’utilitzar
l’ajornament de manera perversa.
finançament per al Fons d'Adaptació, per al Fons Verd per al
Clima i la creació d'un altre per al Mecanisme Internacional de
Varsòvia sobre pèrdues i danys.

L

a 25a Cimera de les Nacions
Unides per al Canvi Climàtic (COP25) estava previst de
realitzar-se a Xile però es va traslladar a Madrid a última hora a causa
de les protestes socials i la repressió
posterior del Govern xilé. La trobada
es concebia com una cimera per l’ambició que pretenia plantejar. Volia ser
un espai per a avançar en la presa de
compromisos reals en la lluita contra
l'emergència climàtica. Es tractava
de concretar l'Acord de París, molt
insuficient, perquè tal com evidencia
la comunitat científica, aquest pacte
global sembla incapaç de mantindre
l'increment de la temperatura del
planeta molt per davall dels 2°C, si
pot ser en 1,5°C.
L'ambició esperada a Madrid
s'havia de concretar en tres aspectes
fonamentals: el calendari de presentació de nous compromisos, el procés
per a ajustar els compromisos en la
pròxima cimera i un senyal per part
de la Presidència de la necessitat
d'augmentar la reducció de les emissions i de garantir el finançament.
Però la COP25 va ser incapaç de
mantindre els terminis previstos que
obliguen els països a fixar els seus
nous compromisos sota l'Acord de
París durant el primer semestre de

2020. Això hauria facilitat que en la
pròxima Cimera del Clima (COP26
a Glasgow) es forçara a la comunitat
internacional a complir amb les indicacions científiques. En lloc d'això, es
va tornar a publicar una declaració
més simbòlica que operativa –que
permet publicar els compromisos
nacionals en la segona meitat del
2020– per a intentar pal·liar la decepció que les decisions de la cimera
ha provocat en tota la societat civil.
Les negociacions en les dues setmanes que va durar la Cimera van ser
molt difícils i van tindre nombrosos
esculls. Cada vegada és més evident
com la divisió entre les postures dels
països provoca tensions que acaben
reduint els objectius de l'Acord de París. Prova d'això és que l'acord final es
va tancar més d'un dia i mig després
de la data prevista, quan alguns països
xicotets i empobrits ja no estaven presents, un extrem que va restar capacitat d'influir en les negociacions.
Cal destacar dos fets inadmissibles. D'una banda, el paper dels
països més contaminants (els EUA,
l'Aràbia Saudita, el Brasil o la Xina),
amb els seus bloquejos permanents
en moltes de les discussions i la seua
falta absoluta d'ambició. D'altra banda, el fet que es qüestionara el llen-

un punt d'inflexió en la lluita climàtica, que mostra la separació
entre els governs i la ciutadania en defensa d'un present i un
futur habitables.

de Gènere. També cal destacar l'enorme esforç de xicotetes
nacions que han apostat per la integritat climàtica enfront de les
pretensions de bloquejar l'Acord de París per part de països com
els Estats Units (EUA) i el Brasil.

cimera van finalitzar la seua participació en la sessió plenària
amb la declaració: “Aquesta cimera ha fallat a les persones i al
planeta. Poder del poble, justícia climàtica”.

guatge dels drets humans en tots els
grups de treball. Salvaguardar i respectar la Carta dels Drets Humans
és un mínim obligat que les Nacions
Unides no haurien de qüestionar.
El resultat final de la Cimera va ser
un acord feble que va ajornar debats
importants i que va ser incapaç d'arrancar compromisos ambiciosos a les
distintes parts. La incapacitat d'aprovar l'article 6 és una prova d'això.
Encara que el bloqueig sobre aquest
punt es va viure com un fracàs en les
negociacions, organitzacions com
Ecologistes en Acció van manifestar
que “tant els mercats de carboni com
els mecanismes de desenvolupament
net són eines que no beneficien a la
justícia climàtica i social”.
Entre els temes que s'han ajornat
per a següents reunions, destaquen les
qüestions relacionades amb l'adaptació, ja que la falta de rendició de comptes d'alguns països sobre els seus plans
en aquest camp impedeix l'adopció
d'acords. Un bloqueig al qual tant el
G77 i la Xina com la UE jutgen com
una decepció que mina la confiança
en el procés de negociacions.
També s'han posposat el paper de
l'agricultura dins de la lluita contra el canvi climàtic i la comptabilitat de les emissions del transport marítim i aeri.

