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intersindical

dignitat
De nou 1 de maig, el dia en què commemorem segles de lluita de 
la classe treballadora, de lluita de les persones humils i decents 
per canviar les seues condicions de vida i les dels seus fills. 
De nou 1 de maig, el dia en què commemorem 
segles de lluita de la classe treballadora, de lluita 
de les persones humils i decents per canviar les 
seues condicions de vida i les dels seus fills.

Centenars d’anys intentant canviar i canvi-
ant una societat profundament injusta en la 
qual una minoria té accés a la riquesa il·limitada 
mentre que la majoria de persones pateixen per 
obtindre uns mínims que els permeten sobre-
viure.

Cada pas avançat s’ha fet sobre el sacrifici i 
el compromís de milers de persones anònimes 
que han sacrificat el seu temps i les seues vides 
en honor de construir una societat més humana, 
més justa, més lliure i, en definitiva, més digna.

Vivim temps difícils, les condicions de vida 
de les classes més desfavorides es deterioren 
cada dia, l’atur i l’exclusió colpegen amb duresa, 
milers de famílies viuen sense sosteniment, 

abandonades pels poders públics, expulsades dels 
seus habitatges, les seues faenes i els seus negocis, 
i cada vegada amb menys cobertures socials.

El sistema polític està segrestat pel poder 
econòmic, de tal manera que és difícil distingir-
los, tots dos part d’una realitat opressiva. El 
cordó de seguretat que envolta el Congrés dels 
Diputats és tota una metàfora de com el que 
hauria de ser la casa del poble està tancada i 
barrada per evitar que el poble hi puga accedir.

Cada dia ens repeteixen que l’economia va 
millor. Per a qui? Per a les persones sense ocupació 
i sense perspectives d’aconseguir-ne, per a la 
gent jove la perspectiva de millora de la qual se 
situa lluny de casa i de la família, per a milions 
de treballadors i treballadores precaritzats amb 
salaris miserables, per als pensionistes que cada 
dia paguen per més serveis, veuen retallades les 
seues pensions i mantenen les famílies dels seus 

fills, per a les persones dependents i els malalts 
crònics que estan sent abandonats a la seua sort, 
per a les persones de fora que són tirotejades i 
retingudes en la frontera amb fulles tallants 
o per a les dones doblement discriminades i 
maltractades per una societat patriarcal que no 
els permet decidir sobre el seu propi cos o les 
persones joves obligades a l’exili econòmic o a la 
precarietat laboral.

Els drets democràtics es retallen sense 
pudor: la llei mordassa, els atacs a la llibertat 
d’expressió, la supressió de la justícia gratuïta, 
el menyspreu institucional a la iniciativa 
popular promoguda per la PAH a fi de resoldre 
de forma justa el drama dels desnonaments i 
la imposició d’un model centralista i excloent 
que uniformitza i impedeix el dret a decidir de 
les diferents realitats nacionals que conviuen a 
l’Estat.

I a més pretenen convéncer-nos que aquest és 
el futur possible i que nosaltres en som culpables. 
Volen també arrabassar-nos la dignitat. Però 
no poden, no podran aconseguir-ho, el procés 
d’apoderament del poble és imparable. 

La força de la dignitat va inundar com una 
ona gegantina els carrers de Madrid el passat 
22-M, una ona massiva i pacífica, mal que els 
coga, una ona de joves, iaioflautes, persones 
treballadores, estudiants… Una ona superadora 
de models clàssics, una ona vital capaç de ser 
l’origen d’un nou camí, d’un nou model, on la 
decència, la justícia, la llibertat i la solidaritat 
colguen un present que ens ofega però que no 
ens impedeix seguir avant, les marxes de la 
dignitat del 22-M en són el camí, un camí difícil 
però imparable, són l’energia que necessitem, 
són LA FORÇA DE LA DIGNITAT.

Visca el Primer de Maig
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L’origen de les Marxes 
de la Dignitat

El passat 3 de setembre es va reunir, 
a la Parroquia Sant Carles 
Borromeo d’Entrevies, un 
grup de persones i entitats 
per debatre sobre la 
necessitat d’articular 
un moviment de 
base que impulsara 
una mobilització 
continuada, estable, 
massiva i contudent 
per fer front a les 
polítiques socials i 
econòmiques dels governs 
autonòmics i espanyol.

Aquestes persones, activistes 
i sindicalistes, vinculades a 
moviments socials i entitats alternatives, 
havien estat reflexionant sobre la necessitat 
d’intensificar la lluita i d’establir un calendari 
d’accions per als propers mesos que suposara 
un punt d’inflexió en la mobilització social, 
laboral i ciutadana de l’estat.

Els motius per aquesta mobilització eren de 
sobra coneguts: les diverses reformes laborals; 
les retallades; la reforma de les pensions; 
la desprotecció social; les privatitzacions i 
externalitzacions; l’alta taxa de desocupació en 
tots els sectors i territoris; la continua involució 
en les polítiques d’igualtat; la repressió social 
i sindical; els desnonaments; la corrupció; la 
recentralització de l’estat.... Uns situació greu, 
d’emergència, davant la qual el sindicalisme 
representat per CCOO i UGT no tenia un full de 
ruta que donés una resposta adient.

13 persones, activistes socials i sindicals, 
van impulsar la primera reunió. Entre 

aquestes persones es trobaven membres de: 
Intersindical Valenciana, SAT, Campamento 
Dignidad Extremadura, Front Cívic, PAH, 

ATTAC, Socialisme XXI, Foro 
Social de la Región Murciana, 

col·lectius persones aturades 
i precàries, Corriente 

Sindical de Izquierdas... 
En la primera 

reunió feta a 
l’emblemàtica 
esglèsia del barri 
obrer de Vallecas 
va haver una gran 
coincidència en la 

necessitat de sumar 
totes les persones, 

col·lectius i lluites per 
acabar amb les actuals 

polítiques neoliberals, els 
governs que les practiquen i avançar 

en el procés de transformació social. 
L’altra gran coincidència va ser sobre el tipus 

de mobilització. Totes i tots vam considerar que 
calia una massiva marxa a Madrid. Una marxa 
contra l’atur, la precarietat, les retallades i la 
repressió. Una marxa que tinguera el seu origen 
als territoris i confluira a Madrid amb una gran 
manifestació.

També es va decidir constituir una 
Coordinadora Estatal i diverses comissions 
de treball amb la presència de persones que 
representen els territoris i les organitzacions 
que estaven decidides a impulsar el moviment. 
La representació mixta, territorial i de les 
organitzacions, ha estat un dels elements claus 
per l’èxit de la mobilització. 

Les Marxes de la Dignitat van omplir 
Madrid de l’exigència de pa, treball 
i sostre per a totes les persones.

Intersindical Valenciana hi va 
jugar un paper fonamental en la 
preparació, el desenvolupament 
i l’èxit de les Marxes de 
laDignitat del 22 de març

PAÍS VALENCIÀ

MA
RXE

S DE LA DIGNITAT

22M
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La preparació del 22M
Un dels primers debats va ser l’elecció de la 
data de confluència de les marxes. Tardor 
2013 o Primavera 2014?. Les dues dates 
tenien tenien punts a favor o punts en contra. 
Després d’un debat fet als territoris i a les 
organitzacions es va acordar que l’arribada 
a Madrid fora el 22 de març. Un dels 
arguments era tindre el temps necessari per 
poder construir un moviment des de la base i 
poder organitzar les columnes que havien de 
confluir a Madrid.

A més, es va redactar un manifest unitari, 
de consens i integrador, sota la base de quatre 
reivindicacions bàsiques: no al pagament del 
deute; cap retallada més; fora els governs de la 
troica i pa, treball i sostre per a totes i tots. El 
manifest feia patent la necessitat de: l’articulació 
de totes les lluites i organitzacions des de baix; 
un procés constituent basat en les llibertats 
democràtiques, el dret a decidir i els drets 
fonamentals de les persones; una declaració 
clara i contundent contra les polítiques de 
retallades i antisocials dels governs i una aposta 
per una mobilització contudent i continuada 
fins aconseguir les nostres reinvidicacions. 

En aquest manifest ja es parla de la Marxa de 
la Dignitat 22M. Un nom que ha popularitzat 
aquest moviment i aquesta lluita. Una lluita 
de la dignitat de la classe treballadora, de les 
persones, de les organizacions que lluiten contra 
les desigualtats i de la gent i dels territoris 
que ho fan per alliberar-se del domini dels 
poderosos i les èlits econòmiques que ho volen 
tot.

Al País Valencià també es va acordar un 
manifest, molt treballat i consensuat, on es 
posava de relleu la situació d’emergència 
nacional que patim les valencianes i valencians 
després de tants anys de governs que ens estan 
espoliant. Més de 800.000 persones aturades, 
milers de les quals han perdut les seues cases, 
les prestacions, els subsidis o que s’ha vist 
forçades a exiliar-se. Un territori que lidera 
tots els rànquings de pobresa i de polítiques 
antisocials com es posa en evidència en els 
recursos destinats a educació, sanitat, serveis 
socials, dependència.... o amb les polítiques 
antivalencianes i autoritàries com és el 
tancament de RTVV.

