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Els salaris del personal de la Sanitat,
l’Educació i l’Administració del Consell
tornen a patir retallades en 2014
22M
Marxa per la
dignitat

Diego Cañamero (SAT)
“Nada cambia en la vida
si no se es profundamente
rebelde contra la injusticia”

>pàg. 16

La reforma de
l’administració
local privatitzarà
els serveis públics
>pàg. 13

>pàgs. 2-6

>pàg. 17

La reforma de les pensions
Seguint l’informe de la comissió dels “experts”, que pronostica
la catàstrofe financera, el Govern espanyol es proposa
modificar de nou l’edat i el càlcul de les pensions,
quan acaba d’entrar en vigor la reforma de
2011. Intersindical Valenciana no hi està
d’acord i explica per què.

>pàg. 7 a 10

SALUT ALCOVER, COMITÉ D’EMPRESA DE RTVV
ENTREVISTA

“Els treballadors dels mitjans
públics gestionem un tresor i no
hem de permetre que ens el furten”
>pàg. 11
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ACTUALITAT ACORD DE RETALLADES

Manifestació del juny de 2012, a València. El personal públic va protagonitzar mobilitzacions unitàries sense precedents al llarg del període 2012/13.

Després de dos anys de mobilitzacions
unitàries, la signatura de l’acord
ignora la voluntat de la majoria

Des del gener de 2012, data de la promulgació del decret Vela, el personal de la Generalitat
Valenciana ha mantingut una intensa mobilització per la derogació de les retallades.
L’acord atorga legitimitat a la política de retallades de la Generalitat i valora com a necessari el
decret Vela.
En la Mesa del 23 d’octubre, la Generalitat va
firmar un acord amb els sindicats UGT, CCOO,
CEMSATSE i CSIF que suposa la pròrroga de
les retallades del decret Vela.

Totes i tots contra el decret Vela:
mobilitzacions i referèndum
Durant el primer semestre de 2012 tots els
sindicats, tots, sense excepció, vam convocar
mobilitzacions contra aquest decret que
ens imposava retallades. Desenes d’actes als
centres de treball, localitats... i a tot arreu
van fer per exigir la derogació del decret.
Les manifestacions unitàries del 26 de
gener i del 25 de febrer van ser de les més
multitudinàries que es recorden.
La reivindicació principal era la derogació
del decret. Ni més ni menys. De fet, durant
molt de temps, tots els sindicats ens vam
negar a negociar qualsevol altra cosa que no
fóra la seua derogació.
El govern va presentar diverses propostes
que suposaven una reducció de l’impacte
dels efectes del decret 1/2012. Els sindicats,
de manera unitària, vam decidir traslladar
al personal de la Generalitat Valenciana

la proposta presentada per saber què
n’opinaven. Per fer-ho realitat es va convocar
un referèndum el dia 10 de maig de 2012.
La pregunta era si se signava o no la
proposta presentada per la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques. Si la
resposta era positiva els sindicats la signarien.
En cas que fóra negativa els sindicats no ho
farien.
Doncs bé, la resposta va ser: 42.147 en
contra de signar; 598 a favor; 692 en blanc i
91 de nuls.
La valoració unitària dels cinc sindicats
(Intersindical Valenciana, CCOO, UGT, FSES
i CSIF) va ser la següent: “Les organitzacions
sindicals valorem molt positivament la
resposta, tant pel que fa a la participació de
les treballadores i treballadors del sector
públic com pel massiu suport a la posició
sindical mantinguda”.
Una valoració curta i clara.
I quina era la posició sindical mantinguda?
En la valoració feta pública es deia: “El
rebuig total al decret 1/2012 i al document
de propostes del Consell, ja que suposa
una agressió als drets laborals, salarials i
de condicions de treball del personal del
sector públic i és clarament insuficient per a

reconduir aquesta agressió”.
I quines eren les propostes del Consell que
tant sindicats com el personal va rebutjar? El
document contenia moltes propostes però ens
detindrem en aquelles que tenen a veure amb
l’aplicació directa del decret 1/2012.
Els sexennis del personal docent i a la
carrera professional del personal de les
institucions sanitàries el document deia que
amb efectes 1 de gener de 2013 es pagaria
el 75%, sempre tenint en compte que els
ingressos de la Hisenda de la Generalitat no
evolucionaren negativament.
El temps de vigència del decret Vela tindria
efectes pel reconeixement i perfeccionament
de la carrera professional i dels sexennis.
La carrera professional del personal de
l’Administració del Consell es faria efectiva l’1
de gener de 2013.
Doncs bé, la lectura dels dos documents
ens fa veure que aquestes propostes que totes
i tots, personal i sindicats, vam rebutjar el
10 de maig de 2012 són les que, amb una
temporalitat diferents, arreplega l’acord
signat el dia 23 d’octubre per la Generalitat i
els sindicats CCOO, UGT, FSES i CSIF.
La proposta rebutjada preveia que l’1
de gener de 2013 s’atenuarien els efectes

del decret Vela. I amb l’acord signat el 23
d’octubre els efectes econòmics del decret
Vela es mantenen, encara que atenuats, un
any més. Com expliquen açò els sindicats
signants?
Parlen de les bondats de l’acord. Diuen que
s’ha aconseguit que les pagues extraordinàries
es paguen ací, al País Valencià, quan no han
estat en joc en cap moment. Comparen el
que passa a altres territoris però això és fer
trampa, ja que cada territori té un dèficit
propi en funció del qual ha aprovat un pla
d’ajust. Per tant, comparar unes autonomies
amb altres és propi de mals estudiants,
d’aprenents de sindicalistes i tot per fer el joc
a la Generalitat Valenciana.
I una altra pregunta, com és possible
que no s’haja consultat el personal abans de
signar l’acord? Si el 10 de maig de 2012 ho
vam fer, quins motius hi ha per a no fer-ho
ara? Fins i tot, la delegació de la Intersindical
Valenciana ho va proposar en la Mesa General
de Negociació sense obtindre cap resposta
per part de ningú. Tenen por de saber-ne
l’opinió del personal? O és que tenen massa
compromisos amb la Generalitat per a no
signar-li un acord?.
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Un acord que fa bo l’argument del
govern per retallar els serveis
públics i els nostres drets
En el seu preàmbul totes les parts signants,
sindicats i Generalitat, avalen de manera
explícita la política del Govern. Només cal fer
una lectura comprensiva per adonar-se que és
un baló d’oxigen per a un govern que, des de
fa anys, ataca els serveis públics i el personal
que hi treballa.
A més, parla del diàleg social, de la
corresponsabilitat i de la gran quantitat
d’acords als quals s’ha arribat en les meses
generals i en les meses sectorials. Doncs
bé, caldria dir que aquest diàleg social i
negociació tan aplaudits van tindre la seua
màxima expressió en la imposició, sense
negociació, del decret 1/2012 (decret Vela)
que retallava les nostres condicions laborals
i anul·lava tots els acords vigents. Ara bé, al
llarg del document no hi ha cap crítica ni
refèrencia negativa al decret Vela que va ser
imposat, sense contemplacions, un 5 de gener
de 2012. Ben al contrari.
Els sindicats CCOO, UGT, CSIF i FSES,
junt amb la Generalitat Valenciana, afirmen
que “finalizado (referint-se al decret Vela)

este periodo coyuntural y transitorio
necesario…”. Resulta que el decret Vela era
necessari, sí necessari. Després de dos anys
de mobiltizacions, recursos, tancades, vagues
en alguns sectors… és a dir de lluita contra
les retallades i de demanar que aquest es
derogara, ara a l’octubre de 2013, una part
de la bancada sindical signa al govern aquest
text que qualifica de necessari el període
d’aplicació del decret Vela.
Per altra part, l’acord “reconeix l’esforç
individual i col·lectiu del personal de la GVA
per contribuir a pal·liar la situació econòmica
existent... sense minva de la professionalitat
i qualitat del servei”. Tot un exercici de
cinisme. Ens retallen salaris, augmenten la
càrrega de treball, redueixen la plantilla... i
damunt els hem d’agrair el reconeixement.
Les retallades no estan justificades des d’un
punt de vista econòmic ni solidari, al contrari
el que pretén el govern és “aprimar els serveis
públics” i reduir els nostres salaris per tindre
una mà d’obra barata i submissa. A més,
els nostres diners no crearan ocupació ni
milloraran la situació econòmica del país sinó
que engreixaran la butxaca dels bancs, dels
especuladors i serviran per tapar els forats
generats per un govern que ha practicat una
política d’aparador.

El document reconeix l’esforç econòmic
de la Generalitat per garantir la prestació
dels serveis públics. Ho fa el dia anterior
a la convocatòria d’una vaga general
educativa contra la LOMQE i les retallades
en educació. Una contradicció en què cauen
determinats sindicats que un dia signen un
acord aplaudint la política de la GVA i al
següent li munten una vaga per oposar-se,
suposadament, a la manca d’esforç econòmic
que condueixen directament a les retallades
en educació.
A més, el document signat destaca el
“paper fonamental de les organitzacions
sindicals”. Ho fa un govern que ha retallat
les subvencions, les persones alliberades, els
marcs de negociació, que ha imposat normes i
decrets, ha legislat en contra de la negociació
col·lectiva, ha engegat una campanya de
desprestigi del moviment sindical… o és que
de tot això no se’n recorden els sindicats
signants? Tal vegada es recorden més de
l’acord que els dóna 55 persones alliberades
(UGT 13; CCOO 12; CSIF 12 i FSES (ANPE I
CEMSATSE) 9). A nosaltres ens corresponien
9 però no vam signar l’acord ja que
considerarem que era una immoralitat fer-ho
quan la gent que representem estava patint
les retallades.

Què diu l’acord
sobre les condicions
laborals?

Personal de les
institucions sanitàries
n L’1 de gener de 2014 cobrarà el 75% de la
carrera professional.
n Totes les actuacions, mèrits professionals
i accions formatives compreses entre l’1 de
gener de 2011 i fins el 31 de desembre de 2013
es valoraran per la progressió professional i
per l’accés a aquesta.
n L’1 de juliol de 2014 s’incorporarà, a efectes
econòmics, el personal l’accés i progressió del
qual va quedar suspesa pels pressupostos de
la Generalitat de 2011.
n L’1 de gener de 2015 es cobrarà el 100% de
la carrera professional.

Personal docent
n A partir de l’1 de gener es cobrarà el 70%
dels sexennis.
n L’1 de juliol de 2014 tindran
efectes econòmics i administratius el
perfeccionament dels sexennis.
n Els serveis prestat entre l’1 de març de 2012
i el 30 de juny de 2014 seran computables per
al perfeccionament dels diferents períodes.
n Els nomenaments en vacant durant el curs
2013/14 s’acomodaran a l’article 10 de l’acord
subscrit el 3 d’abril de 2013 per al cobrament
dels mesos de juliol i agost.

I ara què?
Els sindicats que conformen la Intersindical
Valenciana considerem que aquest ha estat
un acord que manté una part de les retallades
del decret Vela. És per aquest motiu que no
l’hem signat. També, però, per la negativa del
personal a signar-ne un de similar el 10 de
maig de 2012 i per la nostra vinculació amb
el personal que ens ha dit, en tot moment,
que no signarem res que suposaren noves
retallades salarials o de serveis públics.
Consegüentment, no hem signat.
Ara, no ens mantindrem en silenci i
continuarem lluitant per la restitució dels
nostres drets, la recuperació de tot el que hem
perdut i per uns serveis públics de qualitat.
Ho farem amb aquells sindicats, plataformes
o entitats que estiguen compromeses, de
veritat, per fer-ho. Sabem que el camí no serà
fàcil, però també sabem que tenim el suport
del personal que la Generalitat Valenciana i
de la societat, que vol una altra forma de fer
sindicalisme i que lluita per una altre món
possible i necessari.

Quines eren, i són, les
nostres propostes?

Personal de l’Administració
de la Generalitat
n El personal interí recupera el 100%
de la seua jornada laboral i de les seues
retribucions.
n La carrera professional del personal
funcionari de carrera iniciarà la seua
implantació a partir de l’1 de gener de 2014
i es realitzarà l’avaluació del personal durant
l’any 2014.
n L’1 de gener de 2015 es procedirà al
pagament del complement de la carrera
professional en un import no inferior al 33%.
n El personal laboral fixe també tindrà
els mateixos terminis i condicions que el
personal funcionari de carrera.
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Manifestació del juny de 2012, a València.

Incapacitat temporal
Absències del treball
No es decomptaran en la nòmina quatre
dies d’absències al llarg de l’any natural, tres
dels quals només podran tindre lloc en dies
consecutius, sempre que estiguen motivats
per malaltia o accident i no donen lloc a
incapacitat temporal.
Pagues extraordinàries
En 2014 es percebran les dues pagues extraordinàries.