No tenim alternativa, no tenim Planeta B
ECOLOGISTES EN ACCIÓ
Una vegada més, la COP25 va obviar la necessitat d’expulsar als grans
contaminadors d'aquestes cimeres.
És més, va permetre que a través
de patrocini la Cimera del Clima es
convertira en l’aparador on llavar de
verd les empreses responsables de
la degradació climàtica, obtenint a
més accés a polítics i negociadors.
Era inacceptable que es permetara a les grans empreses petrolieres, d'aviació civil i marítima,
mineres i elèctriques, continuar
condicionant la ruta de descarbonització de l'economia. Només una
correcta planificació que aconseguisca transformar el sistema productiu per a aconseguir una dràstica reducció d'emissió de GEI podrà
frenar l'emergència climàtica.
Com recull la conclusió final de
les plataformes de la societat civil
dins de la Cimera del Clima, “La
COP25 ha fallat a les persones i al
planeta. Poder de la gent, justícia
climàtica”. Segons va declarar la Climate Action Network, “mai s'havia

vist una desconnexió tan gran entre
la ciència i les demandes de la gent
amb els debats i les propostes dels
governs”.
Malgrat el resultat tan decebedor de la Cimera de Madrid, la
societat civil no desisteix del seu
camí. La valoració de les massives
mobilitzacions socials són, a més,
esperançadores. Tal com s'ha vist,
la pressió social ha aconseguit que
per a alguns països siga impossible
eixir d'aquesta cimera amb un mal
acord que desoïsca el crit ciutadà
dels últims mesos. Continuarem
eixint el carrer per a demandar que
es faça cas a la ciència i continuar
demandant justícia climàtica. Ho
farem pel nostre futur però també
pel nostre present, i pel present de
milers de persones del Sud Global
–especialment poblacions rurals i
indígenes– que són els qui menys
han contribuït a generar aquesta
situació i els qui ja l'estan patint
de manera greu. L'any 2020 s'ha
declarat l'any de les mobilitzacions
climàtiques i així serà. No tenim alternativa, tampoc tenim Planeta B.
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INTERSINDICAL INCLUSIVA

La perspectiva inclusiva, la “consciència
de classe” renovada del segle XXI

‘Noves realitats’
des de la inclusió

El sindicat, més compromés
amb la inclusió
XEMA SÁNCHEZ ALCÓN
COORDINADOR DE POLÍTIQUES
SOCIALS

A

rran del procés previ a la promulgació de la Llei de Serveis
Socials Inclusius (LSSI) per
part del primer Govern del Botànic,
Intersindical Valenciana ha reiterat
el seu pronunciament favorable a uns
serveis socials públics de qualitat i inclusius.
En aquest context, al si de la Intersindical s’ha constituït el Grup
de Polítiques Socials (GPS) en el
qual participen delegats, delegades
i representants de col·lectius socials
relacionats amb els menors, la salut
mental, la diversitat funcional i les
persones majors. El GPS pretén impregnar la cultura sindical del que es
coneix com “perspectiva inclusiva”.
En què consisteix aquest nou paradigma? Per començar, la perspectiva inclusiva suposa reconéixer que
les persones –amb tota la seua diversitat i valors– són finalitats per elles
mateixes, al marge de les habilitats
que posseeixen. La inclusió social no
és només la “integració” o adaptació
de la persona al mitjà sinó a l’inrevés, el reconeixement de la societat
de la vulnerabilitat humana. Amb
les persones en risc d'exclusió és la
pròpia societat la que es compromet
a generar justícia i igualtat amb accions positives que promouen el seu
desenvolupament personal i social.
Però la perspectiva inclusiva és molt
més ambiciosa i abasta molts altres

àmbits i sempre on hi ha persones
amb risc d'exclusió.
La perspectiva inclusiva que ara
desplega Intersindical Valenciana es
caracteritza per parar atenció a realitats i manifestacions noves de suport
a les persones, els treballadors i les
treballadores del segle XXI, amb diversitats de tot tipus. Perquè la inclusió va més enllà de la normalització o
la integració de les persones, atés que
pretén transformar la vida de les organitzacions perquè consideren aquestes necessitats i establisquen mètodes
d'acció sindical renovats per a lluitar
però també per a ser acollidors emocionalment. La inclusió fa referència,
entre altres, a les persones migrants i
en situació de precarietat, als menors
desprotegits i als majors desatesos i,
d'una manera especial, a les persones
en situació de dependència.
Sindicalisme inclusiu
Quines funcions ha de complir una
organització de classe i assembleària
en aquest escenari nou? En primer
lloc, cal ampliar la mateixa consciència sindical perquè les lluites laborals
actuals traspassen les barreres clàssiques del que coneixem com a treballador i treballadora assalariada i
s'amplien a noves formes de treball
precaritzat.
Hi ha tradicions llibertàries que
en els orígens del moviment sindical
ja estaven compromeses en l’atenció a
les persones més desfavorides. En els
estatuts de la històrica CNT (1910) es
llig: “El sindicalisme és una institució