Davant d’aquets panorama, des del 
grup valencià impulsor de la Marxa de la 
Dignitat s’apostava per mesures en positiu 
que serviren per canviar aquesta situació. 
Mesures concretes com ara: tombar totes 
les contrareformes que se’ns han imposat 
(laborals, de les pensions, educatives, 
de l’avortament, 15/97, de repressió 
ciutadana, etc.); un pla real contra l’atur i 
una renda bàsica; la paralització de tots els 
desnonaments, garantint el dret fonamental 
a l’habitatge i els serveis bàsics d’aigua i 
energia; uns serveis públics de qualitat, 
universals i gratuïts; unes polítiques 
efectives i reals d’igualtat d’oportunitats, 
independentment de l’origen, el sexe 
orientació sexual, identitat de gènere, 
diversitats o l’edat de les persones; garantir 
la devolució dels préstecs a la banca i la seua 
nacionalització, juntament amb totes les 
empreses i sectors estratègics; una política 
fiscal en la que realment paguen més els que 

més tenen, que garantisca la despesa social 

pública, per damunt de qualsevol altra cosa; 
garantir la defensa del nostre dret a decidir, 
en tots els àmbits, com a persones, com a 
treballadores i com a poble. 

Al País Valencià es van constituir grups 
impulsors de la Marxa de la Dignitat arreu del 
territori: Elx, Alacant, Port de Sagunt, Castelló, 
València... que han estat treballant de valent 
per preparar la marxa i per difondre els seus 
objectius i reivindicacions. Desenes d’actes, 
taules redones, accions de carrer, marxes pel 
territori valencià... han estat elements claus 
per donar a conèixer el nostre moviment i per 
garantir el seu èxit.

diego cañamero, de la columna 
Andalusia, sonia resina, de 
la columna catalunya, i José 
luis Martínez, de l’organització 
d’acollida de Madrid, recolzats 
per representants dels 
col·lectius, entre els quals està 
Intersindical Valenciana, en la 
roda de premsa en l’Ateneu de 
Madrid, el 21 de març.

la cPI i stePV d’Alacant, en Madrid el 22M

eixida de la columna de València
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Les diferents columnes, procedents de tot s els 
territoris de l’Estat, van confluir a Madrid després de 

setmanes de marxa a peu. Del País Valencià van sortir 
dues columnes: una des del Sud, que va marxar amb 

la gent de Múrcia, i una altra des de València. Fotos 
d’Augusto Serra, Amadeu Sanz i d’altres.
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Cartell de la Confederació Intersindical i el 
bloc d’Intersindical del 22M.

La Marxa de la Dignitat 22M
La primera columna que va eixir va ser la 
d’Asturies el dia 1 de març. Una eixida que va 
ser acompanyada per nombroses persones. 
A partir d’aquest dia moltes altres columnes 
va iniciar el seu camí: Extremadura, Regió 
Murciana, Andalucia, Aragó... per arribar a 
pobles i barris de Madrid els dies anteriors al 
22M.

Al País Valencià van eixir dues columnes: una 
de les Comarques del Sud i altra de València- 
Castelló. Les dues columnes del País Valencià 
es van unir a Tarancon (Conca) i anaren juntes, 
també amb les companyes i companys de la 
Regió Murciana, fins Madrid. 

La darrera etapa de la columna del País 
Valencià va ser la que va començar a Rivas 
Vaciamadrid i va acabar al Passeig de Prado 
a Madrid. Des de Rivas es va anar a Vallecas 
poble i Vallecas barri on va haver una recepció 
multitudinària i se’ns va oferir un dinar popular. 
En acabar el dinar es va iniciar la marxa cap el 
centre de Madrid. Una caminata acompanyada 
del calor i del suport de milers de persones de 
Madrid i de moltes valencianes i valencians 
que es van traslladar en 84 autobusos o per 
altres mitijans per acompanyar les persones 
caminants en aquesta darrera etapa. 

Manifestació 22M
Les columnes territorials van començar a 
arribar al Passeig del Prado a partir de les 15 
hores. Des del primer moment es va veure que 
les millors previsions de participació anaven a 
quedar desbordades. I així va ser, la Marxa de 
la Dignitat va omplir els carrers de Madrid. 
Més de dos milions de persones han van fer. 

La manifestació estava encapçalada per 
una gran pancarta amb la paraula dignitat 
en catàla, castellà, gallec, eusquera i asturià. 
En la pancarta anaven un home i una dona 

representant a cada territori i una persona de 
les organitzacions impulsores, entre les quals 
es troba la Intersindical Valenciana. Darrere 
anaven les pancartes dels territoris (Andalusia, 
Astúries, Galiza, Euskal Herria, País Valencià, 
Catalunya…), moviments socials, totes les 
marees, sindicats i partits polítics. 

La manifestació va ser multitudinària. Quan 
la capçalera va arribar a la Plaça de Colom 
encara n’hi havia molta gent a Atocha i una 
gentada a les voreres i carrers laterals per poder 
avançar. 

La mobilització havia estat un èxit tant 
per la participació com per l’organització. 
Una organització des de la base, de caràcter 
horitzontal i plural, on totes les persones i 
col·lectius han treballat per garantir l’èxit d’una 
mobilització social que servira per acabar amb 
les polítiques neoliberals dels governs de la 
troica. 

Una mobilització de totes i tots, per això 
les cares d’alegria de la gent, el seu entusiame, 
el seu calor. Una situació que constrasta amb 
altres convocatòries que són fetes per cúpules 
sindicals als seus despatxos com la del passat 
3 d’abril contra l’austeritat i per un nou pacte 
social.

Una mobilització amb reivindicacions clares 
i compartides per totes i tots i agrupades sota el 
lema de la marxa: dignitat. 

Una mobilització plural, pel que fa a les 
nombroses organitzacions que van ser presents, 
la presència dels diversos territoris i de les seues 
bandertes i la utilització als parlaments del 
català, gallec, eusquera, castellà o asturià. Un fet 
inèdit fins aquest moment en les manifestacions 
que tenen lloc a Madrid. 

El manifest de l’acte va ser llegit per Willi 
Toledo i Olga Rodríguez; la presentació va ser 
per part de tres dones, una de Madrid, altra 
de Catalunya i per la nostra companya Beatriu 
Cardona, i va haver intervencions de persones 
de tots els territoris que havien participat en les 
diverses columnes.

El punt negatiu va ser l’actuació policial que 
va irrompre en la Plaça de Colom sense que 
l’acte hagués acabat, posant en perill la integritat 
de molta gent que estava escoltant els cants 
de la Solfònica. Curiosament mentre la polícia 
intervenia s’escoltava el Canto a la Libertad de 
Labordeta. Aquest fet, i els incidents que van 
es van desencadenar posteriorment, van fer 
que molta gent abandonara immediatament la 
Plaça Colom i els carrers adjacents. El govern, 
amb la connivencia de determinats mitjans de 
comunicació, va procedir a intentar desvirtuar 
els motius de la manifestació i a “criminalitzar” 
les organitzacions convocants que, des del 
primer moment, havien apostat per una 
mobilització pacifica i ciutadana.

Els actes a Madrid no van acabar el 22M 
també van haver algunes accions els dies 
posteriors: assemblea, manifestacions per 
assenyalar responsables de la crisi, reunió 
coordinadora estatal...  

També a altres països del món va haver 

mobilitzacions de persones exiliades per motius 
econòmics o de les organitzacions sindicals, 
polítiques o socials: Amsterdam, Belfast, Berlín, 
Bolivia, Bolonia, Brighton, Brussels, Chile, 
Dublin, El Salvador, Florencia, Frankfurt, 
Helsinki, Lisboa, Londres, México, Milán, 
Montevideo, Montpellier, Munich, Oslo, París, 
Perú, Praga, Roma, Stuttgart, Toulouse i Viena

Intersindical Valenciana ha valorat 
positivament la mobilització i la manifestació 
del 22M i la participació activa de milers de 
ciutadanes i ciutadans, entre els quals destacava 
la presència valenciana. 

El 22M ha estat un punt d’inflexió en la 
lluita. Ho ha estat per la capacitat de unitat, 
organitizació i lluita que han desmostrat les 
persones i les organitzacions impulsores sense 
comptar amb el suport de CCOO i UGT que van 
preferir fer-se una foto amb el president Rajoy 
i el president de la CEOE Rosell tres dies abans 
del 22M. Aquestes dues organitzacions per la 
pressió de les seues bases i en veure l’airada 
reacció social davant aquesta reunió van fer 
alguna tímida declaració pública de suport 
a la marxa a través de la Cimera Social que 
controlen fèrriament.

També ho és per ser l’inici d’un moviment 
que sorgeix des de la base, de forma horitzontal, 
sense cúpules, autofinanciat, autogestionari, 
suma de moltes sensibilitats socials, sindicals, 
polítiques i sindicals, amb una voluntat de 
mantindre eixe procés i de constituir-se com 
un referent per acabar amb les polítiques i els 
governants que estan empobrint-nos. 