Denúncia de l’acord
Els sindicats signants es comprometen
a esgotar les vies de negociació abans de
convocar mobilitzacions durant el periode
de vigència de l’acord. A més, comunicaran a
l’Administració qualsevol convocatòria amb
una anticipació mínima de 72 hores.
Comissió Paritària
Estarà formada per les parts signants de
l’acord.

Què deia el
decret Vela ?
El decret 1/2012, conegut com a decret Vela,
disposava tota una sèrie de mesures, entre les
quals cal destacar:
n La reducció jornada laboral del personal
interí i laboral temporal del Consell
a 25 hores i reducció de retribucions
proporcionalment.
n Els nomenaments del professorat interí,
especialista i de religió temporals finalitzen
el 30 juny.
n Se suspenen les aportacions al pla de
pensions (0,3% de la massa salarial).
n Es paralitza el perfeccionament dels
sexennis i es redueix la seua quantia al 50%.
n Es paralitza la carrera professional de
sanitat i es redueix el seu pagament al 50%.
n S’eliminen les ajudes socials als col·lectius
que encara les tenien.
n Al personal de l’Administració del Consell
se li redueixen els moscosos i dels dies
addicionals de vacances per antiguitat i
eliminació dels dies compensatoris

En totes les meses de negociació hem
defensat que es derogara el decret 1/2012.
Nosaltres no acceptem que siguen necessàries
les retallades de salaris ni de serveis públics
per a eixugar el dèficit. Pensem que hi ha
altres mesures per a poder recaptar diners
que servisquen per a fer-ho. Mesures que no
afecten les treballadores i treballadors de cap
sector, públic o privat.
Per això, des del mateix dia 5 de gener
de 2012, o millor dit des del 10 de maig
de 2010, dia en que el govern espanyol va
decidir rebaixar els salaris del personal del
sector públic en un 5% hem estat lluitant per
intentar que totes aquestes mesures d’ajust
foren eliminades.
Del decret Vela hem dit que calia derogarlo i que els seus efectes en el personal, els
serveis públics i la societat serien molt
negatius. El temps ens ha donat la raó. En les
diverses meses de negociació hem proposat:
n Cobrament del 100% de la carrera
professional del sector sanitari i dels sexennis
del professorat a partir de l’1 de gener de
2014.
n Perfeccionament dels sexennis i de la
carrera professional amb caràcter retroactiu
des que es deixaren de reconéixer.
n Cobrament dels mesos de juliol i agost per
part del professorat interí.
Activació de la carrera professional del
personal de l’Administració del Consell, amb
efectes administratius de 2010, i cobrament
de gener-maig de 2010, i a partir de l’1 de
gener de 2014.
n Recuperació del poder adquisitiu perdut
per l’aplicació del Decret Llei 1/2012.
Algunes d’aquestes propostes que
s’arrepleguen en el document són el fruit de
la pressió que nosaltres hem exercit en les
darreres setmanes. Ara, altres, que no han
mogut res, se les volen apuntar. En tot cas,
nosaltres estem segurs que si tots els sindicats
hagueren pressionat amb força i decisió el
resultat hauria estat un altre. No en tenim cap
dubte.
Quant a les pagues extraordinàries i altres
qüestions, s’ha de dir que en tenim recorregut
l’impagament i que, durant el procés
negociador, no han estat mai en perill. Altra
cosa és el que puga passar en el futur.
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ACORD DE RETALLADES

Un mal acord per a
l’Administració de
la Generalitat

L’acord suposa només el restabliment d’algunes
condicions que mai no s’haurien d’haver perdut.
Intersindical Valenciana no va signar
l’acord de 23 d’octubre, de la Mesa
General de Negociació, malgrat que
semblava ser un avanç en el sector de
l’Administració de la Generalitat. Si
comparem el 2012 i el 2013 amb el
que diu l’acord, sens dubte ho és: el
personal interí passarà d’estar retallat amb un terç de jornada i salari
a no estar-ho en 2014. De la carrera
professional en 2015, el temps dirà…
Però és clar que no és un avanç!
Com a màxim, és el restabliment de
les mateixes condicions que ja tenien
eixes companyes i companys interins, i que mai haurien d’haver perdut.
El Sindicat va analitzar que es
tractava d’un mal acord per al sector de l’Administració del Consell.
Aquesta opinió fou ratificada per
totes les assemblees, tant d’internes
–d’afiliació- com de treballadores i
treballadors en els centres de treball,
quasi per unanimitat.
Hi ha raons pròpies del sector que
fan d’aquest un mal acord, a banda
de raons comunes als sectors de Jus-

tícia, Ensenyament i Sanitat, com
que un sindicat no pot estar d’acord
que es retallen drets i retribucions

al personal per a pagar el deute als
bancs, que l’Acord suposa mesures
similars a les rebutjades pel personal

No negociem mentre tiren gent al carrer
Tot està relacionat. Si toquen una persona, ens toquen a tots i
totes, i ja sabeu el que va dir Martin Möeller (allò que primer
vinguéren a buscar els comunistes, després els jueus, després
els sindicalistes... i ara venen a buscar-me a mi). Per això, els
sindicats de la Intersindical Valenciana no podien fer com si no
passara res, i negociar amb l’Administració mentre tancaven RTVV.
Així, STAS-Intersindical i STEPV s’han negat a negociar res en les
meses de negociació celebrades durant el procés de tancament.
Us transcrivim el text que es va llegir per part d’Intersindical en
la Mesa Tècnica de la Mesa Sectorial de la Funció Pública:
“Des de STAS-Intersindical Valenciana volem exposar que
per coherència, dignitat i sentit de la responsabilitat cap a la
resta de personal empleat públic i la societat valenciana, no
podem estar ací hui dia 14 de novembre de 2013, participant en
un Decret de Selecció (amb un esborrany redactat fa 3 anys),
quan al mateix temps el Consell ha anunciat l’acomiadament
de 1.700 treballadores i treballadores que no tenen la culpa de
la mala gestió d’una empresa pública valenciana. Per dignitat,
responsabilitat i coherència: NO AL TANCAMENT DE RTVV.”

n Variació del poder adquisitiu des de 1992
EN PERCENTATGE FONT: JOSÉ LUIS BLANCO, VIA ATTAC (EUROSTAT, INE, CEOE, MINISTERI D’HISENDA)

30,00%

de la Generalitat en el referèndum
del maig de 2012, que no es pot admetre que el Decret Llei 1/2012 (decret Vela) haja estat necessari, com
diu l’acord, o que assegura al Consell
governat pel PP la pau social fins a
les properes eleccions autonòmiques
sense cap contraprestació coneguda.
També resulta molt sospitós que
l’acord assegure que es cobraran les
pagues extres... però només en 2014,
quan l’acord és biennal… I què passarà en 2015? Ja estan preveient que
ens les retallaran?
Per a Intersindical també era
molt important que es compensara
al personal retallat en 2012 i 2013
pel seu sacrifici. L’acord ni es recorda de prometre cap compensació.
Un mal acord per l’Administració
de la Generalitat
En 2008, STAPV-Intersindical Valenciana –coalitzat llavors amb CAT-,
va signar un acord de Mesa Sectorial
pel qual la Generalitat es comprometia a implantar la carrera professional
a partir de 2010, de forma que es cobraria un 33% de l’import corresponent a cada persona en 2010, un 66%
en 2011 i el 100% de 2012 en avant.
Un acord molt millor que aquest, perquè comprenia arribar al 100% de la
carrera que cobra el personal sanitari.
Quantes vegades cal tornar a signar un acord perquè es decidisquen
a complir-lo?
Amb el nou acord, el personal de
la Generalitat continuarà sense carrera professional en 2014, per cinqué

Amb el nou acord,
el personal de la
Generalitat continuarà
sense carrera
professional en 2014

any consecutiu. Ens han retallat els
imports que figuren en el quadre 1.
Desaparició del complement
compensatori
L’acord també suposa la desaparició -a
partir de 2015- del complement compensatori (la paga de març i setembre).
Amb els imports que actualment es dediquen a aquest complement es pretén
finançar la carrera professional. Potser
al personal funcionari i laboral fix li
compense, però aquesta desaparició
del complement compensatori suposarà que el personal interí i de nou accés
(amb menys de cinc anys de serveis)
veuran retallades les seues retribucions, ja que tampoc no cobraran carrera.
Imports de la carrera
En 2006, els imports anuals en euros de la carrera de Sanitat eren
els que podeu llegir en el quadre.
Aquests imports han anat sofrint
els vaivé de les pujada i baixades de
les retribucions, però el quadre 2 us
permet fer-vos-en una idea.

n Quadre 1
Històric de la retallada de la carrera professional
Any

Hauríem
d’haver cobrat

Hem cobrat o
cobrarem

Ens deuen
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33%
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33%
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66%

0%
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100%
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100%
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100%

0%

100%

2015

100%
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-40,00%

n Totes les treballadores (incloent-hi personal públic) n Personal públic

Les retallades al salari del personal públic en els darrers anys han abundat en una tendència perversa:
els governs fan pagar amb una pèrdua constant de poder adquisitiu al personal públic sota el pretext de la
solidaritat, perquè aquest personal té el lloc de treball assegurat. Això és fals, perquè no tot el personal
públic és funcionari i perquè, en realitat, el percentatge de locs de treball perduts és molt semblant al
sector privat: des de 2009 fins a 2013, han perdut el lloc de treball unes 125.000. Això significa un 11,91%
que han perdut el lloc de treball, pràcticament igual que el nombre de treballadors del sector privat que
s’ha quedat en l’atur en el mateix període, un 12,86%.

n Quadre 2
Imports anuals en euros de la carrera de Sanitat
Grup

Grau 1

Grau 2

Grau 3

Grau 4

A1

3.000

6.000

9.000

12.000

A2

1.950

3.900

5.850

7.800

B*

1.600

3.200

4.800

6.400

C1

1.250

2.500

3.750

5.000

C2

1.000

2.000

3.000

4.000

APF

750

1.500

2.250

3.000

* El grup B no figura en els pressuposts de Sanitat, per la qual cosa se
n’ha calculat la mitjana entre els subgrups A2 i C1.
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Renúncia i
resignació, o
indignació?
La Llei de Pressupostos de 2011,
i successives, congelaven la progressió de grau en Carrera i
Desenvolupament Professional,
així com el nou accés per aquelles
persones que havien consolidat la
plaça amb posterioritat. L’impacte retributiu d’aquesta mesura és
significatiu per aquells casos on
es negava la progressió de grau, i
brutal per les que no podien accedir al sistema retributiu, perdent,
per tant, absolutament tot.
Paral·lelament, el decret Vela,
des del gener de 2012, retallava a
la meitat l’import d’aquests complements amb unes conseqüències variables, però importants,
perquè suposen un ingrés considerable per a les economies personals i familiars.
Dues retallades imposades
unilateralment per l’administració, que convertien al personal estatutari en responsable
subsidiaris d’una crisi que no
han provocat, i de la ineptitud
del Consell en la gestió pública.
Tampoc no podem ignorar que
les dues disposicions extingien
els seus efectes a 31 de desembre
de 2013, però no ha estat així.
Ara, el nou acord de la mesa
general activa la progressió de
grau i l’accés al sistema de Car-

rera i Desenvolupament Professional, amb efectes a partir
de juliol de 2014, i restitueix un
25% d’aquests complements en
2014, i l’altre 25% en 2015. A
més a més, garanteix, no sense
provocar una certa perplexitat,
el pagament de les pagues extres.
L’acord ha estat publicitat
com un gran èxit, comparant la
nova situació amb la que teníem
abans de l’acord i oblidant, deliberadament, la situació anterior
a 2011, a totes llums molt millor
que l’actual. És una valoració,
per part dels sindicats signants,
que implica una renúncia a exigir el compliment dels compromisos de l’administració, pel que
fa a la vigència de les retallades,
i la resignació a acceptar allò que
aquesta ofereix sense mostrar cap
oposició. El Consell, per la seua
banda, es frega les mans amb la
pròrroga de la cisa a les retribucions del personal estatutari i amb
la garantia de pau social.
A nosaltres, Intersindical Salut, així com a la gran majoria
dels i les professionals de la sanitat, que tenim una visió més ampla, sense oblidar quins són els
nostres drets mutilats, ens queda
la indignació. No ens faran combregar amb rodes de molí.

n Les pèrdues salarials del personal de la Sanitat
PÈRDUA RETRIBUTIVA DEL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL PEL DECRET VELA I L’ACORD MORAGUES
GRUP