salvadora en què cada despullat, cada
injuriat, cada víctima de la injustícia
social trobarà no suport compassiu
sinó solidaritat positiva, vertadera
companyonia”. Els estatuts de la Intersindical també expressen eixa finalitat de integració social “de totes les
persones amb diversitats funcionals,
sensorials o mentals, així com de les
minories culturals i ètniques, les persones migrants i els col·lectius exclosos i marginats de la societat” (art. 10,

El Grup de Polítiques
Socials pretén
impregnar la cultura
sindical del que es
coneix com “perspectiva
inclusiva”
apartat 18). La inclusió és doncs una
identitat entre les múltiples identitats d'una organització que sempre
s'ha caracteritzat per comptar amb
les persones més desfavorides de la
societat.
Intersindical Inclusiva, assumeix
el reconeixement de la diversitat de
les persones i entén que les discapacitats no poden ser origen de cap
tipus de discriminació sinó, pel contrari, una garantia d'inclusió social i
laboral. Cal subratllar en aquest sentit la igualtat de drets i oportunitats
que tenen les persones en situació de
dependència.
La perspectiva inclusiva implica
al capdavall un enriquiment dels

senyals d’identitat sindicals, amb
la configuració d’una nova “consciència de classe” que cal despertar
entre les persones que s’incorporen
com a força de treball a un sistema capitalista i pateixen els seus
efectes. Són persones que tenen en
alta consideració valors com l'escolta, l’acompanyament, l'atenció, la
comprensió i el suport a les seues
demandes. En aquest sentit, la inclusió és una nova via per a integrar
aquests col·lectius en la vida i les
estructures del sindicat.
Transformar la mirada i sembrar
afectes que facen del món un lloc més
humà i més just és un horitzó possible en el qual totes i tots hi estem
convocats.

Per a saber-ne més:
PIE, Asunción i PLANELLA, Jordi.
(2012). Militancia y diversidad funcional. UOC, Barcelona.
BODEMER, Klaus. (2003). Políticas
públicas, inclusión social y ciutadania. Nueva Sociedad, Buenos Aires.
DE MIGUEL BADESA, Sara. (2015).
Formación para la inclusión laboral
de personas con discapacidad intelectual. Pirámide, Madrid.
PALACIOS, Agustina. (2007). La
discapacidad como una cuestión de
derechos humanos. Cinca, Madrid.

L'àmbit d'actuació de la Intersindical Inclusiva s'emmarca en
les polítiques socials de la organització, un camp molt ampli i
amb molts fronts i se centra en
les anomenades “noves realitats”, situacions personals que
desitgen tindre veu i rebre el
suport de l'organització:
■ Persones amb discapacitats.
■ Persones amb diversitat mental, amb diagnòstics psiquiàtrics.
■ Menors que han passat per
processos de tutela i es fan
majors..
■ Persones majors que han
abandonat la vida laboral i
aspiren a gaudir d’autonomia
i de qualitat de vida.

Complicitats
afectives
Intersindical Inclusiva pretén
estructurar-se de manera transversal amb altres col·lectius
i teixir complicitats afectives
amb entitats que comparteixen
principis basats en la participació democràtica, l’ideari progressista i el compromís amb
els col·lectius més vulnerables,
organitzacions socials i cíviques
que defenen els drets humans
i l’autonomia de les persones.
Entre les iniciatives que ara
s’estudien hi ha l’organització
de jornades anuals per a compartir visions i teixir xarxes de
cooperació mútua i campanyes
en defensa dels drets humans.
Intersindical Inclusiva també
participarà en les taules de diàleg social i de treball en matèria de drets socials, laborals i
educatius.

si vols,
t'acompanyem
inclusiva
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PLANTEM CARA
per un sindicalisme de classe, autònom, combatiu,
assembleari, feminista, ecologista, valencià
per la nostra salut laboral
per la reducció de la jornada laboral
i un treball estable i ben retribuït
per uns serveis públics de qualitat