I, ara què ?.
El nostre sindicat aposta per aprofundir en 
l’organització i estructuració del moviment 
22M per continuar colpejant els governs de la 
troica i per canviar un sistema que és contrari 
als interessos de la classe treballadora i 
de la majoria de la població. Per aquest 
motiu considerem que cal organitzar-lo i 
potenciar-lo als diferents territoris i àmbits 
sectorials i convocar noves mobilitzacions 
abans de l’estiu. Tot açò, tenint a l’horitzó 
la convocatòria de Marxes de la Dignitat a 
cada territori, una possible segona Marxa a 
Madrid i la convocatòria d’una mobilització 
general laboral i ciutadana, sense descartar la 
proposta de Vaga General, per la tardor. 

Finalment, cal posar de relleu el paper de la 
nostra organització en tot el procés de la Marxa 
de la Dignitat 22M. Una participació des del 
primer moment, als inicis de la mobilització, 
mantinguda durant mesos i cabdal en els 
moments finals previs al 22M, i el mateix dia 
22. La nostra presència ha estat com sempre 
discreta, treballant, de valent, per l’interés 
general, sense protagonismes estèrils i mediàtics 
que no porten enlloc, ja que ens interessa 
més que la propaganda de la nostra sigla, la 
construcció d’eines útils per acabar amb l’espoli 
que estem patint les treballadores i treballadors 
i la majoria de la població. 
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Intersindical
Intersindical Valenciana va coor-
dinar els recursos contenciosos de 
800 persones que van veure dene-
gada per la Generalitat les seues 
peticions de cobrar la paga extra de 
desembre de 2012. Aquesta paga, 
inclosa entre les retribucions bàsi-
ques del personal empleat públic, 
va ser anul·lada pel Reial Decret-llei 
20/2012, del Govern de Rajoy.

La sentència, del jutjat número 
dels contenciosos administratius 
de València, es basa, com altres que 
s’han conegut en els darrers dies, 
en el principi general del dret de 
no retroactivitat de les normes, a 
no ser que expressament es dicte el 
contrari, cosa que no va fer aquest 
Decret. Com que el RDL 20/2012 
es va publicar el 15 de juliol, quan ja 
havien passat 44 dies de meritació 
(devengo) de la paga extra (entre l’1 
de juny i el 14 de juliol), l’Adminis-
tració havia d’haver-la feta efectiva.

La sentència afecta personal de 
tres sectors de la Generalitat: Ad-
ministració de la Generalitat, En-
senyament i Sanitat. De fet, el 3 
d’abril, es van conéixer altres dues 
sentències, també instades per In-
tersindical Valenciana, per les quals 
es reconeixia el dret del personal de 
l’Administració de Justícia a rebre 
la totalitat de la paga extra, ja que 
les normes a ells referides són dis-
tintes.

Contra la sentència NO CAP RE-
CURS, per la qual cosa Intersindical 
Valenciana demana al Consell de la 
Generalitat que no pose obstacles 
en el cobrament dels 44 dies a tot el 
seu personal en actiu en 2012, unes 
120.000 persones dels sectors afec-
tats: Ensenyament, Sanitat i Admi-
nistració de la Generalitat. Estimem 
el cost d’aquesta mesura en uns 40 
milions d’euros.

el sindicat demana la convocatòria 
de la Mesa general
Arran de la sentència número 
154/14, del Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu número 8 de València, que 
reconeix 44 dies de la paga extra, 
Intersindical Valenciana ha recla-
mat mitjançant un escrit presentat 
el 7 d’abril, que es pague amb caràc-
ter universal i sense sol·licitud prè-
via a tot el personal que treballava 
en aquell moment en la Generalitat.

Així mateix, sol·licita la convo-
catòria d’una reunió de la Mesa 
General de la Funció Pública per a 
negociar la forma de pagament de la 
resta de la paga extra de desembre 
de 2012.

Intersindical Valenciana ha de-
manat al conseller d’Hisenda que 
realitze alguna d’aquestes actuaci-
ons:
PRIMER. Abonar la paga extraor-

dinària de desembre de 2012 ín-
tegra a tot el personal al servei de 

l’Administració de Justícia.
SEGON. Abonar els 44 dies de la 

paga extraordinària de desem-
bre de 2012 reconeguts per la 
sentència 154/2014, esmentada, 
a tot el personal al servei de la 
Generalitat en els àmbits de l’Ad-
ministració de la Generalitat, al 
personal docent no universitari 
al servei de la Conselleria d’Edu-
cació, Cultura i Esport, i al perso-

nal sanitari al servei de la Conse-
lleria de Sanitat.

TERCER. Convocar una reunió de 
la Mesa General de Negociació 
del personal Laboral, funcionari 
i estatutari al servei de la Gene-
ralitat Valenciana amb, almenys, 
aquests punts en l’ordre del dia:

 � Calendari de pagament de la 
paga extraordinària de desembre 

de 2012 en els diferents sectors 
de l’Administració al servei de la 
Generalitat Valenciana.

 � Calendari i forma de pagament 
dels imports íntegres de la paga 
extraordinària de desembre de 
2012 en els sectors de l’Adminis-
tració de la Generalitat, al perso-
nal docent no universitari al ser-
vei de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport, i al personal sa-
nitari al servei de la Conselleria 
de Sanitat, un cop descomptats 
els imports abonats directament 
per aplicació de la sentència 
154/2014.

el sindicat recomana presentar 
una reclamació individual de la 
paga extra
Intersindical Valenciana recomana 
que presenteu una reclamació ad-
ministrativa de cobrament el més 
aviat posible, per tal de començar 
la via individual per aconseguir l’ex-
tensió dels efectes de les sentències 
a totes les persones que treballen a 
la Generalitat.

Intersindical Valenciana ha co-
ordinat diversos recursos contenci-
osos administratius en reclamació 
del cobrament de la paga extra de 
desembre de 2012. Com a resultat, 
diversos jutjats han començat a dic-
tar sentències favorables al cobra-
ment del període comprés entre l’1 
de juny i el 14 de juliol de 2012 (44 
dies meritats, la qual cosa equival a 
un 24% del conjunt de la paga en el 
cas de Sanitat, Ensenyament i l’Ad-
ministració de la Generalitat, men-
tre que en el cas de l’Administració 
de Justícia s’ha reconegut el cobra-
ment íntegre.

Com que els recursos coordinats 
per Intersindical Valenciana només 
afectaven directament a les perso-
nes recurrents, el Sindicat ha dema-
nat a la Generalitat Valenciana que 
complisca les diferents sentències i 
que estenga els seus efectes a tot el 
seu personal sense cap mes tràmit.

Preveient que la Generalitat no 
faça cas de la petició d’Intersindical 
Valenciana o que es retrasara molt, 
el Sindicat recomana que presenteu 
el model de reclamació que troba-
reu en la nostra web, per tal de co-
mençar la via individual per acon-
seguir l’extensió dels efectes de les 
sentències a totes les persones que 
treballen a la Generalitat.

La Generalitat haurà de pagar 
al seu personal 44 dies de la 
paga extra de Nadal de 2012
El Sindicat ha demanat a la Generalitat que estenga els efectes de la 
sentència, contra la que no cap recurs, a tot el seu personal, i recomana que 
es presenten reclamacions individuals.

Com gestionar la reclamació a través 
dels serveis jurídics sindicals

Posem a la vostra disposició els nostres serveis jurídics per tal de 
dur endavant la tramitació de la reclamació. Si voleu que tramitem 
el vostre cas recordeu que heu de fer el següent:
 � Presentar en un registre d’entrada de la Generalitat la reclamació 

que adjuntem a aquesta carta. Si la presenteu, recordeu que heu 
de seguir tota la tramitació fins el final, siga amb el nostre Sindi-
cat o siga amb un altre servei jurídic.

 � Fer-nos arribar una còpia de la reclamació, així com la teu adreça 
postal, l’e-mail o correu electrònic, i el telèfon de contacte, d’una 
de les següent maneres:

 � En persona a les seus d’Intersindical Valenciana. 
 � Escanetjada, per correu electrònic a l’adreça: pagaextra@inter-

sindical.org
 � Per correu postal certificat

Les persones que confien la tramitació de les reclamacions als 
nostres serveis jurídics rebran instruccions sobre el que s’ha de fer 
a continuació. Per a l’afiliació a Intersindical Valenciana aquest pro-
cediment és gratuït.

la retallada de 2012 va trobar una forta oposició en els carrers. 
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junts

som l’alternativa
eleccions sindicals 2014

E
n un moment de crisi, de 
retrocés dels drets socials i 
laborals, cada vegada més 
se sent la demanda de la 
necessitat d’unir esforços 

entre tots els col·lectius actius per fer 
front a l’agressió d’una majoria absoluta 
i de les seues pràctiques abusives i 
dictatorials. Aquesta mateixa exigència 
es produeix en l’àmbit laboral sanitari, 
però, malauradament, topa amb el 
corporativisme del sindicalisme majoritari, 
que és absolutament incapaç de prescindir 
dels seus interessos institucionals, per 
donar suport a una acció general unitària 
que defense els interessos generals.

Davant aquesta situació, Intersindical 
Salut i SIMAP ofereixen una imatge 
d’unitat, de renúncia als seus interessos 
particulars, de generositat i de voluntat 
per lluitar pels drets del personal 
estatutari, sent capaços de sumar esforços 
i de consensuar voluntats. Arran d’aquesta 
predisposició, ha nascut el sindicat 
SIMAP-INTERSINDICAL SALUT-Iv, 
integrat en Intersindical Valenciana. 