GRAU

A1

A2

C1

C2

AP

RET. 2011

RET. 2012/13

PÈRDUA 12/13

RET. 2014

PÈRDUA 2014

1

3.030

1.515

1.515

2.272

758

2

6.060

3.030

3.030

4.545

1.515

3

9.091

4.545

4.545

6.818

2.273

4

12.121

6.060

6.060

9.090

3.031

1

1.969

984

984

1.476

493

2

3.939

1.969

1.969

2.954

985

3

5.909

2.545

2.545

4.431

1.478

4

7.879

3.939

3.939

5.909

1.970

1

1.262

631

631

946

316

2

2.525

1.265

1.265

1.893

632

3

3.767

1.883

1.883

2.825

942

4

5.050

2.525

2.525

3.787

1.263

1

1.010

505

505

757

253

2

2.020

1.010

1.010

1.515

505

3

3.030

1.515

1.515

2.275

755

4

4.040

2.020

2.020

3.030

1.010

1

757

378

378

567

190

2

1.515

757

757

1.136

379

3

2.272

1.136

1.136

1.704

568

4

3.030

1.515

1.515

2.272

758

PÈRDUA RETRIBUTIVA DE LA CARRERA PROFESSIONAL PEL DECRET VELA I L’ACORD MORAGUES

PERSONAL INTERÍ DE L’ADMINISTRACIÓ

Sobre boles i estratègies
de negociació
En algunes assemblees que ha
realitzat el Sindicat sobre l’Acord
de retallades de la Mesa General,
algunes persones assistents van
preguntar què hauria passat si
no s’haguera signat l’acord. Algunes versions afirmen que el
conseller va amenaçar de prorrogar el decret Vela; en concret,
afirmen que el personal interí ha
recuperat el 100% de les seues
retribucions gràcies a la signatura. Res més lluny de la realitat.
El cert és que el conseller va
dir en la Mesa General celebrada el 23 d’octubre que si no se
signava l’acord que es duia a la
reunió, es retiraria l’oferta. Això
és igual que prorrogar el decret Vela? Evidentment no, per
aquestes raons:
1. El decret Vela acaba la seua vigència el 31 de desembre. Per a
prorrogar-lo cal una actuació expressa, no implícita. I l’amenaça
de prorrogar-lo tal qual mai va
eixir de la boca del conseller.
2. L’amenaça de retirar una oferta si no s’accepta en determinades condicions és molt habitual

en els processos negociadors. Cal
saber que moltes vegades és un
farol, com en el pòquer, i que cal
saber aguantar aquestes afirmacions, ja que moltes vegades no
es materialitzen en absolut.
3. Acceptant la hipòtesi que el
conseller haguera complit la
seua amenaça i haguera retirat
l’acord, tampoc això hauria significat que el personal interí es
mantinguera retallat.
El document que es duia a la
reunió de 23 d’octubre era un
document que havia evolucionat
des de la primera oferta. S’havien incorporat millores que,
Intersindical considerava insuficients.
Doncs bé. Si el conseller haguera retirat l’Acord finalment
signat, el més segur és que hauria
tornat al document de 21 d’octubre, el primer esborrany lliurat
als sindicats, on ja estava previst
que el personal interí recuperara
el seu jornal i la seua jornada, de
la mateixa manera que el personal interí docent recuperava els
mesos d’estiu.

GRUP

GRAU

A1

A2

C1

C2

RET. 2011

RET. 2012/13

PÈRDUA
12/13

RET. 2014

PÈRDUA 2014

1

3.090

1.545

1.545

2.317

773

2

6.181

3.090

3.090

4.635

1.546

3

9.272

4.636

4.636

6.954

2.318

4

12.363

6.181

6.181

9.272

3.091

1

2.009

1.004

1.004

1.506

503

2

4.018

2.009

2.009

3.013

1.005

3

6.027

3.013

3.013

4.520

1.507

4

8.036

4.018

4.018

6.027

2.009

1

1.287

643

643

965

322

2

2.575

1.287

1.287

1.931

644

3

3.863

1.931

1.931

2.897

966

4

5.151

2.575

2.575

3.863

1.288

1

1.030

515

515

772

258

2

2.060

1.030

1.030

1.545

515

3

3.090

1.545

1.545

2.317

773

4

4.121

2.060

2.060

3.090

1.031

5

6
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ACORD DE RETALLADES

Les condicions laborals en l’ensenyament
QUÈ HEM PERDUT EN SEXENNIS 2012-2014 (EN EUROS)

n DECRET VELA (MARÇ 2012/DESEMBRE 2013) I n ACORD DE RETALLADES (2014)
SI TENS AQUESTS SEXENNIS

T’HAN LLEVAT

Suma total del que ens han llevat des
del març de 2012, en virtut del decret
Vela, primer, i el que perdrem en 2014,
per l’acord de retallades que van
signar l’Administració i quatre sindicats. En la taula següent, es desglossa
l’import de cada retallada.

307,8

188+51= 1436,51
387+105= 2958,03
615+167= 4698,51
863+235= 6592,99
1,00+274= 7694,06

1

1128,71

2

2324,19

3

633,84

1006,80

3691,71

4

1412,76

5180,23

5

1648,68

6045,38

SEXENNIS

ACORD 2007

DECRET VELA (MARÇ 2012/DESEMBRE 2013)

IMPORT

ACUMULAT

ANUAL

IMPORT

1

102,61

102,61

1.231,31

51,305

2

108,68

211,29

2.535,48

54,34

3

124,32

335,61

4.027,32

4

135,32

470,93

5

78,65

549,58

ACUMULAT

ACORD DE RETALLADES

PÈRDUA ANUAL

ANY 2014

ACUMULAT

PÈRDUA 2014

ACUMULADA

PÈRDUA ANUAL

615,66

76,957

76,957

25,65

25,65

307,8

105,645

1.267,74

81,51

158,467

27,17

52,82

633,84

62,16

167,805

2.013,66

93,24

251,707

31,08

83,9

1.006,80

5.651,16

67,66

235,465

2.825,58

101,49

353,197

33,83

117,73

1.412,76

6.594,96

39,325

274,79

3.297,48

58,987

412,184

19,66

137,39

1.648,68

QUANT DE PODER ADQUISITIU HEM PERDUT

ELS GOVERNS DE ZAPATERO I DE RAJOY MANTENEN ELS SALARIS CONGELATS DES DE 2010

9,7

L’augment acumulat de
l’IPC en percentatge des de
2010 fins a 2013. Els nostres
salaris valen un 9,7% menys
ara que en 2010. Font: INE.

A més, el govern de Rajoy
va suprimir la paga extra de
Nadal del desembre de 2012.
L’acord de retallades no parla
de retornar-la.



Si caiem malalts, ens
castiguen amb descomptes
en la nòmina. A partir de
2014, el personal interí serà
atés per mútues privades.

COM HA AUGMENTAT LA NOSTRA CÀRREGA DE TREBALL

DOCENT





El govern de Rajoy va augmentar la
càrrega de treball per l’increment de les
ràtios i d’hores lectives.

BUROCRÀTIC


La Conselleria d'Educació
desplega una hiperactivitat
normativa en forma de plans
i programes, que implica una
càrrega laboral extra per a tot el
professorat i els equips directius.


El trasllat dels exàmens del setembre
al juny i juliol dificulta l’organització
del curs, que es pretén avançar a
l’inici del setembre. A més, no té cap
fonament pedagògic i empitjora les
condicions laborals del professorat.
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LA REFORMA DE LES PENSIONS

L’atac a les pensions públiques
Quin és l’objectiu real de la reforma actual de les pensions ?
És insostenible l’actual sistema públic de pensions ?
JUAN MIGUEL MUñOZ OLMO

L’objectiu real de la nova
reforma actualment en
tràmit és la descomposició
del sistema públic de
pensions. Ja ha passat el
tràmit del Congrés amb l’únic
suport del Partit Popular, i en
aquests moments es troba
al Senat, on es proposen
modificacions insignificants.

E

l Govern intenta generalitzar la por
de la pèrdua d’una pensió pública
suficient. Es potencia la pèrdua de
confiança en el sistema actual i se’n posa en
dubte la viabilitat.
Es pretén que la gent assumisca que
s’acosta una vellesa amb pocs recursos
públics i que cal acudir a “pensions
complementàries“. Aquest missatge
reiteratiu del Govern per a justificar la seua
reforma sobre les pensions marca el camí
cap a la privatització del sistema. Perquè
triomfen les pensions privades, cal que la
societat crega i assumisca que és un procés
inevitable.
Amb aquesta nova reforma s’intenta
trencar el model de repartiment que
s’aplicava fins ara. El model de repartiment
ha assegurat durant dècades unes pensions
suficients, amb criteris de redistribució i
amb capacitat d’autoregulació i adaptació
als canvis demogràfics i econòmics. Aquest
model ha demostrat sobradament que és
viable i sostenible.
El Govern pretén que la societat
interioritze la consigna que en un futur no
molt llunyà no podran pagar les pensions
públiques. Aquesta por del futur de les
pensions públiques ha de fer possible el flux
de l’estalvi cap als plans privats de pensions,
que és el veritable objectiu perseguit amb
aquesta reforma. Com que fer digerir
aquest missatge a l’opinió pública no és
fàcil, el debat es trasllada a una suposada
insostenibilitat del sistema. Les enquestes
mostren una preferència majoritària en la
societat per un sistema públic de pensions.
Prenent com a referent el principi de
sostenibilitat financera de les pensions
públiques, tracten de fer-nos creure que les
pensions només s’han de finançar amb les

cotitzacions actuals. No es qüestionen si és
possible obtenir més ingressos, ni buscar
noves formes de finançament.
Darrere d’aquest principi polític s’amaga
un concepte tan bàsic com que les pensions
no són només la contrapartida a una
contribució, sinó que són un dret bàsic
reconegut en la Constitució: “Els poders
públics asseguraran pensions adequades i
periòdiques actualitzades” (art. 50).
Per què ara?
Resulta paradoxal que siga ara, enmig de la
crisi, quan s’apliquen polítiques de reducció
sistemàtica de les pensions públiques i la
potenciació de les pensions privades. Just ara
que els fons de pensions s’han mostrat tan
vulnerables i insegurs com a garants dels fins
de protecció social que se’ls suposa.
La batalla està lliurant d’una manera
soterrada, sense el necessari debat públic,
intentant laminar la participació ciutadania,
i instal·lar un nou discurs ideològic que
recolza en una falsa viabilitat tècnica, sense
rigor científic, adaptada a les demandes dels
mercats. Es basen en falsedats repetides que
confonen i espanten la ciutadania .
Hem de tenir en compte que:
Les
reformes no són qüestions tècniques
➊
atribuïbles a estudis d’ “experts”. De fet, en el
conegut com a “Informe dels experts”, s’hi ha
buscat determinats experts a sou de les grans
asseguradores i de la banca, que redacten
un informe que justifique la reforma. És un
discurs ideològic que beneficia la banca, els
mercats i al capital, i que imposa amb la seva
majoria absoluta un Govern conservador.
➋ Des de l’1 de gener de 2013 s’ha iniciat
l’aplicació de la llei 27/ 2011, que comporta
una important retallada de la quantia de les
pensions. Es calcula que la retallada suposa

un 3% del pib l’any 2050, és a dir, uns 2.000
euros anuals per pensionista.
➌ El factor de sostenibilitat que volen
imposar amb aquesta reforma significa la
pèrdua constant del valor de la pensió inicial
des del 2023, a raó d’un 5% cada deu anys
d’aplicació.
➍ Amb la nova reforma i amb el nou índex
de revalorització de les pensions es vol
aconseguir un “estalvi” –diu el Govern–,
de 33.000 milions d’euros des del 2014 al
2022, suposant una inflació de l’1%. Aquesta
previsió no s’ha complit mai i sempre
ha sigut major. No hi ha estalvi, sinó el
desviament de recursos dels pensionistes
cap a altres fins.
➎ El coeficient de substitució, a saber, la
relació entre la quantia de la pensió i el
salari percebut abans de jubilar-se per a una
persona amb les cotitzacions completes,
passaria del 80 % actual, a un 50% en l’any
2050. És a dir, se separaria de manera
substancial la renda d’un treballador en
actiu a la d’un jubilat. Aquest és un objectiu
fonamental a aconseguir amb la nova
proposta: potenciar les desigualtats.
L’equilibri intern del sistema
El projecte de reforma de les pensions
qüestiona l’equilibri intern del sistema. En
realitat, en aquests cinc anys de la part pitjor
de la crisi només ha calgut utilitzar un 5%
del Fons de Reserva constituït. La quantitat
del fons és de 63.000 milions d’euros: en
el supòsit s’hi hagués de recórrer a ell al
mateix ritme, és a dir, utilitzar uns 5.000
milions d’euros l’any per dèficit d’ingressos,
tindríem recursos per a més de 12 anys. Això,
si es mantinguera l’actual nivell d’ingressos,
que és el menor de la història perquè tenim
el major nivell d’atur. És a dir, si el nivell

d’ingressos està relacionat directament
amb el nivell de cotitzants, i el de cotitzants
al nivell d’atur, cal deduir que com més
empleats, més cotitzants i, per tant, majors
ingressos, i el problema se solucionaria
fàcilment.
Si el nivell d’atur ha tocat sostre, com
sosté el Govern, només cal esperar la
recuperació en l’ocupació, que suposarà un
nombre més gran d’afiliats a la Seguretat
Social i el consegüent increment de
cotitzacions. Si això és així, els ingressos
tornaran a ser suficients per mantenir el
sistema actual.
Augmentar la productivitat
Això és utilitzant només la variable del
nombre de cotitzants com a mètode
d’obtenir recursos. Però poden considerar-ne
d’altres. Per exemple, la productivitat en la
indústria o l’aportació dels pressuposts de
l’Estat a les pensions.
Llavors, per què cal canviar ara el
sistema? Què s’amaga en aquest canvi ?
En principi sembla clara l’aposta per la
privatització del sistema públic de pensions i
una aposta decidida pels plans privats com a
arma per a la capitalització dels bancs.
Tampoc cal no descartar una voluntat
d’implantar un sistema social que, en
arribar a l’edat de jubilació, la pensió que
assigne a cada treballador o treballadora no
siga suficient per a poder viure de manera
digna. Un sistema on les treballadores
hagen de prolongar la seua vida laboral
fins que la seua salut els ho permeta, o
compatibilitzar la pensió amb un treball
remunerat. És a dir, aconseguir l’objectiu
d’una vida laboral “plena”, amb un mercat
laboral ampli, de baix cost i a l’arbitri dels
mercats.

7

8
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Què passa amb les pensions?
INFORMACIÓ ELABORADA A PARTIR DE DOCUMENTS D’ATTAC, DEL COL·LECTIU TAIFA I D’ALTRES FONTS. ELABORACIÓ PRÒPIA.

Com funcionen les pensions
n Pensions contributives
i cotitzacions socials

n Pensions no contributives
o universals

n Repartiment i principi de la
solidaritat intergeneracional

Les cotitzacions socials són una part del
salari de les treballadores. Una part la
transfereix directament l’empresa i una altra
la reté directament la Seguretat Social de
la nòmina. Aquestes cotitzacions paguen
les pensions contributives que reben les
persones que han cotitzat al llarg de la seua
vida laboral.

Les pensions no contributives són aquelles
que l’Estat proveeix a aquelles persones que
no tenen cap ingrés a l’hora de jubilar-se,
perquè no han treballat mai o perquè no
han cotitzat. La quantia d’aquest tipus de
pensions està establida per llei i es financen
a través dels impostos.

Les persones que treballen paguen les
pensions de jubilats i pensionistes a través
de les aportacions a la Seguretat Social. La
quantia de les pensions les estableix l’Estat,
que és el responsable de gestionar-les. És el
sistema més comú i el que està vigent a l’Estat
espanyol per a les pensions contributives.

El Fons de reserva
n Evolució del saldo pressupostari de les administracions públiques (2000/2012)

n El Fons de Reserva: la
vidriola de les pensions

EN % SOBRE EL PIB. FONT: ATTAC

Fins a 2012, en el període de major cruesa
de la crisi, les pensions no només no han
tingut dèficit sinó que han tingut superàvit i
han contribuït a disminuir el dèficit de l’Estat
i acumular un important Fons de Reserva
d’uns 65.000 milions d’euros. El 2012, amb
6 milions d’aturats i un mercat laboral de
baixa cotització han tingut un petit dèficit –al
voltant de 6.000 milions– que s’ha finançat
amb el Fons. En el quadre, l’evolució del
dèficit del conjunt de la Seguretat Social
comparat amb d’altres institucions de l’Estat,
però si es prenen les pensions aïlladament.

3
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Pensions privades
n Què són els plans de
pensions privats

n Els mercats financers especulen
amb els fons de pensions

n Què cal estalviar per a
cobrar una pensió privada?

No són pensions. Són fons privats constituïts
simplement per l’estalvi que cada persona va
depositant voluntàriament a poc a poc en una
entitat gestora –bancs, asseguradores–fins
al moment de la jubilació. Aquesta entitat
gestora inverteix aquest estalvi en algun actiu
privat –per exemple en el mercat financer–
i obté una rendibilitat amb això. Quan la
persona es jubila pot retirar aquests fons
que va estalviar durant la seua etapa laboral,
més la suma dels interessos que aquests
fons poden haver produït durant tots aquells
anys. Aquesta suma es pot transformar en
una resta quan els interessos són negatius,
és a dir, quan la rendibilitat dels estalvis i
inversions és negativa, com passa en les
recessions.

Els mercats financers funcionen, amb les regulacions actuals, com un gran casino. Això pot
reportar guanys importants a alguns. Però, com en tot joc competitiu, perquè es produïsquen
aquests guanys per a alguns, molts altres han de perdre.

Qui pot estalviar per contractar pensions
privades? Moltíssimes famílies arriben
amb dificultats a final de mes, altres ni tan
sols poden arribar-hi sense ajudes; qui pot
estalviar? I, el que és més important, qui
pot estalviar prou diners per arribar a una
pensió decent? Segons la patronal de les
pensions Inverco, per a rebre una pensió
mensual de 898 euros, cal aportar un fons
de capitalització de 272.000 euros (més de
45 milions de les antigues pessetes). Per a
cobrar els 2.466 euros de la pensió mensual
màxima, cal acumular uns 747.000 euros
(més de 124 milions de pessetes).
PER A COBRAR

898
2.466*
*pensió mensual màxima.
EN EUROS

LA REFORMA DE LES PENSIONS AFECTA NOMÉS, PER ARA, AL RÈGIM DE LA SEGURETAT SOCIAL

CAL ESTALVIAR

272.000
747.000
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Per què diuen que cal reformar les pensions?
Els arguments per a la reforma de les pensions es basa, principalment, en dos supòsits:
n que cada vegada les persones viuen més, i
n que cada vegada hi ha menys persones treballant per cada pensionista.
Basant-se en aquests supòsits, s’argumenta que cap al 2050 el
sistema de pensions col·lapsarà perquè la despesa de mantindre
un nombre creixent de pensionistes serà insostenible. El govern ha
encomanat un informe elaborat per “experts” vinculats amb la gran
Tanmateix, hi ha moltes economistes que no
estan d’acord en l’anàlisi que en fan els “experts” perquè passen per damunt de moltes
evidències i mostren una visió esbiaixada ideològicament de l’economia. Com passa amb
l’educació o la sanitat, les pensions són un
nínxol de possible negoci per a bancs i asseguradores, per a qui treballen els “experts” a
qui el govern ha encarregat la reforma.
Les profecies sobre el col·lapse de les pensions és un mantra que es repeteix històricament. De fet, algun d’aquests experts ja havia
vaticinat la crisi de les pensions. Així, en els
anys 90 la profecia es datava cap a l’any 2000.
Com que no es va complir aleshores, l’escenari es trasllada ara al 2050. La troica ja va
imposar al govern de Zapatero una reforma en
2011. Ara vol anar un poc més enllà.

n L’informe de la
comissió d’experts
Recomana aplicar al càlcul de les pensions
el factor de sostenibilitat, que havia d’entrar
en vigor en 2027 per la reforma de 2011: ara
s’aplicaria immediatament.
L’anomenat factor de sostenibilitat consta de
dos components:
Factor d’equitat intergeneracional (FEI)
El FEI afecta els nous pensionistes i s’aplica
una única vegada als nous jubilats en el càlcul

banca i les companyies asseguradores perquè dissenye una reforma
que canvie la manera de calcular les pensions. En realitat, amb el
propòsit de fer les pensions sostenibles, el que es procura és fer
insostenibles les pensions de les persones amb rendes més baixes.
n Esperança de vida
al complir els 65 anys
i Factor d’Equitat
Intergeneracional. (2014=1).

de la seua primera pensió, partint del fet que
l’esperança de vida augmente i, per què no cobre més que els jubilats anteriors, es fa variar
(disminuir) la pensió inicial amb l’esperança
de vida teòrica calculada. Com que se suposa
que l’esperança de vida creix, tots els nous jubilats veuran reduir l’import que cobraran de
la pensió per cada any que tarden a jubilar-se.
Factor de revalorització anual (FRA)
Per garantir l’equilibri pressupostari del sistema contributiu de la Seguretat Social al llarg
del cicle econòmic, s’elimina la revalorització
per l’IPC i se substitueix pel FRA, que estableix
que mai hi ha dèficit ni superàvit en el pressupost de pensions (el saldo pressupostari del
sistema (I*-G*) convergeix a zero).
Aplicable a totes les pensions, es calcularà per la combinació d’una sèrie de variables
com el creixement dels ingressos, el nombre
de pensions, de l’efecte substitució (derivat del
fet que els pensionistes que entren anualment
en el sistema ho fan amb pensions distintes
dels que ixen), així com de la diferència entre
ingressos i despeses del sistema de pensions
i altres variables.
Com que aquest canvi suposarà una pèrdua
per a totes les pensions, per aconseguir l’acceptació dels agents socials i l’opinió pública
es fixa un sòl per a la revalorització mínima –
un 0,25% en els moments de dificultats econòmiques o recessió– i un sostre màxim de l’IPC

E65

FEI

2014

20,27

1,0000

2015

20,42

0,9928

2020

21,14

0,9588

2025

21,84

0,9280

2030

22,52

0,9001

2035

23,17

0,8748

2040

23,80

0,8518

2045

24,39

0,8309

2050

24,97

0,8118

2051

25,08

0,8082

Font: INE (2012). De l’informe del comitè
experts, segurament s’actualitzarà en la
versió definitiva.

És cert que cada vegada vivim més?
L’esperança de vida al naixement, en efecte, ha passat de 76 anys a 80 anys en vinti-cinc anys (1980-2005). Però el que explica
aquest augment a l’Estat espanyol (i a Europa) és la marcada disminució de la mortalitat infantil. Això no vol dir, com habitualment
s’assumeix, que el ciutadà espanyol mitjà
visca quatre anys més ara que fa vint anys.
La mortalitat per cada grup d’edat ha anat
descendint (incloent entre els ancians), però
els anys de vida que el ciutadà mitjà viu ara
no és de quatre anys més que el 1980. Calcular les pensions en base a aquesta lectura
errònia de les dades penalitza a la població
si assumeix que la gent viu més anys del que
en realitat viu.
Hi ha altres indicadors estadístics que
qüestionen aquest argument. Així, en les últimes dades d’Eurostat, el HLY (Healthy Life Years), un dels indicadors que ens mostra l’esperança de vida saludable, i que calcula quants
anys vivim sense discapacitat després dels 65,
ha baixat a Espanya tant per als homes com
per a les dones: si el 2007, el HLY per a una
dona espanyola era de 10,1 anys, el 2010 era
de 8,9. Amb els homes el descens és menor,
però segueix la mateixa tendència: el 2007 el
HLY era de 10,4 anys i el 2010 era de 9,6.

ESPERANÇA DE VIDA SALUDABLE

10,1

8,9

10,4

2010

2007

9,6

A més, les persones de més renda i de qualificació professional més elevada tenen més
esperança de vida. La mortalitat diferencial
que existeix a l’Estat espanyol és molt accentuada per classe social: hi ha una diferència de
10 anys entre el que viu de mitjana la persona
de renda més alta i la de més baixa. Per tant,
imposar que tots es jubilen a aquesta edat significa obligar que les persones de renda més
baixa financien de manera desigual les pensions de les de rendes més altes, i també allargar injustament la vida laboral dels que exerceixen activitats més molestes, insalubres o
perilloses.

La reforma del govern de Zapatero implicava:
 Increment del període mínim de cotització
per a accedir a la pensió contributiva
 Increment del període de cotització per a
tenir dret al 100% de la pensió
 Increment de l’edat de jubilació
 Increment dels anys de còmput per a la
pensió
 Limitacions a les prejubilacions
 Revisió de les pensions de viduïtat
 Es preveu l’establiment del “factor
sostenibilitat”
 Disminució de les pensions públiques
 Estímul per a incrementar les pensions
privades

Taro Atso, que va ser primer ministre
del Japó, va emmarcar el problema de
les pensions tal com el veu el moviment
neoliberal: “El problema no es resoldrà a
menys que els deixem donar-se pressa en
morir.”

MORTALITAT DIFERENCIAL

2010

n La reforma de 2011

n L’envelliment de la població

Rendes altes

Rendes baixes

2007

més el 0,25%, en etapes de creixement. Però
ara, i segurament per molts anys, vivim una
etapa de forta recessió i altes taxes d’atur, per
la qual cosa els ingressos de les cotitzacions
no es recuperaran i la fórmula revaloritzarà
les pensions només per l’import mínim. El
FRA suposarà, en la pràctica, la congelació de
les pensions, i una pèrdua de la seua capacitat
adquisitiva, perquè es revaloritzarà molt per
sota de l’IPC. Per tant, el valor real disminueix
cada any.