Aquesta unitat ens confereix, davant els 
treballadors i treballadores de la sanitat, 
la percepció d’opció sindical alternativa 
real, ja que amb la unió podem aspirar a 
superar la barrera, poc democràtica, del 
10% dels vots i obtindre representació 
en la mesa sectorial; a més d’adquirir 
prou pes específic per a intervindre 
amb autoritat davant les instàncies de 
l’Administració, de la resta de sindicats i 
per participar en els àmbits de decisió.

En un escenari laboral i sindical de 
concertació, hem d’incidir en la necessitat 
de construir, des del sindicalisme 
reivindicatiu i independent, una 
alternativa sindical sòlida que faça de 
contrapunt al sindicalisme burocratitzat 
i acomodat que, ara per ara, representen 
les grans organitzacions sindicals. De 
moment, sols Intersindical Salut i SIMAP, 
per la seua entitat i per la coincidència de 
discurs sindical i ideològic, són les úniques 
organitzacions que poden encapçalar 
aquesta iniciativa amb garanties d’èxit.

Un nou escenari que ens permetria, 
sens dubte, trencar la situació de 
concertació que es viu en la mesa sectorial 
i els centres de treball. Parlem, en 
definitiva, de canvi; de canvi en l’espectre 
sindical i la seua atonia, de canvi en les 
relacions amb l’administració introduint 
l’element reivindicatiu i de canvi en el 
marc de relacions laborals del personal 
estatutari, un canvi que no signifique 
una renúncia als nostres drets, sinó de 
conservació i millora d’aquests. 

L’acord electoral SIMAP-
INTERSINDICAL SALUT-Iv, a què ben 
prompte se sumarà FESITESS, és, en 
definitiva, un gran projecte amb un gran 
futur. Cert és que la negociació del pacte 
significa renúncies, cert és que sorgiran 
conflictes, però no és menys cert que 
la generositat, la capacitat de consens 
demostrada i la ferma convicció que 
aquest acord és fonamental per al futur 
de les nostres organitzacions, de la sanitat 
pública i del seu personal facilitaran la 
tasca. Tots aquests aspectes contribuiran, 
doncs, a la consecució dels nostres 
objectius i a la superació de qualsevol 
dificultat. Juntes som l’alternativa.

Sanitat: Juntes som 
l’alternativa
Les organitzacions Intersindical Salut i SIMAP arriben a un acord per 
participar conjuntament en les eleccions sindicals de juny de 2014. Al 
mateix temps, s’inicien converses per incloure-hi el sindicat de tècnics 
superiors sanitaris FESITESS.
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El col·legi públic Ciutat de Cremona 
d’Alaquàs és un petit centre edu-
catiu en barracots. El curs passat 
va perdre dues unitats d’infantil (3 
anys) de les tres que tenia. I el curs 
que ve la Conselleria li suprimirà 
l’única que li queda, fet que con-
demna el centre a la desaparició en 
pocs cursos, malgrat la demanda 
que té de famílies amb xiquets i xi-
quetes de tres anys. És una mesura 
purament política de l’administra-
ció, que vol eliminar els centres en 

barracots però no a canvi de subs-
tituir-los per centres de rajola, sinó 
suprimint-los d’arrel. El curs que ve 
hi ha dos centres que desapareixe-
ran perquè estan en barracots: el 
Ciutat d’Oviedo de Torrevella i el 
Josep Camarena de Gandia.

Des del 19 de febrer, els pares i 
mares del Ciutat de Cremona man-
tenen una tancada indefinida en el 
centre, que ja s’ha estés a altres cen-
tres com el Martínez Valls i el Bona-
vista, ambdós a Ontinyent.

La lluita del Cremona ha estat un 
revulsiu i s’ha convertit en el sím-
bol i referent de la resistència i el 
compromís, no només de la super-
vivència del centre, sinó també de 
la defensa de l’escola pública, tan 
castigada pels governs valencià i es-
panyol aquests últims anys.

La Conselleria d’Educació amb 
prou feines pot justificar aquesta 
política de retallades d’unitats (146 
menys en infantil) i d’escoles. Ho 
atribueixen a la baixada de la nata-

litat, que ningú no nega, però que 
no és impediment perquè es conti-
nue cedint sòl públic a les empreses 
per construir centres  concertats. 
De fet, el mateix dia que es publica-
va l’arranjament definitiu, és a dir, 
les retallades d’unitats, en el DOCV, 
també es publicava la cessió de sòl 
públic a Elx i Calp per construir-hi 
centres concertats, dues localitats 
que pateixen retallades d’unitats 
en les escoles públiques. Això com 
s’explica? O és que la baixada de la 
natalitat només afecta les escoles 
públiques?

Una altra contradicció flagrant 
de la Conselleria d’Educació és la 
imposició d’una línia en castellà al 
col·legi públic Pare Català de Beni-
maclet (València). Aquest centre té 
actualment tres línies d’ensenya-
ment en valencià i cap en castellà. 
Dues famílies han sol·licitat ense-

Intersindical no signarà l’acord 
de suport al decret de carrera 
professional
Intersindical Valenciana s’ha mos-
trat sempre favorable a la instaura-
ció de la carrera professional en el 
sector de l’Administració de la Ge-
neralitat. Va signar l’acord de 20 de 
febrer de 2008, que n’establia el re-
coneixement des de 2010. Per això, 
no ha entés perquè se n’ha hagut de 
redactar un de nou, amb condicions 
diferents i de compliment incert:

“Acuerdo de la Mesa Sectorial de 
Función Pública de 20 de febrero de 
2008:

II. Carrera profesional
 (...) con la finalidad de implantar 

la carrera profesional del personal 
incluido en el presente ámbito, se 
acuerda:
a. Los importes, por grupos de 

titulación y grados, que se apli-
carán, (...) se asimilarán a los 
conceptos y cuantías que actu-
almente se aplican a la carrera 
y al desarrollo profesional en 
el ámbito de las instituciones 
sanitarias de la Consellería de 
Sanidad.

b. Los porcentajes globales de im-
plantación y abono efectivo (...) 

son: Año 2010: 33%. Año 2011: 
66. Año 2012: 100%. Los efectos 
económicos (...) serán del 1 de 
enero de 2010.”

Estar a favor de la carrera supo-
sa voler que totes les persones que 
treballen en la Generalitat se’n be-
neficien. Per això, no agrada que el 
decret de carrera, sense cap motiu 
legal ni justificació acceptable, deixe 
fora de la carrera moltes companyes 
i companys o bé minimitze la pres-
tació econòmica que els correspon:

a) castiga les persones que han 
promocionat a un altre grup (art. 
18)
Al personal funcionari que per pro-
moció interna o per convocatòria 
lliure hagen canviat de grup no se 
li sumarà tota l’antiguitat. Així, una 
persona pot haver treballat 14 anys 
en el grup D (C2), i tindre recone-
guts dos graus, i haver promocionat 
al C (C1) i tindre 11 anys de servei, 
amb dos graus reconeguts. Doncs 
bé, no cobrarà dos graus del C2 
(2.000 euros anuals, més o menys) 
més dos graus del C1 (2.500 euros 
anuals, més o menys), sinó sola-
ment els del grup C1.

Un company o companya 

d’aquesta persona, que va accedir 
a la Generalitat el mateix dia, però 
que no ha promocionat, i que, per 

tant, té 25 anys de serveis, tindria 
reconeguts quatre graus de car-
rera, és a dir, 4.000 euros anuals, 
aproximadament. I, damunt, a la 
persona que ha promocionat enca-
ra li quedaran 11 anys per a poder 
alcançar-la.

Aquesta clàusula és contradic-
tòria amb l’EBEP, que estableix 
(art. 16) que el personal funciona-
ri té dret a la carrera professional 
amb quatre modalitats:
c. Carrera horizontal, que consiste en 

la progresión de grado, categoría, 
escalón u otros conceptos análogos, 
sin necesidad de cambiar de puesto 
de trabajo (...)

d. Carrera vertical, que consiste en el 
ascenso en la estructura de puestos 
de trabajo (...)

e. Promoción interna vertical, que 
consiste en el ascenso desde un 
cuerpo o escala de un Subgrupo 
(...), a otro superior, (...).

f. Promoción interna horizontal, que 
consiste en el acceso a cuerpos o 
escalas del mismo Subgrupo pro-
fesional (...).
No té sentit castigar en una mo-

dalitat (apartat a) a qui ha exercit el 
seu dret a la carrera per una altra 
modalitat (apartat c). Intersindical 
creu que aquesta norma és il·legal, 
perquè va en contra del que esta-
bleix l’EBEP, que és norma bàsica.

b) deixa fora el personal interí i 
temporal (art.1)
El decret de carrera professional 
NOMÉS S’APLICARÀ al personal 
funcionari de carrera i laboral fix. 
No reconeix el temps treballat in-
terinament a les persones que ad-
quirisquen la condició de persona 
funcionària o laboral fixa a partir 
d’ara (art. 11.1 in fine), encara que 
sí a les persones que ara mateix són 
funcionàries de carrera (DT 1ª, 1.a). 