+10
anys

Per a la classe dirigent global, la classe
treballadora suposa un incovenient quan deixa de ser mà d’obra, perquè cal destinar alguns recursos al seu manteniment. Com que
consideren que la riquesa és el seu patrimoni
exclusiu i que les pensions cal deduir-les. per
tant, dels seus possibles beneficis, el millor
que podien fer els vells és morir-se prompte, o continuar treballant fins al moment més
pròxim a la mort possible. I si algú insisteix a
viure més del que seria desitjable, el que ha de
fer estalviar durant la seua vida laboral per a
finançar-se els anys de supervivència que excedisquen la seua etapa productiva.

El problema no
es resoldrà a
menys que els
deixem afanyarse a morir.
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Són insostenibles les pensions?
n La inviabilitat de les pensions
Un dels arguments que s’esgrimeixen a
l’hora de justificar la reforma és la ràtio
entre persones jubilades i les que no. S’hi
argumenta que un nombre decreixent de
persones en edat de treballar no podran
mantindre un nombre creixent de persones
jubilades. Això és fals.
El nombre de treballadors no importa,
importa la riquesa que produeixen. Si menys
treballadors produeixen més, i això succeeix
permanentment en el capitalisme actual,
no hi ha problema. A mesura que un país
produeix més pot finançar més pensions
encara que hi haja menys treballadors.
El nombre de treballadores no és la xifra
rellevant sinó el total de la producció. El que
no funciona correctament és el repartiment
de la riquesa produïda: el finançament de les
pensions té més relació amb la distribució
de la riquesa, que no amb el nombre de
treballadors.

n Ràtio pensionistes / treballadors
2012

1,94

2011

2,04

2010

2,11

2009

2,19

2008

2,39

2007

2,44

2006

2,40

2005

2,34

2004

2,27

2003

2,20

2002

2,13

n És necessari finançar
les pensions amb les
cotitzacions socials?
No. De fet, hi ha experts que sostenen que
les pensions haurien de financiar-se amb
els impostos. La separació entre l’Estat i
la Seguretat Social és artificial, de tipus
administratiu i comptable, no polític. La SS
és una part integrant de l’Estat i és aquest
el que ha de responsabilitzar-se de la seua
viabilitat. Per què han de ser els salaris els
únics que han d’aportar al manteniment de
les pensions i eximir-ne les rendes del capital
i empresarials?
L’Estat ha de concórrer amb els recursos
necessaris per a assegurar el pagament de
les pensions, siga amb les cotitzacions o amb
qualsevol altre impost. I si les cotitzacions
no són suficients per a finançar les
prestacions en una determinada conjuntura,
el desfasament pot ser cobert per les
aportacions de l’Estat.

n Producció i repartiment de la riquesa

1

2

ESCENARI ACTUAL
Producció

Beneficis

Salaris

Pensions

ESCENARI AMB AUGMENT DE LA PRODUCCIÓ
Producció

Beneficis

Salaris

Pensions

També seria convenient
revisar la contribució de les
rendes empresarials i del
capital al benestar social.

PERSONES JUBILADES I PENSIONISTES

Per unes pensions públiques dignes:
no a la reforma de les pensions
Intersindical
Intersindical Valenciana es va oposar
oportunament a la reforma pactada entre
els ccoo i ugt i el govern, posteriorment
validada pel Parlament. Aquesta reforma
suposa de fet una reducció de les pensions
més d’una prolongació de l’edat de jubilació.
Només cal fer una ullada al panorama
laboral per a pensar quantes persones
tindran als 67 anys més de 38 de cotització,
que seria el que permetria obtenir la màxima
pensió corresponent a la seua base de
cotització.
Però no n’hi ha prou, per a ells no és
suficient. Ara exigeixen un nou canvi que
presenten com a inevitable. Amb el seu
mestratge per a retorçar el llenguatge ens
diuen que la reforma es fa per garantir les
pensions, que suposadament estan en perill.
De pas llancen la idea que seria convenient
la subscripció d’un pla privat de pensions.
Per justificar tot això van als “experts”,
que curiosament tenen majoritàriament
interessos en el sector assegurador.

Parlen de sostenibilitat del sistema, de
lligar la quantia de la pensió a l’esperança
de vida, de liquidar la clàusula que associa
la pujada de les pensions al cost de la vida.
En resum: pensions més tardanes (més enllà
dels 67), amb més anys de cotització (més
enllà dels 38), més reduïdes i disminuint
progressivament en funció de l’esperança de
vida. Això sí, ens ofereixen la possibilitat de
completar amb un pla de pensions privat, és
a dir, de reduir el nostre salari actual per tal
d’aconseguir una pensió digna en el futur.
Això sí, ells a través de les asseguradores i els
bancs gestionaran els nostres estalvis amb
els quals especularan. Si guanyen bé per a
ells i restes per a nosaltres, si perden perdem
nosaltres.
El discurs forma part de la mateixa
mentida neoliberal, és evident que les
pensions formen part d’un sistema solidari
segons el qual les generacions que treballen
contribueixen amb una part de les seues
rendes perquè les generacions que ja no
poden fer-ho reben una pensió digna. Per tant

s’han de tenir en compte tant els ingressos
com les despeses. De manera interessada
només es parla del previsible augment de les
despeses però res dels ingressos. Per què?
La resposta és simple, per a augmentar els
ingressos cal una reforma fiscal que reduïsca
els impostos als que realment els paguem, i
els augmente i obligue a pagar-los a qui no
els paguen, un augment de les cotitzacions
socials que està lligat a la quantia dels salaris

Cal una reforma fiscal que
reduïsca els impostos als
que realment els paguem,
i obligue a pagar-los a
qui no els paguen
i, per descomptat, un augment dels nivells
d’ocupació. Cap sistema de pensions és viable
en un context d’atur, salaris baixos, precarietat
i pobresa.
La reforma de les pensions no és aliena a
la reforma laboral que compta entre els seus
èxits la seua capacitat per destruir ocupació,
precaritzar-la i reduir els salaris. Tampoc no
ho és a les retallades en serveis bàsics com
educació, sanitat i dependència, ni tampoc
a la manifestació més cruel de l’ofensiva
neoliberal: el drama dels desnonaments,
l’exclusió social i la pobresa.

Res no és fruit de la casualitat, la situació
actual no és fruit d’una crisi imprevisible, ni
que hàgem viscut per sobre de les nostres
possibilitats. És una crisi provocada amb l’únic
fi d’eliminar un model social fruit de segles
de lluites i conquestes socials, serveis públics
universals, pensions, drets socials, negociació
col·lectiva han de ser eliminats en benefici d’una
minoria insaciable que domina tots els poders,
tant econòmic com polític. Ells ho tenen clar,
els recursos són limitats i els volen tots. En els
últims anys el diferencial de riquesa no ha fet
més que augmentar a favor d’una minoria cada
vegada més reduïda i en contra d’una àmplia
majoria. El conte que hi ha una oportunitat
per a qualsevol que la meresca és fals, i si hi ha
dubtes ací està la política de beques. Només
si la majoria estem convençuts que hi ha
una alternativa i construïm un espai de lluita
col·lectiva que supere la resistència, podrem
frenar una dinàmica que ens retorna a una
societat que créiem superada.
Les alternatives no passen per pactes
d’Estat per sotmetre’l als dictats de la Unió
Europea, ni pactes socials que certifiquen la
política devastadora del govern, la patronal
i la banca a canvi d’una velocitat més lenta
en un camí sense retorn a l’abisme. Les
alternatives passen per la mobilització i la
construcció d’un front capaç de transformar
les aspiracions de la majoria en un gir radical
de la política social. La negociació col·lectiva,
els serveis públics universals i les pensions
públiques han de ser bastions innegociables.
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ENTREVISTA
SALUT ALCOVER
TÍTOL
DEL TEMA

El govern valencià té molt de
poder però els seus membres
són molt incompetents,
encara que tenen una gran
capacitat per a fer mal.
La dreta europea i el lobby
econòmic que controla el
sector vol desmantellar tota
la xarxa de mitjans públics.

Salut Alcover, durant l’entrevista

Salut Alcover Bendicho, vicepresidenta del
comité d’empresa de RTVV

“Els treballadors
dels mitjans públics
gestionem un tresor
i no hem de permetre
que ens el furten”
RAFAEL MIRALLES LUCENA
En un gest insòlit, el Govern de la Generalitat
publicava, la vesprada del 27 de novembre,
una edició especial del docv amb la Llei de
Dissolució i Liquidació de Ràdio Televisió Valenciana (rtvv), aprovada unes poques hores
abans, durant la sessió matinal en les Corts
Valencianes. El Consell presidit per Alberto
Fabra tenia les mans lliures per a ordenar als
tres membres de la comissió liquidadora que
n’executaren el tancament, cosa que van fer de
manera immediata. A mitjanit, interrompien
les emissions de Ràdio Nou i 12 hores i 19 minuts després els liquidadors aconseguien que
el senyal de la televisió, després de sortejar les
resistències de la plantilla que encara sobrevivia, passara a negre.
La vespra d’aquella jornada, Salut Alcover
(València, 1969) assegurava que el tancament
no seria definitiu i no dubtava a qualificar la
situació d’emergència nacional: “No hi ha un
punt final per a rtvv sinó per al pp valencià.
D’ací a any i mig, els valencians canviaran
el sentit del vot i hi haurà un nou govern en
la Generalitat. Confie en un tomb electoral i
que, governe qui governe, l’esquerra opte per
una radiotelevisió pública”.
Arribat el moment, es complirà el
compromís de les esquerres de recuperar
la radiotelevisió pública?
Els tres partits [pspv, eupv, Compromís] han
mostrat una actitud modèlica amb el comité
d’empresa i han estat en contacte permanent
amb nosaltres durant tota aquesta legislatura.
Ens han dit, i també ho han declarat públicament, que volen una radiotelevisió pública.
No tinc dubtes que compliran aquest compromís.

Com es farà efectiu ara el tancament de
RTVV?
La qüestió caldria que la plantejares al govern. Personalment, tinc la sensació que no
saben cap a on anar. És tan gran la improvisació i l’empastrada que han fet, que confie
cegament que tornen a estacar la pota.
Què pot passar?
No ho sabem, és una incògnita. Tin en compte
que, llevat de Grècia, aquest és un cas insòlit.
Som la segona televisió pública europea que

tanca i per tant estem innovant... Francisco
Camps deia, quan era president, que el País
Valencià era la Califòrnia d’Europa i ara resulta que Alberto Fabra ens col·loca a l’altura
de la Grècia d’Europa. [En juny de 2013, el
govern d’Atenes va ordenar, mitjançant l’execució d’un decret llei, el tancament unilateral,
fulminant i de sorpresa de la radiotelevisió
pública grega, en un gest que alguns van qualificar com un “colp d’estat”].
En els 24 anys d’història de RTVV, al País
Valencià mai no s’havia vist, com aquests
dies, uns informatius sense interferències
del poder polític... Com valora aquesta
mena d’autogestió pels treballadors?
Arran de la sentència de nul·litat de l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ero) , el Partit
Popular va provocar en aquesta empresa un
incendi descomunal i els màxims responsables van pegar a fugir. rtvv es va quedar sense direcció, sense el consell d’administració
que havia proposat el mateix pp. Des d’aquest
moment, els treballadors han fet un exercici
de responsabilitat en gestionar el que està en
l’àmbit de les seues competències. Aquesta
experiència és inoblidable.
No existia per part dels treballadors cap
estratègia premeditada?
En absolut. Hem estat immersos en un to-

Penúltim dia a Burjassot

R.M.L.
El rostre d’aquesta periodista s’ha fet popular des que a primers de novembre el Consell acordara el tancament de Ràdio Televisió Valenciana. Les seues paraules s’han
sentit també en altres mitjans de comunicació perquè ha estat una de les portantveus
del conflicte. Afiliada a la lntersindical (IV), Salut Alcover va presidir fins a la setmana
anterior al seu tancament el comité d’empresa de RTVV públic, governat de manera
col·legiada pels quatre sindicats de classe.
“No visc des de fa un any i mig [quan la empresa va fer l’ERO], assegura, però no és
això sols. És el tancament, són els tribunals, són els vora de mil treballadors que ara es
reincorporen i caldrà donar d’alta en la Seguretat Social...”. Immersa en la voràgine de
fluctuacions laborals que ocupen la seua agenda diària, no sap que hui serà la penúltima jornada que xafarà l’edifici de Nou (abans Canal 9), una empresa a què va arribar
en 1992, amb el flamant títol de llicenciada en periodisme, per fer les seues pràctiques
davant els micròfons de la ràdio pública. Des de 2004, Alcover ocupa una plaça en la
televisió, últimament com a redactora del Canal 9/24.
En l’últim període, el treball del comité, explica, ha tingut dos grans encerts. “El
primer, la unitat sindical de CCOO, IV, UGT i CGT. Els sindicats de classe hem tingut la
prudència i la responsabilitat de treballar conjuntament amb una sola proposta i de resoldre les diferències a porta tancada. L’altre és la fermesa amb què estem mantenint
una batalla molt dura contra el govern valencià. Hem agafat amb força el timó d’aquesta
nau i no estem disposats a amollar-lo”.

bogan d’emocions: plores, rius, t’abraces,
t’indignes, et desesperes... I aquesta barreja d’emocions ha sigut la que ha dut la casa
d’alguna manera, la que ha estat darrere de la
programació que s’ha vist. Potser ens hi han
arrossegat els esdeveniments, no ho sé ben
bé. La gent no ha fet el que volia, sinó el que
podia.
Quina lliçó se’n pot traure, de tot això?
La principal, que tenim massa por per a tan
poc de perill.
Què vol dir?
Vist de prop, el govern valencià té molt de poder però els seus membres són, com diríem a
la valenciana, un tall de moniatos. Són molt
incompetents, encara que, se’ls ha de reconéixer, tenen molta capacitat per a fer mal. I si no
els respons, se’t mengen. Si lluitant ens passa
el que ens passa, imagina’t el que ens passaria
si no ho férem.
Què passaria?
Tenen una voluntat ferma d’eliminar els serveis públics i, més en concret, les televisions
públiques. Però no és cosa solament del pp valencià. La dreta europea i el lobby econòmic
que controla el sector vol desmantellar tota
la xarxa de mitjans públics. Els treballadors
d’aquests mitjans hem de tindre ben clar que
gestionem un tresor molt important i mai no
hem de permetre que ens el furten.
El vicepresident Ciscar va acusar el comité
d’empresa d’haver mantingut posicions que
impossibilitaven la negociació...
La sentència de nul·litat de l’ero, impugnada
entre altres per Intersindical Valenciana, és
molt clara i ferma i, de fet, el Govern valencià
la dóna per bona perquè no l’ha recorreguda.
La sentència diu que va ser la direcció de rtvv
la que no va voler negociar.
Llavors?
Les paraules de Císcar sobre el tancament
de rtvv són mentida, ell ho sap tan bé com
nosaltres. Però insisteix en el seu argumentari, ell i altres membres del pp, perquè creuen
que de tant repetir-ho esdevindrà una veritat
inqüestionable. No tinc res més a dir-ne, el
Tribunal Superior de Justícia ja ho ha dit tot.
Quines mesures va plantejar el comité?
Proposàvem eixides no traumàtiques de treballadors per mitjà de baixes voluntàries,
com ara prejubilacions, i altres mesures com
reducció de salaris i horaris, i repartiment entre tota la plantilla del cost que implicava no
superar la barrera pressupostària. Es tractava d’un ajustament dur però distribuït equitativament, mai no hem acceptat vendre cap
company.
Fins on estaven disposats a negociar?
La línia límit que vam traçar va ser no superar
ni un euro el pressupost assignat a rtvv per a
2014 i 2015. Es tractava que als valencians no
els costara ni un euro més. Però insistisc, no
hi va haver cap negociació perquè el govern en
cap moment va voler ni plantejar-s’ho.
En quina situació laboral queda ara la
plantilla?
Entre els 1.600 treballadors i treballadores
que ara se’n van al carrer hi ha parelles que
s’han conegut ací i que han format famílies...
És un desastre laboral i humà descomunal.
On vols que treballe, fora d’ací, un operador
d’equips, per exemple? Parlem de vora un
total 4.500 persones afectades, actors, dobladors, productores, distribuïdors... Perquè
amb la crisi terrible que viu tot el sector de la
comunicació, el tancament de rtvv és el final
de tot l’audiovisual valencià. Però encara més:
suposa la desaparició d’una professió.
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PRESSUPOSTS DE LA GENERALITAT

El servei del deute supera a Educació
en els pressuposts de 2014

Intersindical considera que el Govern ha perdut tota legitimitat per a seguir regint la Generalitat.
Intersindical
Els pressuposts que ha elaborat el
govern valencià per a l’any 2014
han convertit el servei del deute en
la segona partida pressupostària de
la Generalitat valenciana. El servei
del deute, que és el reemborsament
de les quantitats que deu la Generalitat més els interessos corresponents, superarà per a 2014 el pressupost de la Conselleria d’Educació
i s’acosta al de la Sanitat.
El conseller d’Hisenda, Juan
Carlos Moragues, va qualificar
aquests pressupost com “els pressuposts de la recuperació econòmica”
i que es tracta d’uns comptes “realistes, responsables i amb un marcat caràcter social”.
El Sindicat, que es va manifestar
el 13 de desembre a València per expressar el rebuig als pressuposts, no
està d’acord amb aquesta visió del
conseller.
Amb uns comptes de la Generalitat intervinguts pel Ministeri d’Hisenda i en una situació de rescat en
la pràctica, els pressuposts només
confirmen l’aplicació dels dictats de
la troica, que anteposa la devolució
d’un deute que és discutible, si més
no, a les inversions en la recuperació dels drets de la ciutadania.
Així, Intersindical Valenciana
considera que el govern valencià ha
perdut tota la legitimitat per a seguir governant el País Valencià, atés
que només executa els manaments
que li imposen des de Madrid i des

d’Europa. El govern del PP no té
cap marge de maniobra i, en aquesta situació de desgovern, hauria de
convocar immediatament eleccions
anticipades per sotmetre a l’escrutini de la ciutadania les polítiques de
transvasament de cadals públics a
la banca.
“Els pressuposts de la Generalitat per a 2014”, diu Intersindical en
el seu comunicat, “són els pressuposts d’una administració en fallida
i d’un govern esgotat. Amb aquests
comptes només s’allarga l’agonia
d’una política que no sap donar

Intersindical es
manifesta contra
els pressuposts

les retallades i l’acord Moragues.
En el transcurs de la marxa es va
cridar “lladres”, “torneu els diners
de la corrupció”, “Fabra, dimissió”,
“Moragues, dimissió” i d’altres consignes. La marxa que es va iniciar al
Palau de la Generalitat i es va aturar
en diverses dependències de la Ge-

El 13 de desembre, delegades i delegats de la Intersindical Valenciana
es van manifestar contra els Pressuposts de la Generalitat Valenciana,

n Evolució dels pressuposts de la Generalitat Valenciana
Partides d’Educació, Sanitat i Servei del deute. En milions d’euros (MEUR).
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El govern anteposa la
devolució del deute
a la recuperació dels
drets de la ciutadania
resposta a les necessitats del poble
valencià.”
A més, els comptes prorroguen
un any més les retallades en les
condicions salarials del personal
públic. L’acord de retallades entre
l’Administració i els sindicats UGT,
CCOO, CSIF i FESES suposen l’extensió fins a finals de 2014, de moment, de part de les retallades que
va imposar el decret Vela per a 2012
i 2013, i que vencien ara.
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Defendre el ferrocarril: contra
la segregació, mobilització
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No devem, no paguem
Segons la Plataforma per l’Auditoria Ciutadana del Deute (PACD), i referint-se al context de l’Estat espanyol, “si comparem amb el que devíem en 1997, hem pagat vora huit vegades més des de llavors, i ens
queda per pagar més del triple”. I a la pregunta de què passaria si no pagàrem el deute, la PACD contesta:
“Podríem obligar el govern a suspendre el pagament del deute. Només amb això, desapareixeria el dèficit.
Òbviament, les despeses previstes en els pressuposts de moltes partides no són suficients (educació i
sanitat, entre altres), raó per la qual serien necessaris altres ingressos, a través d’imposts a transaccions
financeres, de l’eradicació dels paradisos fiscals, o uns imposts a tall de multes als responsables del desastre financer que vivim. No pagar el deute és molt factible, tot i els crits al cel que posen els economistes
oficials.

neralitat per assenyalar els responsables de les polítiques antisocials i
antivalencianes que s’estan portant
a terme al País Valencià. En concret, la marxa va passar per les Conselleries de Presidència, Hisenda i
Administració Pública i les Corts
Valencianes.

Sindicat Ferroviari
El 27 de setembre el Consell de Ministres va acordar la segregació de
Renfe-Operadora a partir de l’1 de
gener de 2014 en quatre societats,
data per a la qual el govern espanyol té prevista també la segregació
d’Adif en dues empreses.
Aquestes decisions suposen una
agressió sense precedents al ferrocarril públic, no només contra les
seues treballadores i treballadors,
sinó contra tota la societat.
Les mesures ja aprovades pel govern han deixat clar que no estan
disposats a escoltar ningú ni a negociar res, i que prenen les decisions a
colp de decret, mentre es limiten a
informar dels fets consumats.
Pretenen instaurar un model similar al de països, com el Regne Unit, que
ha demostrat ser una ruïna econòmica
i ha suposat greus conseqüències :

Per als ferroviaris i ferroviàries
suposa la pèrdua de llocs de treball,
la substitució de treball estable per
precari, i la pèrdua de drets laborals
i socials;
Per a la ciutadania suposa un
servei pitjor, pèrdua de freqüèn-

El model que es
pretén implantar ha
demostrat ser ruïnós
per a ferroviaris i per
a la ciutadania
cies, pobles incomunicats, menys
qualitat en el servei, disminució
greu de la seguretat… Suposa convertir el ferrocarril en un negoci
més al servei d’interessos privats,
oblidant el caràcter social que té i el

dret de totes les persones a la mobilitat en un transport públic, segur i
de qualitat.
La finalitat és privatitzar Renfe-Operadora i Adif per donar
entrada a companyies i empreses
privades que augmentaran els seus
negocis a costa de les milionàries inversions fetes amb diner públic.
Des de l’SF-Intersindical tenim
clar que aquest no és el camí per a
oferir un servei ferroviari de qualitat, que davant d’aquesta agressió no podem estar-nos callats. Ha
arribat el moment de dir “prou” i,
per això, continuarem amb les mobilitzacions que tenim en marxa i
seguirem exigint al govern i a les direccions d’Adif i Renfe-Operadora
que acomplisquen la funció de gestors per millorar i abandonen la que
duen a terme de destruir, privatitzar
i desmantellar.
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LA REFORMA DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
PROJECTE DE REFOMA DE LA LLEI DE BASES DEL RÈGIM LOCAL

Els partits de l’oposició confirmen
el caràcter de contrareforma de
la llei d’administració local
Intersindical
El 12 de desembre, s’ha celebrat,
a la seu nacional d’Intersindical Valenciana, el debat sobre la llei que
reforma la Llei de Bases del Règim
Local, amb la participació d’Intersindical, PSPV, Compromís i EUPV
Totes les intervinents han confirmat que el text que actualment s’està debatent en les Corts Generals
no és una llei pròpia del segle XXI,
sinó que és una llei retrògrada, més
pròpia de l’època franquista.
Per això, han convingut a qualificar-la de contrareforma, nom que
ja havia donat a la nova llei el representant del Sindicat, Jesús Giménez
–membre del secretariat nacional
d’STAS-Intersindical i representant
sindical en l’Ajuntament de València–, en la seua anàlisi.
A la taula redona han assistit
més de 80 persones, que omplien
de bat a bat la sala d’actes de la seu
nacional d’Intersindical Valenciana.
Les persones intervinents han destacat unànimement que els municipis menors de 20.000 habitants
perdran quasi totalment la seua autonomia, ja que els serveis passaran
a ser gestionats per les diputacions
provincials. Les tres representants
dels partits polítics intervinents
també han acordat que la situació

Debat sobre la Reforma de l’Adminsitració Local a la Intersindical el 12 de desembre.
de crisi econòmica i pressupostària
només és una excusa per a aprovar
una reforma que és purament ideològica. Es tracta de centralitzar
serveis, llevar autonomia a les administracions locals i permetre la
privatització dels serveis municipals. Açò darrer apareix, novament,
com a motor primordial de la reforma.
Estefania Candel (eupv) ha comentat el fet que, amb la gestió per

les diputacions, els vots de cada ciutadà o ciutadana no valdrà igual, segons
on visca: un ajuntament podrà tindre
una majoria d’un color polític, però
els serveis els gestionarà la diputació,
que pot estar gestionada per una majoria molt diferent. Com a exemple,
ha posat el d’un municipi menor de
vint mil habitants governat per eupv,
els serveis dels quals passaran a ser
gestionats per la Diputació de València, amb majoria del pp.