L’explicació oficial és que l’arti-
cle 24 de l’EBEP en relació amb el 
25 prohibeix reconéixer la carrera 
al personal temporal. Intersindical 
considera que no solament és legal, 
sinó que no és possible una altra in-
terpretació que no incloga aquest 
personal.

Els articles 24 i 25 de l’EBEP di-
uen que:

Artículo 24. Retribuciones com-
plementarias

La cuantía y estructura de las re-
tribuciones complementarias de los 
funcionarios (...):
a. La progresión alcanzada (...) 

dentro del sistema de carrera ad-
ministrativa.

b. [complemento de destino y espe-
cífico actual].

c. [productividad].
d. Los servicios extraordinarios (...).

Artículo 25. Retribuciones de los 
funcionarios interinos.

1. Los funcionarios interinos 
percibirán las retribuciones básicas 
(...). Percibirán asimismo las retri-
buciones complementarias a que se 
refieren los apartados b), c) y d) del 
artículo 24 (...)

L’EBEP diu que el personal inte-
rí ha de percebre una sèrie de com-
plements, però NO PROHIBEIX 
que també cobre la carrera adminis-
trativa. Tampoc no esmenta el per-
sonal laboral entre qui pot cobrar 
la carrera però, afortunadament, sí 
que s’ha inclòs en el decret de carre-

generAlItAt

El personal de la 
Generalitat rebutja el 
decret de carrera
Intersindical Valenciana, a diferència d’altres models 
sindicals, va confiar novament l’última paraula sobre la 
decisió de donar suport al decret de carrera professional 
per al personal de l’Administració de la Generalitat. Les 
assemblees realitzades han registrat un suport mínim al 
decret (poc més d’un 5%), i un rebuig molt ampli al text 
aprovat per la resta de sindicats (prop del 80%).

Alguns mites 

Intersindical ha signat altres acords de carrera per al personal sani-
tari i docent. VERTADER I FALS
Intersindical Salut va signar l’acord en Sanitat, no sense controvèrsia 
interna, perquè les assemblees de les treballadores i treballadors així 
ho van decidir.

STEPV-Intersindical Valenciana no va signar l’acord que va establir 
el sistema de sexennis per al personal docent, fonamentalment per-
què hi deixava fora el personal interí. En aquell moment, la postura de 
STEPV era augmentar, llavors molt menut en aquest sector.

no s’ha recorregut davant els tribunals l’exclusió del personal 
interí. FAls
Els serveis jurídics d’Intersindical Valenciana han representat diver-
ses persones interines que han reclamat la seua inclusió en la car-
rera professional o el reconeixement dels sexennis, respectivament.

Les sentències referents a Sanitat encara no són fermes. En canvi, 
ja hi ha sentències fermes de personal interí docent que reconeixen 
el dret als sexennis.

som la primera comunitat autònoma que estableix la carrera 
professional fora del personal sanitari. FAls
Serem almenys la tercera. Tenim per davant nostre Astúries i Extre-
madura. 

ensenyAMent

La revolta de les escoles
Les escoles estan fartes de patir retallades i de veure que la Conselleria 
menteix i manipula per desmantellar els serveis públics educatius
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(e)
2017
100%

2016
66%

2015
33% * Càlcul no oficial, fet a partir dels imports de la 

carrera del personal sanitari en 2014, que enguany 
cobra el 75% del total, i completant l’import fins al 

100%. Els imports no calculen un hipotètic augment 
general de les retribucions del personal públic per a 

2015 i anys successius.

grAu 1 5 
Anys

772,76 510,02 255,01

GRAU 2 10 
ANYS

1.545,50 765,02 510,02

GRAU 3 16 
ANYS

2.318,24 1.020,03 765,02

GRAU 4 22 
ANYS

3.091,00 2.040,06 1.020,03

gruP 

A1
2017
100%

2016
66%

2015
33%

gruP 

A2
2017
100%

2016
66%

2015
33%

grAu 1 5 
Anys

3.091,00 2.040,06 1.020,03 2.009,14 1.326,04 663,02

grAu 2 10 
Anys

6.182,00 3.060,08 2.040,06 4.018,30 1.989,06 1.326,04

grAu 3 16 
Anys

9.272,98 4.080,11 3.060,08 6.027,44 2.652,07 1.989,06

grAu 4 22 
Anys

12.363,98 8.160,23 4.080,11 8.036,58 5.304,14 2.652,07

gruP  

c1
2017
100%

2016
66%

2015
33%

gruP 

c2
2017
100%

2016
66%

2015
33%

grAu 1 5 
Anys

1.287,92 850,03 425,01 1.030,34 680,02 340,01

grAu 2 10 
Anys

2.575,84 1.275,03 850,03 2.060,68 1.020,03 680,02

grAu 3 16 
Anys

3.863,74 1.700,05 1.275,03 3.091,00 1.360,04 1.020,03

grAu 4 22 
Anys

5.151,66 3.400,10 1.700,05 4.121,32 2.720,07 1.360,04

n Quadre 2 

ra aquest personal.
La Directiva europea 1999/70/

CE, de 28 de juny, prohibeix discri-
minar el personal temporal:

Pel que fa a les condicions de tre-
ball, no podrà tractar-se els treba-
lladors amb un contracte de durada 
determinada d’una manera menys 
favorable que els treballadors fixos 
comparables pel sol fet de tindre un 
contracte de durada determinada, 
llevat que es justifique un tracte di-
ferent per raons objectives.

El dret comunitari forma part 
de la legislació espanyola. Així s’ha 
reconegut en nombroses sentències 
de molts jutjats i tribunals, quan 
se’ls ha plantejat la qüestió dels tri-
ennis.

c) Hem de demostrar la nostra 
professionalitat
Per a ingressar en l’enquadrament 
inicial, les persones que ja treballen 
en la Generalitat han de presentar 
algun d’aquests mèrits (DT 1ª):
�� Grau mitjà de coneixement del 

valencià de la JQCV. 
�� Títol d’un idioma comunitari, 

mínim B1, expedit per una esco-
la oficial d’idiomes o universitat 
�� Publicacions relacionades amb 

l’Administració Pública, la ges-
tió del servei públic o l’atenció a 
la ciutadania, durant els últims 
cinc anys anteriors 
�� Haver accedit per promoció in-

terna o pla d’ocupació a un grup 
superior dins de la Generalitat 
els últims 10 anys. 

�� Participació en projectes d’inves-
tigació competitius i presentació 
de ponències i comunicacions en 
congressos científics durant els 
últims cinc anys. 
�� Tindre una titulació acadèmica 

igual o superior a la necessària 
per a l’accés al grup actual. 
�� Haver cursat, o haver participat 

com a docent, un mínim d’hores 
de formació en últims cinc anys: 
(vegeu Quadre 1)
En Sanitat es va reconéixer la 

carrera sense atendre res més que 
l’antiguitat. La conselleria argu-
menta que “cal demostrar la profes-
sionalitat”.

¿Els i les companyes de Sanitat 
no eren professionals? Aleshores, 
per què estan cobrant la carrera? O 
es que ells i elles són tan professio-
nals que no els cal demostrar-ho i 
que nosaltres, en canvi, ho hem de 
demostrar perquè no està tan clar 
que ho siguem?

Quins són els imports de la 
carrera professional?

L’esborrany de decret (http://
intersindical.org/docs/Borrador_
Carrera_2.7-12-03-2014.pdf) es re-
met al que diguen les lleis de pres-
suposts. Només diu que en 2015 es 
cobraria el 33% d’un total desco-
negut, en 2016, el 66% i en 2017 la 
totalitat.

L’Acord de 20/2/2008 diu que 
seran imports assimilats als de la 
carrera del personal sanitari, per 
la qual cosa haurien de ser aquests 

Personal Funcionari Personal laboral cursos de

Subgrup A1 Grup A 50 hores

Subgrup A2 Grup B 40 hores

Subgrup C1 Grup C 30 hores

Subgrup C2 Grup D 20 hores

APF Grup E 15 hores

n Quadre 1

nyament en castellà per als seus fills 
i la Conselleria ha autoritzat aques-
ta quarta línia a mitjan curs (amb 
contractació d’una mestra que ja és 
al centre) amb una ràtio màxima 
de 9 alumnes. Increïble! La Conse-
lleria porta quatre cursos retallant 
salaris, plantilles i unitats  i aug-
mentant ràtios, amb l’excusa que 
cal reduir el dèficit però autoritza 
a mitjan curs una unitat en castellà 
per a dues famílies i contracta una 
mestra específicament per a això, 
mentre té tancats en el Cremona 30 
famílies que volen mantindre una 
unitat per als xiquets i xiquetes de 
3 anys. 

A més, la Conselleria també ha 
deixat clar que els centres que tenien 
dues línies (una en valencià i una al-
tra en castellà) i es queden amb una 
sola línia per l’arranjament escolar, 
aquesta serà obligatòriament en cas-

tellà. I apel·len amb arguments fal-
sos a la LOMQE per a justificar-ho. 