La reforma de l’administració
local privatitzarà els serveis
públics municipals
Per a Intersindical Valenciana, la reforma és un atac a l’autonomia
local i no resol els problemes reals dels ajuntaments.
1. L’objectiu del govern
El govern, amb el projecte de llei
de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, pretén portar
a la pràctica l’aplicació de les seues
polítiques neoliberals en l’àmbit de
l’administració local, per reduir al
màxim les competències municipals
i la prestació de serveis públics.
2. Com pot aconseguir-ho
El projecte de llei, s’estructura en
quatre grans objectius:
n Aclarir les competències municipals.
n Racionalitzar l’estructura de l’administració local.
n Controlar de manera economicofinancera un pressupostari rigorós.
n Afavorir la iniciativa econòmica
privada.
3. STAS–Iv considera que el
govern hauria de...
n Legislar de manera que permetera un major increment i millora del

finançament dels ajuntaments.
n Mantindre i augmentar la qualitat i el nivell de prestació dels serveis municipals.
n Potenciar l’autonomia local i la
representació de totes les sensibilitats polítiques, en el marc del que
preveu la Constitució espanyola.
n Defendre els serveis públics, potenciant la capacitat de millor gestió
i articulant els mitjans per a aconseguir-ho.
4. Conseqüències de l’aplicació
n No es posarà fi a l’actual balafiament local.
n Es prepara i possibilita la retallada de les retribucions del personal
empleat públic de l’administració
local.
n S’incrementarà la desocupació i
es precaritzarà la nova ocupació que
es puga generar en l’àmbit de l’administració local, en aplicació de
l’última reforma laboral.
n La prestació dels serveis resulta-

Teresa García (Compromís)
ha assenyalat la pèrdua de control democràtic que suposarà que
els serveis els gestione les diputacions, òrgans que no són triats
directament per la ciutadania, de
forma que s’allunyarà la gestió del
poble, just el contrari del que caldria. També ha destacat que la llei
només parla de personal funcionari de carrera com a personal dels
ajuntaments, la qual cosa deixa en

l’aire el personal interí i el personal laboral de les administracions
locals.
Conxa Andrés (pspv) ha destacat que els serveis socials que presten actualment els municipis, en
passar a la Generalitat, quedaran
absolutament al descobert, tenint
en compte la situació pressupostària d’aquesta. Ha calculat que al
País Valencià, unes 25.000 persones poden quedar-se sense faena, en
llevar als ajuntaments les competències de serveis socials (residències, menjadors socials, treballadors
socials, dependència, etc.) i d’educació (escoletes, conservatoris, escoles
d’adults, etc.).
En l’animat debat posterior han
intervingut moltes persones, sobretot regidors i regidores i personal
al servei d’algunes administracions
locals. Els assumptes més tractats
han sigut les conseqüències per als
serveis socials i el seu personal i els
responsables polítics que aquesta
situació s’haja produït.
També s’hi ha tractat sobre la
falta de reacció social i ciutadana
davant aquesta llei, ja que no s’ha
constituït cap plataforma ni s’ha
convocat cap dia de lluita sindical
ni cap manifestació en contra. Hi ha
hagut crítiques i autocrítiques respecte del paper dels partits polítics
i de les organitzacions sindicals en
aquest assumpte.
Sobre la desaparició dels serveis
socials municipals, s’ha destacat
que la protecció de les dones en situació de violència masclista desapareixerà, ja que la major part dels
pocs serveis que hi ha es presten des
dels ajuntaments. Per tant, s’augura
una regressió absoluta en la protecció a aquestes dones.

DIGUEM NO

A LA CONTRAREFORMA DE
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
MÉS PRECARITZACIÓ · MÉS ATUR ·
MÉS PRIVATITZACIÓ · MÉS MISÈRIA ·
MÉS CENTRALITZACIÓ · MENYS RECURSOS ·
MENYS SERVEIS PÚBLICS ·

rà molt més cara i de pitjor qualitat
que en l’actualitat.
n La reducció de persones electes
potenciarà la continuïtat del bipartidisme, en detriment de les opcions
polítiques minoritàries.
n Es potencia la tornada al més pur
centralisme, ja que es vol copiar l’estructura de la dictadura franquista
per a l’administració local.
n S’estima que la aplicació de la llei
afectarà més de 400.000 llocs de
treball de l’administració local.
5. Conclusions
STAS – Intersindical Valenciana rebutja el projecte, atés que considera
que...
n No resol els problemes reals de
l’administració local.
n Persegueix i afavoreix la privatització dels serveis públics que en
l’actualitat presten els ajuntaments,
potenciant l’externalització dels serveis i la reducció d’empleats públics.
n És un atac directe a l’autonomia

local, que està garantida en la Constitució –art. 128, 137 i 140– i segueix
una política centralitzadora concentrant el poder local en el Ministeri d’Hisenda i en les diputacions
provincials.
n Les persones electes, amb la reducció de regidors, la falta de finançament i l’eliminació de compe-

tències previstes en el projectes de
llei, són despullades del poder dels
municipis.
Si aquest projecte prospera, recomanem, allà on es puga, establir
acords de concertació amb les comunitats autònomes, a fi de preservar l’ocupació i la qualitat dels
serveis públics en les entitats locals.
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MARXA PER LA DIGNITAT

#22M Totes i tots a Madrid!
Sindicats , plataformes i persones convoquen una marxa estatal contra
l’atur, la precarietat, les retallades i la repressió.
Diverses columnes confluiran a Madrid el 22 de març.
L’objectiu de la marxa és que diferents columnes de persones isquen
de diversos punts de l’estat per
confluir a Madrid el 22 de març de
2014. És pretén fer una mobilització
massiva i contundent que faça palés
el rebuig del conjunt de la societat a
les polítiques socials, laborals, econòmiques i de tot tipus que practiquen els governs de la troica. És a
dir, que és faça visible el gran malestar que hi ha a tot arreu per la situació que travessem. Intersindical Valenciana és, des del primer moment,
una de les entitats promotores de la
mobilització.
Tots i totes estem patint les polítiques executades pel govern del
PP al dictat de la troica (Fons Monetari Internacional, Banc Central
Europeu i Comissió Europea), consistents en la destrucció de drets i
en l’empobriment social. Aquestes
polítiques es fonamenten en el pagament d’un deute il·legítim i odiós
que no han contret els ciutadans i
ciutadanes, sinó que és producte de
l’especulació bancària i els excessos
dels governs neoliberals. Ens estan
portant a una catàstrofe social.
A més , el govern de José Luis
Rodríguez Zapatero, amb el suport
del PP, en un acte injustificable per
a la majoria de la ciutadania, va modificar l’article 135 de la Constitució
perquè es prioritzés el pagament
del deute en comptes dels drets i les
necessitats de les persones. Afirmaven que era l’única eixida a la crisi,
que la seua política d’austeritat era
l’única possible i que, per tant, era
imperatiu retallar el dèficit a costa
dels drets del conjunt de la població. Mentrestant, no hi ha hagut cap
fre a la injecció de desenes de milers de milions d’euros per a salvar
els bancs i els especuladors. Els governs i la patronal estan aprofitant
la crisi per a retallar drets i salaris,
i convertir un deute privat en deute públic. Aquestes polítiques antisocials de retallades estan causant
sofriment, pobresa, fam i fins i tot
morts. I tot perquè la banca i els poders econòmics seguisquen tenint
grans beneficis a costa dels nostres
drets.
Per tot això, les organitzacions
impulsores de la Marxa per la Dignitat Madrid 22-M considerem que
cal articular una mobilització continuada, estable, massiva i contundent contra aquestes polítiques que
atempten contra els drets humans i
la justícia social. Els motius perquè
es produïsca una constestació social
en tota regla són de sobres coneguts.
No obstant això, detectem una
creixent resignació en bona part de
la societat. El pitjor que ens pot passar és que aquesta resignació s’acabe
d’instal·lar de forma majoritària en
la societat i que la idea que no es pot
canviar res esdevinga una patent

La Marxa per la
Dignitat pretén
agrupar totes les
lluites, organitzacions
i persones
compromeses amb el
canvi social

L’objectiu és posar
en un compromís al
govern que l’obligue a
canviar les polítiques o
anar-se’n a casa

Els lemes

Motius per mobilitzar-nos
n Les diverses reformes laborals que estan destruint els nostres drets i
precaritzant les relacions laborals, i que ha donat un poder enorme a les
patronals.
n Les retallades socials en educació, sanitat, serveis socials, atenció a la
dependència... que afecten la majoria social, als quals caldrà sumar els
que s’anuncien per al 2014.
n Les polítiques dels governs espanyol i valencià pretenen deteriorar
per justificar el desmantellament i la privatització dels serveis públics
essencials, així com dels béns comuns.
n La desocupació que és de les més altes d’Europa i que en alguns
territoris sobrepassa el 30%. A més hi cal sumar la creixent
desprotecció social de persones aturades que no cobren prestacions,
l’augment de les economia submergida i informal i els efectes molt
negatius per a les persones joves, les immigrants, les dones i les
persones aturades de llarga durada o majors de 45 anys.
n La involució en les polítiques d’igualtat de gènere per part dels
governs central i autonòmics, l’augment de la violència contra les
dones i els greus efectes que l’actual situació està tenint amb les dones,
que agreuja la seua incorporació al mercat laboral i quan ho fa és en
condicions clarament discriminatòries .
n La repressió en diverses formes que afecta milers d’activistes socials
i sindicalistes. No conforme amb això, el govern torna a la càrrega amb
l’anomenada “llei de seguretat ciutadana” i la llei de serveis mínims.
n El creixement de la pobresa extrema, l’exclusió i la precarietat laboral
i social.
n La reforma de les pensions que suposarà un empobriment dels
actuals pensionistes i que afectarà, molt negativament, els futurs
pensionistes, que hauran hagut de treballar molts més anys per una
pensió reduïda. Una reforma que aprofundeix en el concepte de
sostenibilitat de l’anterior reforma pactada per l’anterior govern, UGT,
CCOO i la patronal.
n La negativa a garantir el dret a l’habitatge per a tothom i la política
d’afavorir els desnonaments a les persones afectades per la crisi. En
aquest context cal entendre la negativa del govern a acceptar els
continguts de la ILP proposada per la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH), tot i haver recollit més de 1.500.000 de signatures.

n No al pagament del deute.
n Treball digne (o renda bàsica),
casa i serveis públics per a tots
i totes.

Qui organitza
la Marxa ?
En les reunions. hi han participat
col·lectius, sindicats i persones
d’Andalusia, Extremadura,
Múrcia, País Valencià, Madrid,
Astúries, Galícia, Euskal Herria,
Catalunya, Aragó i CastellaLleó. Entre les organitzacions
que hi han participat hi ha
Intersindical Valenciana, SAT,
Intersindical Alternativa de
Catalunya, ESK d’Euskal Herria,
CUT Galiza, PAH, CNT, CGT,
Esquerra Anticapitalista, IU,
Front Cívic, Esquerra Castellana,
ATTAC, PCPV, COnfederació
Intersindical… i diverses
assemblees de persones
aturades d’arreu de l’Estat.
Altres organitzacions sindicals i
socials també estan coordinantse per impulsar-la.

I al País Valencià ?
Al País Valencià hi ha un
grup promotor que des del
mes de setembre impulsa
la participació valenciana en
la Marxa de la Dignitat 22M. Aquest és un grup ampli,
plural i horitzontal, conformat
per assemblees de persones
aturades, organitzacions socials
i els sindicats CGT i Intersindical
Valenciana.

per al govern i els poders reals, que
possibilite més retallades de drets i
llibertats. La falta de mesures reals
per eliminar la corrupció política,
els paradisos fiscals, el frau fiscal,
la pèrdua de sobirania econòmica…
incideixen molt negativament sobre
el conjunt de la ciutadania.
Per contra, el govern augmenta
l’IVA; introdueix el copagament-repagament de serveis i prestacions
bàsiques, es nega a introduir una
fiscalitat progressiva o apostar per
la creació d’una banca pública.
A tot això, cal sumar les polítiques del Consell de la Generalitat que també retalla prestacions,
drets, salaris i serveis públics. És
a dir, estem davant d’un doble retallada, la valenciana i l’espanyola.
Això fa que, ara per ara, la nostra
taxa d’atur siga de les més altes de
l’estat, i que els salaris i les pensions estiguen molt per davall de la
mitjana espanyola i europea; que
l’endeutament de les famílies siga
molt alt; que l’economia submergida i informal tinga un gran pes; que
tinguem una corrupció generalitzada i un dels pitjors indicadors d’inversió en serveis públics de l’estat;
que s’haja tancat RTVV amb l’excusa del dèficit o que la repressió
social siga una costant diària. En
els anys del governs del PP, el País
Valencià no és i no ha sigut mai
motor de riquesa ni líder en res. En
tot cas, ha possibilitat que alguns
especuladors i vividors hagen tret
profit del treball de les valencianes
i valencians.
Davant aquesta situació, amb sis
milions de persones aturades arreu
de l’estat, uns 700.000 al País Valencià, i un nombre important de
persones i famílies en situació de
pobresa, a més de la falta d’un pla
de lluita de les organitzacions sindicals majoritàries, cal donar una
resposta diferent de les plantejades
fins ara. Per això, pensem que cal
globalitzar les lluites i fer una salt
avant per frenar les polítiques neoliberals i possibiltar una transformació social.
La Marxa per la Dignitat del 22
de març pretén agrupar totes les
lluites, totes les organitzacions, totes les persones que realment estan
compromeses amb la majoria i el
canvi social. No és una marxa més.
Aquest no és l’objectiu. El nostre
objectiu és posar en un compromís el govern i obligar-lo a canviar
o anar-se’n a casa. No estem per a
més jocs florals ni per a més política
de saló. Ni les treballadores i treballadors, ni la majoria de la societat
es poden permetre el luxe que continue passant el temps sense que hi
haja una resposta dura i contundent
davant tant d’espoli i tanta crueltat
que practiquen els governs de la
troica contra el poble.
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de unos pocos caciques, que no hacen más que recibir el dinero para el
desarrollo agrario de Europa y se lo
gastan en lo que les da la gana.”
En el seu discurs, Cañamero va
qüestionar la qualitat democràtica
de l’Estat: “Democracia, qué es democracia? Cuando la democracia no
tiene pan, ni vivienda, no tiene trabajo, la democracia es una mentira,
es un sarcasmo.”
Així mateix, va denunciar el segrest de l’economia per part dels poderosos: “Cuando la economía no la
controla el pueblo, y la controla un
10% de parásitos que nunca ha dado
un palo al agua en su vida, el pueblo
no puede ser feliz porque la economía está en manos de los especula-

dores. Hace falta que la economía
esté en manos del pueblo: del albañil
que se sube a un andamio cada día,
del médico y del profesor, del jornalero, del autónomo, de la pequeña
empresa, del pueblo.”
Va denunciar també la situació
d’il·legitimitat en què es troba el govern: “Cuando los partidos que nos
gobiernan prometen una cosa y hacen lo contrario se sitúan en la ilegalidad ética y moral y el pueblo está legitimado para decirles que se vayan,
que cambien o que se vayan. Porque
nadie ha autorizado con su voto que
les den a los bancos 200.000 millones de euros, ni que cambien la edad
de jubilación a los 67 o los 70, ni que
reformen los despidos, ni que quiten
el cheque bebé”. Per a Cañamero, els
governants “son unos falsificadores
de la voluntad popular y se sitúan
en la ilegalidad” i per tant el poble
està legitimat “para la movilización
social: ellos dicen que estamos fuera
de ley. Nosotros no estamos fuera de
la ley: la ley tiene que estar al servicio de las personas, no las personas
al servicio de la ley. Los partidos
cambian la ley cuando les conviene:
han cambiado el artículo 135 de la
Constitución para pagar la deuda y

lo han hecho sin consultar al pueblo.
Ante esta estafa de la crisis que están
aprovechan para quitar los poquitos
derechos que hemos conquistado en
treinta años, sólo cabe la movilización.”
Cañamero va anunciar la Marxa
de la dignitat del 22 de març, on es
reuniran columnes procedents de
tots els territoris de l’Estat, en una
mobilització massiva i pacífica: “Creemos en el pacifismo activo, creemos
en la palabra, creemos que a la gente
hay que abrirle el corazón. Si nosotros no somos capaces de enamorar
al pueblo por lo que decimos, por
lo que hacemos, por nuestras alternativas, el pueblo no nos va a seguir
nunca: hace falta que el pueblo entienda que lo que estamos planteando
es justo.”
Per acabar, va fer una crida a la
unitat de totes les mobilitzacions
sense por: “A mi me da menos miedo
la represión del estado que el silencio
de los pueblos. Esa rebeldía pacífica
la tenemos que ejercer: ser radical
significa ir a la raíz de los problemas.
Cuando nos dicen que somos de la
extrema izquierda, yo les respondo ‘Somos de la extrema necesidad’.
Ellos intentan criminalizar o ridiculizar tu lucha. Detrás del capitalismo
tiene que haber una sociedad donde
la gente sea feliz y tenemos que luchar por ella. Si hasta ahora no hemos
encontrado el camino o la forma, la
tendremos que encontrar.”
En l’acte van intervindre també
Beatriu Cardona (STEPV-Iv); Biel
Caldentey
(STEI-Intersindical);
Francesc Cerdà, de la Coordinadora
del Professorat Interí; Mireia Royo
(Plataforma de l’Auditoria Ciutadana del Deute-PACD); Mara Martínez
(SF); Rosa Cañadell (IAC); Jordi
Caparrós, de l’Assemblea General
d’Estudiants; Macu Gimeno, de la
Coordinadora Feminista pel Dret
a Decidir; Vicent Maurí, per Intersindical Valenciana; Jaume Muñoz,
d’Intersindical-TTVV; i Erwin Pérez,
de la PAH. En acabar l’acte, el músic
valencià Àlex Andrés va interpretar
la Muixeranga i la Internacional.

ministre el contigut de la llei més
restrictiva que podien imaginar. Els
pitjors temors s’han vist superats.
Les dones només podran avortar en
dos supòsits: risc per a la salut i violació.
Però anem per parts. La llei del
2010, d’Interrupció Voluntària de
l’Embaràs, tot i que no responia
a totes les nostres demandes (cal
no oblidar que avortar està sancionat dins del còdi penal), és una
llei moderna i que dóna llibertat a
les dones per avortar dins de les 14
primeres setmanes d’embaràs, i 22
en casos de malformació. Des de la
seua aprovació ha baixat el nombre
d’avortaments. La seua reforma no
ha estat en absolut una demanda de
la societat. Ans al contrari: ha estat
una demanda dels sectors més reaccionaris de l’esglèsia i la dreta, dels
“antielecció”.
La reforma de Gallardón respon
a la seua ideologia i substitueix una
llei que ha reduït el nombre de avortaments. Converteix el dret a decidir

sobre el propi cos en un delicte. Això
sí, ha repetit que les dones no anirem
a pressó, encara que sí les i els professionals que practiquen avortaments.
Al ministre no li agrada la llibertat de les dones: per a ell hem de ser
submisses, sotmetre la nostra voluntat a l’arbitri dels homes: pares, marits, metges, polítics, rectors…
En la redacció de la seua llei ens
diu que hi ha hagut un gabinet d’experts, tot homes d’ideologia reaccionaria. Ni una sola dona, ni una sola
associació de dones experta en el
tema ha estat consultada.
Tampoc li importa la vida que
portaran les i els nascuts amb greus
malformacions: els condemna a una
vida de precarietat i desemparament, obviant el supòsit de malformació del fetus i les anomalies que
poden presentar-se després de les 22
setmanes de vida, tal i com denuncien els i les professionals.
Per últim, posa molt d’interés en
la protecció de l’objecció de consciència de les i els professionals, i aca-

ba amb l’educació afectiva i sexual,
que és la forma més eficaç de prevenir embarassos no desitjats, sobretot
entre la gent jove.
Amb Alberto Fachardón tornem
als anys setanta, als temps anteriors
a la llei del 85, en la qual el supòsit
de malformació sí estava inclós. Si
la restrictiva llei del ministre s’aprova finalment no baixarà el nombre
d’avortaments. Les dones continuaran avortant. Com sempre, serà una
qüestió de diners. Les que puguen,
aniran a països amb legislacions
permisives i les pobres avortaran en
condicions de risc, jugant-se la vida.
Violència contra les dones exercida
pel mateix govern.
El 20 de desembre ha estat una
data històrica en la pèrdua dels drets
sexuals i reproductius de les dones.
Ara més que mai la lluita feminista continúa, no consentirem aquest
retrocés. Si som nosaltres les que
parim, som nosaltres les que hem de
tindre la llibertat de decidir si volen
fer-ho, com i quan.

Me da menos miedo la
represión del estado
que el silenciao de los
pueblos

Después del
capitalismo tiene que
haber una sociedad
donde la gente sea feliz
y tenemos que luchar
por ella

“Nada cambia en la vida
si no se es profundamente
rebelde contra la injusticia”

Diego Cañamero intervé en l’acte de solidaritat amb el
SAT, organitzat per Intersindical Valenciana.
Diego Cañamero va participar el 7
de novembre en l’acte de solidaritat
amb el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que va organitzar Intersindical Valenciana, juntament
amb la Intersindical Alternativa de
Catalunya (IAC) i STEI-Intersindical, a l’Aula Magna de la Facultat de
Filosofia i Ciències de l’Educació de
València.
En la seua intervenció, Diego
Cañamero va explicar l’assetjament
judicial a què estan sotmesos el SAT
i els seus membres, en forma de multes i de penes de presó: “El SAT tiene
un millón de euros en multas y mil
militantes a los que se les pide 130
años de cárcel y no hemos cogido ni
un céntimo para llevárnoslos a un

paraíso fiscal, ni nuestras luchas han
sido luchas violentas.” Una mostra
n’és la celebració imminent a Granada del juí per l’ocupació de la finca de
Las Turquillas.
Els últims anys, el SAT ha utilitzat l’ocupació de finques i l’expropiació simbòlica de carros de la compra com a accions mediàtiques que
busquen posar en l’agenda pública la
situació de precarietat i d’injustícia
en què es troba el poble andalús: “En
Andalucía tenemos el 30% de la tierra más rica de Europa, pero la gente
ha tenido que marcharse fuera a buscarse la vida. Han utilizado el territorio para enriquecer otros lugares o
para llevarse las materias primas. La
propiedad de la tierra está en manos

DAVANT LA NOVA LLEI DE L’AVORTAMENT

Nosaltres parim,
però no decidim
MACU GIMENO MENGUAL
Després de mesos d’incertesa des
que el ministre de Justícia anunciara la reforma de l’actual llei d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs, el
20 de desembre es va aprovar, amb
la majoria absoluta del Partit Popu-

lar, la tramitació de la Ley de protección del concebido y de los derechos
de la mujer embarazada.
La primera reacció en conèixer
l’esperat text, del qual no sabien res
ni en el mateix govern, va ser d’estupefacció en escoltar de boca del
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Per què Intersindical
Valenciana no ha signat
l’acord de retallades
Intersindical Valenciana considera que aquest és un mal acord per al
conjunt del personal de la funció pública de la Generalitat Valenciana.
El nostre rebuig es basa en els següents aspectes:

1
La virtut de
retallar

Avala les
polítiques de
retallades en els
serveis públics de
la Generalitat,
contra les quals es
va mobilitzar el
personal públic en
2012.

2

3

4

Les bondats
del decret Vela

Ara, fins el
2015

Menteix

Legitima
retroactivament el
Decret Vela, i el
presenta com a
positiu i necessari.
Això qüestiona la
legitimitat de les
mobilitzacions
passades.

Prolonga les
retallades
salarials fins l’1
de gener de 2015.
De moment.
I introdueix el
dubte sobre el
cobrament de les
extres de 2015,
perquè només
garanteix les de
2014.

Pretén fer-nos
passar com a
conquestes
aspectes que no
estaven en
qüestió: paga
extra, recuperació
de la jornada del
personal interí de
la funció pública,
pagament de
l'estiu del
personal interí
d'educació, etc.

5
Personal del
Consell

Torna a retardar la
carrera
professional del
personal de
l’Administració del
Consell, ara a
2015 i només un
33%. Aquest
govern s’havia
compromés a
posar-la en marxa
en 2010.

2015?

6

7

8

9

Sexennis i
carrera
professional
de Sanitat

Prestació per
incapacitat

Abdicació
sindical

Antidemocràtic

Prorroga la
recuperació del
100% a 2015 i el
reconeixement a
juliol de 2014. A
partir de 2014
només recuperem
un 25% del que
havien furtat.

La regulació de
les IT no depén de
l’acord, que no
especifica cap
millora perquè
omet els supòsits
pels quals es
cobraria el 100%.
Està pendent de
regulació en una
Ordre.

Suposa la
renúncia sindical
a tota
conflictivitat: el
govern es
garanteix una pau
social falsa en
l'àmbit de la
funció pública fins
a les eleccions
autonòmiques i
europees.


A més, les retallades van més enllà de les retribucions del
personal i comprometen la qualitat del servei que oferim a
la ciutadania. No s’aborda en l’acord cap mesura que
mitigue la nostra sobrecàrrega de treball ni la
desatenció que pateixen molts col·lectius que depenen de
la nostra tasca: comunitat educativa, pacients del
sistema sanitari i usuàries de l’administració.

Ha estat signat
sense consultar
l'opinió del
conjunt de
treballadores i
treballadors, que
ja van rebutjar en
referèndum al
2012 un acord
millor en molts
aspectes.

10
Per dignitat

Volem el que se’ns
va furtar i és
nostre, ni més ni
menys. És indigne
acceptar un càstig
que no ens
mereixem, sense
que els vertaders
responsables de la
crisi assumisquen
la seua
responsabilitat.