I per a rematar-ho el president 
Fabra menteix en entrevistes a la te-
levisió i afirma que no es tanca cap 
escola l’any que ve gràcies al tanca-
ment de RTVV. I què són el Ciutat 
d’Oviedo de Torrevella i el Josep 
Camarena de Gandia? Televisions 
locals o escoles públiques?

El govern valencià ha travessat ja 
totes les línies roges possibles i avan-
ça decididament cap al desmante-
llament i la privatització del servei 
educatiu, amb mentides i manipu-
lacions, si cal. I davant d’aquesta si-
tuació les escoles es rebel·len i diuen 
prou. Perquè les escoles no són del 
president Fabra ni de la consellera 
Català. Les escoles són nostres, del 
poble, de la ciutadania. I perquè són 
nostres, perquè ens estimem l’escola 
pública, ens rebel·lem.

que teniu en el Quadre 2.

Podem confiar que es cobr arà en 
els terminis prevists?

No podem assegurar que sí que 
es pagarà, ni afirmar el contrari. 
D’una banda, tothom sap que sí que 
hi ha diners; la qüestió és com els 

prioritzes, què pagues i què no. De 
l’altra, ja ens van enganyar una ve-
gada, en 2010, quan tot era dir que 
sí i finalment va ser que no. 
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Tot el món tenim dret a viure 
dignament; tot el món tenim el 
deure i el dret a treballar. Això diuen 
les nostres lleis. Però, per quants 
diners estaria una persona disposada 
a treballar i perdre al mateix temps 
la vida, o quedar irremeiablement 
lesionada després d’una dècada 
o dos de serveis? Sobretot tenint 
en compte que lesionats o morts 
ja no podrem treballar. Sabent 
que l’assistència sanitària no ens 
rehabilitarà si no tenim molts 
diners.I que la resta de la nostra 
vida com a persones dependents 
serà molt difícil si no som 
milionaris, perquè els drets socials 
de les persones dependents s’estan 
anul·lant. Doncs, per quants diners 
estarien les persones disposades a 
arriscar les seues vides? Deurien de 
ser per molts. Per milions.

Potser els xiquets siguen els que 
ho tenen més clar. I per això ens 
trobem a molts d’ells que només 
volen ser futbolistes d’elit. Però els 
altres xiquets i xiquetes amb altres 
preferències i totes les persones 
adultes què fan? Principalment es 
desesperen. Les estadístiques oficials 
de l’OCDE i d’organismes estatals 
ens diuen que s’ha disparat el 
consum d’ansiolítics i antidepressius. 
I com les ofertes de futbolista d’elit 
no abunden ens trobem amb quasi 
mig milió de jóvens amb formació 
especialitzada treballant fora de les 
nostres fronteres, en països on no 
cal ser futbolista perquè el treball 
no et coste la vida. I ens trobem 
també amb sis milions de persones 
aturades. I amb quasi dèsset milions 
de persona que sí que treballen. 
Encara que segons l’INE més de tres 
milions ho fan botant d’un contracte 
a un altre. I moltes d’eixes persones 
en treballs sense les condicions de 

seguretat i salut necessàries per a 
garantir que puguen seguir així fins 
a la seua vellesa. Clar que ... qui 
arriba a la vellesa treballant? Poques 
persones, per descomptat. Les 
ofertes més habituals solen demanar 
gent jove i a més experimentada. O 
siga, mirem per on mirem, la major 
part de les persones es troba en 
un atzucac. O en un embut de què 
només poden esperar destrets.

Ara que s’aproxima el dia mundial 
de la salut i la seguretat en el treball, 
28 d’abril, el poble valencià hem 
de reflexionar sobre les penoses 
condicions que se’ns volen imposar 
a la classe treballadora. I hem de 
decidir, de la mateixa forma que 
cada vegada més gent està decidint, 
si abans es deixar-nos la salut i la 
vida en treballs penosos que no ens 
permeten ni tan sols construir un 
futur amb les nostres famílies, abans 
de fer açò no preferim organitzar-
nos, crear xarxes solidàries que 
comprenguen totes les persones 
- dones, hòmens, immigrants, 
persones discapacitades - , protestar, 
mostrar el nostre rebuig, defendre’ns 
i potser inclús atacar. Perquè, qui vol 
un treball que mata?

Qui vol un 
treball que 
mata?

BENJAMí rENovELL

Les ofertes d’ocupació són cada vegada menys, però 
l’oportunitat de treballar en condicions insalubres, 
sense mitjans, sense garanties, acumulant hores 
i hores de dedicació, i sense poder descansar ni 
atendre la teua família adequadament, eixes ofertes 
no decaen. I els voltors que les oferixen confien 
que la carestia espente a més i més persones 
cap a les seues trampes d’esprémer vides.

cartell commeoratiu del dia 
Mundial de la seguretat i la 
salut en el treball 2014, de la 
confederació Intersindical i 
Intersindical Valenciana

les estadístiques 
oficials de l’Ocde 
i d’organismes 
estatals ens diuen 
que s’ha disparat el 
consum d’ansiolítics i 
antidepressius
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A tot Europa, milions de treballadors estan 
exposats a substàncies perilloses en el seu 
lloc de treball i la falta de control dels riscs 
associats pot perjudicar la salut de les 
persones de molt diverses formes.

La legislació europea estableix les 
obligacions dels empresaris quant a la gestió 
d’aquests riscs, i empresaris i treballadors 
disposen d’una ingent quantitat de 
documents orientatius, encara que cal obrar 
conformement a aquests si es vol protegir la 
salut dels treballadors.

D’acord amb una investigació recent, el 
19% dels treballadors de la Unió Europea 
declara estar exposat a vapors tòxics durant 
una quarta part o més del seu horari laboral, 
mentre que el 15% dels treballadors ha de 
manipular substàncies perilloses com a part 
del seu treball quotidià.

Si no es gestionen adequadament els riscs 
d’utilitzar substàncies perilloses, la salut 
dels treballadors es pot veure perjudicada de 
diverses formes, i els efectes poden incloure 
des d’irritacions lleus dels ulls i la pell fins 
a asma, problemes reproductius, patologies 
perinatals i càncer. Aquests efectes es poden 
deure a una única exposició breu o a múltiples 
exposicions, i l’acumulació a llarg termini de 
substàncies en l’organisme.

Les empreses de la Unió Europea estan 
obligades per llei a protegir els seus empleats 
dels danys provocats per les substàncies 
perilloses al seu lloc de treball. Les empreses 
han de realitzar avaluacions de riscos i 
adoptar mesures basades en aquestes. La 
legislació també conté disposicions sobre 
la identificació i l’etiquetatge de milers de 
substàncies diferents registrades en el mercat 
de la UE.

L’estrés és el segon problema de 
salut relacionat amb el treball que més 
freqüentment es denuncia a Europa i, junt 
amb altres riscs psicosocials, es creu que 
representa la causa de la pèrdua de més de la 
meitat (50-60 %) de les jornades de treball. 
Un entorn de treball psicosocialment advers 
pot tindre importants efectes negatius en la 
salut dels treballadors.

Els riscs psicosocials existeixen en 
qualsevol lloc de treball, però es poden 
avaluar i gestionar satisfactòriament fins i 
tot si es compta amb recursos limitats. Les 
campanyes dutes a terme proporcionen 
suport i assessorament als empresaris i 
treballadors quant a la gestió de l’estrés 
relacionat amb el treball i els riscs psicosocials 
i fomenta l’ús d’eines pràctiques d’ús senzill 
per a facilitar el procés de la prevenció i el 
posterior tractament.

La responsabilitat última de la gestió dels 
riscs correspon a l’empresa i a la seua alta 
direcció, però els esforços estaran condemnats 
al fracàs si els treballadors no participen 
activament.

A mesura que es perllonga el període de 
crisi econòmica global que va arrancar en 

2008 es van sentint més veus que indiquen 
que la situació en la qual ens trobem no és 
un parèntesi després del qual tornaran a 
recuperar-se els ritmes de creixement i els 
drets socials i laborals es volatilitzen per les 
retallades i les polítiques d’austeritat. El que 
en un començament es va presentar com 
un moment d’excepcionalitat passatgera, 
finalment, s’ha revelat com la imposició d’un 
nou programa econòmic, social i laboral 
a què la classe treballadora i la ciutadania 
en general s’hauran de resignar. El sector 
financer per a completar la implantació 
d’un model d’acumulació d’apropiació 
d’aquells serveis públics bàsics que garantien 
la protecció social i dels drets laborals i 
ciutadans conquistats al llarg de dècades. 
En definitiva, un model que garanteix els 
beneficis a les elits a costa de la qualitat 
democràtica de les nostres societats.

Les polítiques d’austeritat imposades per 
la Comissió Europea i la troica als governs 
europeus, i especialment als de la perifèria 
del continent, han transformat el nostre país 
en una onada de retallades de serveis públics 
bàsics, de privatitzacions i en una reforma 
laboral que ha deteriorat greument el dret a 
la negociació col·lectiva en les empreses i està 
aconseguint que el model precari es configure 
com a hegemònic en l’estructura sociolaboral 
espanyola desplaçant l’ocupació estable, amb 
drets i salaris dignes. El que presenten els 
tecnòcrates de la troica com un inevitable 
paquet de mesures per a eixir de la crisi no és 
més que l’aposta ideològica del neoliberalisme 
i la imposició als països perifèrics d’Europa 
d’un model productiu i de relacions laborals 
que desmunta l’Estat social, democràtic i 
de dret, i ens acosta a un país bananer i de 
servei de les multinacionals espanyoles i 
estrangeres.

 En aquest precís moment, la salut laboral 
s’ha convertit en un dels objectius que està 
en el punt de mira de les elits: el dret a la 
seguretat i a la salut en el treball, un dels 
objectius centrals de les polítiques socials 
europees, hui és considerat un obstacle que 
cal superar per a augmentar la competitivitat 
de l’economia europea. Aquesta argumentació 
no solament se substancia en un descens 
de les inversions en polítiques preventives 
en les empreses, en els organismes públics i 
semipúblics que llastren la nostra seguretat 
i salut per les modificacions legislatives 
imposades.

Aquesta deriva desreguladora va fer els 
primers passos a Europa a mitjan dècada 
passada, però va accelerar la seua escalada 
amb l’arribada de la crisi econòmica. Des 
de 2002 l’instrument utilitzat amb aquest 
efecte ha passat a anomenar-se Estratègia, 
i encara que segons el parer del moviment 
sindical europeu continua sent una eina 
imprescindible per a aconseguir el propòsit 
de l’harmonització, lentament està patint 
un desgast en la seua concepció.  Des de 

2011 la Comissió Europea està aprofundit en 
aquesta línia plantejant els seus dubtes sobre 
la necessitat d’una Estratègia Europea de 
Seguretat i Salut en el Treball en un context 
de crisi econòmica i afirmant que la prioritat 
ha de centrar-se a alleujar les empreses de la 
càrrega administrativa de la legislació vigent. 
La desocupació s’utilitza com a element de 
xantatge per a desplaçar la salut dels objectius 
centrals de les polítiques comunitàries.

Però el gir de rosca que finalment ha 
ajustat totes aquestes polítiques és que la 
Comissió Europea publicara el 2 d’octubre 
de 2013 el programa REFIT (Adequació i 
eficàcia de la normativa: resultats i pròximes 
etapes), un document que sota el paraigua 
de conceptes com la “regulació intel·ligent”, 
“simplificació legislativa” o “reducció de la 
càrrega reguladora”, oculta una de les majors 
agressions conegudes contra la protecció 
social i del medi ambient, la salut i seguretat 
dels treballadors, els drets d’informació i 
consulta i el diàleg entre treballadors/es 
amb els seus ocupadors/es. En matèria de 
prevenció de riscs ha comportat, entre altres 
conseqüències, la decisió de no impulsar 
nova legislació en matèria de salut laboral en 
el que resta de govern a la Comissió, la qual 
cosa suposa paralitzar les dues principals 
iniciatives legislatives compromeses en la 
vigent Estratègia Europea, com són la revisió 
de la Directiva de Cancerígens i l’aprovació 
de la de Trastorns Musculoesquelètics, i no 
traslladar a text articulat acords sectorials 
signats en el marc del diàleg social europeu.

Les polítiques del govern espanyol, 
inserides en aquest corrent ideològic i la 
màxima expressió del qual és la reforma 
laboral de 2012, es veuen reflectides en 
qüestions de salut i seguretat en el treball 
amb la presentació de l’avantprojecte de 
reforma de llei de mútues el desembre del 
passat any. L’aposta del govern és la de 
configurar les mútues com a úniques entitats 
capaces d’assumir la gestió de les noves 
prestacions de la Seguretat Social i es fa per 
una suposada major eficàcia en l’aprofitament 
dels recursos públics, afirmació farcida 
d’ideologia neoliberal i que es desmunta 
amb només llegint els informes del Tribunal 
de Comptes o tenint en compte el tremend 
subregistre de malalties relacionades amb 
el treball que acaben derivant-se als serveis 
públics de salut com a malalties comunes 
(un descens acumulat de prop del 28% 
de les malalties professionals notificades 
des de 2008). La desaparició del concepte 
“prevenció” del Fons de Rehabilitació de 
les Mútues redueix de manera significativa 
la seua competència preventiva i demostra 
l’afany mercantilista de la reforma. La 
vinculació dels recursos públics generats 
per les contingències professionals a les 
polítiques públiques en matèria de prevenció 
han suposat importantíssimes reduccions 
de sinistralitat que hui dia corre el perill 

de repuntar ( ja s’aprecien significatives 
ralentitzacions del descens de la sinistralitat, 
tant en termes absoluts com en índexs 
d’incidència, en tots els sectors quan no 
importants increments com el cas del sector 
serveis).

Però potser és la gestió de la Incapacitat 
Temporal per contingències comunes, que 
dóna capacitat a la mútua per a proposar l’alta 
sense existència d’acte mèdic i que concedeix 
la consideració de silenci administratiu 
positiu davant l’absència de resolució expressa 
del metge del sistema de salut, l’element que 
demostra de manera més palpable el caràcter 
economicista d’unes polítiques fonamentades 
que eliminen el dret al restabliment de la 
salut barata els interessos econòmics de 
les empreses i que es basen en pressuposts 
falsos, en aquest cas una suposada pèrdua de 
competitivitat deguda a uns elevats nivells 
d’absentisme que la realitat ens indica que 
són similars als dels països del nostre entorn.

Per açò demanem, DES DE LA 
CONFEDERACIÓ INTERSINDICAL:

•	 Retirada	d’aquells	elements	lesius	
per als treballadors del text de projecte de 
reforma de la llei de mútues.

•	 Una	millora	en	la	normativa	de	
malalties professionals que amb l’objectiu de 
reduir el seu subregistre, facilite els processos 
de reconeixement i actualitze el seu llistat 
d’acord amb les últimes investigacions 
científiques.

•	 L’aprovació	de	l’Estratègia	Espanyola	
de Seguretat i Salut en el Treball 2013-2020 
incloent-hi objectius precisos de reducció 
de la sinistralitat, aflorament de malalties 
produïdes pel treball i d’equivalència de la 
protecció independentment del tipus de 
relació laboral.

•	 Manteniment	de	les	inversions	
públiques i privades en matèria de prevenció 
de riscs laborals.

El dia 28 d’abril ens recorda que SENSE 
LLUITA, SENSE UNIR LES NOSTRES 
FORCES, CAMINANT JUNTS/ES, PODEM 
ACONSEGUIR UN MÓN DEL TREBALL 
QUE PORTE A LES NOSTRES VIDES 
LA SALUT QUE ÉS EL NOSTRE BÉ MÉS 
PREAT.

LA CONFEDERACIÓ INTERSINDICAL 
CAMINA SEMPRE Al TEU COSTAT!

28 d’abril dia mundial de la seguretat i la salut en el treball

MAnIFest

Dia Mundial de la Seguretat i 
la Salut en el Treball
28 d’abril de 2014
El tema del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball per a 2014 és «La seguretat i la 
salut en l’ús de productes químics en el treball». Els productes químics són essencials per a la vida 
moderna, i continuaran sent produïts i utilitzats en els centres de treball. 
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S’aplicaria en aquells contractes fixos que es 
creen durant l’any 2014. No es va especificar 
més. La iniciativa va tindre un bon acolliment 
entre la patronal, ja que arreplegava una de 
les seues reivindicacions més desitjades, les 
disminucions de les cotitzacions a la Seguretat 
Social per part de l’empresariat, i cap a aques-
ta línia apuntava la iniciativa.

Així, el dissabte 1 de març, el BOE va publi-
car el Reial Decret Llei 3/2014, de 28 de febrer, 
de mesures urgents per al foment d’ocupació 
i la contractació indefinida. Entra en vigor el 
dia 3 i estarà vigent fins al 31 de desembre de 
2014. En aquest decret, es desenvolupa tota la 
declaració d’intencions que en el debat sobre 
política general va exposar el president del go-
vern i, que modela i regula la intenció de l’exe-
cutiu.

En què consisteix la tarifa plana?
La tarifa plana consisteix en una reducció de la 
cotització de l’empresariat a la Seguretat Social 
en el concepte de contingències comunes, fixant 
aquesta cotització en 100 € al mes, per a con-
tractes de jornada completa. Aquesta mesura 
solament és aplicable a les noves contractacions 
de caràcter indefinit que augmenten les plan-
tilles en l’empreses. La mesura fa que el paga-
ment de l’empresari per contingències comu-
nes passe del 23,6% de la base de cotització a 
un màxim de 100 €, siga quin siga el salari de 
treballador, si el contracte és a temps complet, 
i pot ser de 75 €, o de 50 € en funció del temps 
parcial contractat o la jornada contractada. La 
durada és per dos anys i és aplicable a tots els 
contractes de caràcter indefinit que es facen des 
del 25 de febrer fins a final d’any. Per a empreses 

de menys de 10 treballadors se’ls concedeix un 
tercer any d’aplicació amb una rebaixa del 50% 
de les cotitzacions per contingències comunes. 
Aquesta última mesura suposa una discrimina-
ció per a totes les petites empreses que superen 
els deu treballadors.

A aquesta mesura es poden acollir totes les 
empreses que incrementen la plantilla a partir 
del 25 de febrer, independentment de l’evolu-
ció de la plantilla en temps anteriors. No es 
podran aplicar aquestes bonificacions a les ad-
ministracions públiques, les empleades de llar, 
al règim agrari, a les relacions laborals espe-
cials, com ara esportistes professionals, artis-
tes o estibadors. Tampoc no és aplicable a les 
contractacions familiars, excepte en el cas dels 
autònoms que contracten familiars menors de 
trenta anys.

La tarifa plana és incompatible amb qual-
sevol altra bonificació que es poguera aplicar 
sobre el mateix contracte, ni la poden aplicar 
les empreses que hagen sigut sancionades per 
infraccions greus o molt greus amb l’accés a al-
tres tipus de bonificacions.

Quins requisits s’exigeix 
a les empreses?

 El compromís que s’exigeix a les empreses és :
 � Mantindre el nivell d’ocupació total indefi-

nit aconseguit amb les noves contractacions 
durant 3 anys. El nombre de contractes es 
revisarà cada dotze mesos i a l’efecte del 
còmput no es consideraran els acomiada-
ments disciplinaris ni els produïts per cau-
ses objectives que no hagen sigut declarats 
improcedents.

 � Que els contractes suposen un augment de 
l’ocupació indefinida i de l’ocupació total 
respecte a l’existent durant els trenta dies 
anteriors a la contractació en l’empresa.

 � Estar al corrent de les cotitzacions a la Se-
guretat Social i de les seues obligacions tri-
butàries.
Si no es compliren els requisits, se sanci-

onarà amb el reemborsament de part de les 
cotitzacions no abonades, en funció del temps 
incomplit, és a dir, el 100%, el 50% i el 33% 
, si s’incompleix el primer any, en el segon o 
en el tercer. Es tracta, doncs, d’una bonificació 
temporal per a les noves contractacions amb 
caràcter indefinit.

Com queden les cotitzacions 
empresarials amb l’aplicació 
de la tarifa plana?

Fem el càlcul del que significaria la cotització 
d’un treballador/a  per part de l’empresari, i 
sabrem com repercuteix en l’empresa la nova 
contractació. Per al càlcul, utilitzarem els dos 
extrems que es poden contractar en funció de 
la cotització, un amb base mínima  i un altre 
amb base màxima, i prenent les quantitats 
aprovades pel Govern per a l’any 2014. 

La taula ens diu que contractar un treba-
llador o treballadora la base de cotització del 
qual siga la mínima permesa (es pren com a 
base el salari mínim interprofessional), l’es-
talvi anual de l’empresa és de 932,40 euros 
anuals, o siga una quantitat molt xicoteta en 
termes comptables que no constitueix cap 
gran al·licient per a acollir-s’hi. Si es fa el ma-

teix amb un contracte la base de cotització del 
qual siga de la cotització màxima permesa, re-
presenta un estalvi de 8.986,68 euros anuals, 
que sí que suposa una quantitat atractiva per 
a acollir-s’hi. És evident, doncs, que aquesta 
mesura representa una rebaixa de costos molt 
major per a salaris alts i molt menor per a sa-
laris baixos. En principi, tot apunta al fet que 
siga una invitació a la contractació de personal 
amb sous elevats, i una discriminació per als 
contractes amb salaris més baixos. Per tant, la 
tarifa plana subvencionarà la contractació dels 
treballadors i treballadores que les empreses 
contracten per necessitats d’organització in-
terna, sent-ne molt limitada l’eficàcia per a 
contractes de nivell baix. Un fet rellevant és el 
que aquest govern prenga mesurades en la lí-
nia contrària al que li aconsellant l’FMI des de 
fa algun temps, que és tot el contrari al que pot 
suposar aquesta mesura.

Com que la mesura solament és aplicable a 
aquelles empreses que augmenten les planti-
lles, això es pot fer de la manera següent: aco-
miadament d’un treballador, el més antic, que 
és el que més costa a l’empresa, al·legant mo-
tius econòmics i objectius, que justificarà que 
l’acomiadament siga procedent. Es deixa pas-
sar un mes, que serà la data que es pren de re-
ferència per a valorar l’increment de plantilla, 
i després es contracta dos nous treballadors o 
treballadores a mitja jornada. D’aquesta ma-
nera, es compliria els requisits, es beneficiaria 
de la mesura i sobre el paper s’estaria creant 
ocupació. Açò sí, a temps parcial destruint 
ocupació de qualitat i s’augmentaria el nom-
bre de cotitzadors a la Seguretat Social. 

Una altra conseqüència negativa pot ser la 
creació d’ocupació temporal de major durada 
(de tres anys, que és el requisit exigit a l’em-
presari), si arribada aquesta data, es produeix 
un acomiadament objectiu, que fa que l’acomi-
adament siga barat això suposaria uns sucu-
lents beneficis a les empreses que prengueren 
aquests procediments. Estem parlant de la 
creació d’ocupació a temps parcial i d’ocupació 
temporal de 3 anys (molt important per a les 
estadístiques), i tot això serà subvencionat.

La tarifa plana també pot ser utilitzada per 
l’empresariat per a transformar contractes 
temporals en temporals fixos. Solament es re-
quereix que s’extingisca el contracte temporal, 
que es deixe passar un mes i se signe un nou 
contracte. A aquest nou contracte s’aplicaria la 
tarifa plana i no s’estaria creant ocupació.

A Espanya des del començament de la crisi, 
s’han destruït més de 3,1 milions de llocs de 
treball. El sector privat ha reduït el nombre 
de llocs de treball en un 21,5 %, mentre que 
el sector públic l’ha reduït entorn d’un 4,6 %. 
Si enguany, es contractara tanta gent que s’ar-
ribara a la situació d’atur que hi havia abans 
de la crisi (seria un assoliment impressionant), 
i s’aplicara la tarifa plana a un terç d’aquesta 
nova contractació, significaria que prenent 
una base de cotització mitjana de 1.500 euros 
per contracte, estaríem parlant d’un estalvi 
per a l’empresariat de les seues cotitzacions 
a la Seguretat Social, dels destinats al paga-
ment de les pensions contributives de més 
de 4.000 milions d’euros. El que és evident, 
és que cadascun dels contractes que es facen 
amb l’aplicació d’aquestes mesures, suposarà 
una disminució important dels ingressos que 
van destinats al finançament de les pensions 
contributives, i suposa un transvasament sig-
nificatiu a les butxaques de l’empresariat.

En teoria, la tarifa plana va encaminada a 
crear incentius que possibiliten la contractació 
d’ocupació fixa, i per tant afavoreix els treba-
lladors en general, però en la pràctica, suposa 
una transferència de recursos dels treballadors 
i treballadores i pensionistes als empresaris, i 
la concessió de la seua reivindicació sobre la 
disminució de les cotitzacions a la Seguretat 
Social, i tot açò sense garanties que tinga una 
incidència directa en la creació d’ocupació. 

n Càlcul del que significaria la cotització d’un treballador/a  per part de l’empresari

bases cotització contracte quota mínima contracte quota màxima

Cotització 
aplicable

Mínima Màxima Sense tarifa 
plana

Amb tarifa 
plana

Sense tarifa 
plana

Amb tarifa 
plana

Contingències 
comunes

23,60% 753,00 3.597,00 177,70 100,00 848,89 100,00 

FOGASA 0.20 % 753,00 3.597,00 1,50 1,50 7,19 7,19 

Formació 
professional

0.60 % 753,00 3.597,00 4,51 4,51 21,58 21,58 

Desocupació 5.50 % 753,00 3.597,00 41,41 41,41 197,83 197,83 

AT i EP 1,00% 753,00 3.597,00 7,53 7,53 35,97 35,97 

Cost mensual 232,65 154,95  1.111,46 362,57

Diferència 
mensual

 77,70 748,89

La tarifa plana
La creació d’ocupació i el seu cost per a les pensions

JuAN MIGuEL Muñoz oLMo

En l’últim debat sobre política general, el president del govern, va anunciar 
com a iniciativa “estrela” unes mesures per a potenciar la creació d’ocupació. 
El govern anava a posar en marxa una bateria d’iniciatives que impulsarien 
d’una manera efectiva la ”creació d’ocupació fixa”. La va anomenar tarifa 
plana, i suposaria una reducció de la quota que ha d’abonar l’empresariat de 
l’apartat de contingències comunes en les cotitzacions a la Seguretat Social. 
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L a supressió de la revaloració 
automàtica de les pensions sobre la 
base de la inflació suposa un colp dur 

per als vora nou milions de pensionistes i 
jubilats d’aquest país, ja que a partir d’ara, 
any rere any, les nostres pensions perdran 
poder adquisitiu. La ministra Fátima Báñez 
i el govern del PP esperen estalviar-se els 
pròxims deu anys 34 mil milions d’euros 
en pensions, raó per la qual no arribem a 
entendre que es pensen que ens puguem 
creure la mantàfula que el govern no 
retallarà en aquest apartat.

Cal dir que la reforma de les pensions 
no afecta tan sols els jubilats actuals 
que, fins a cert punt, serem els menys 
perjudicats, sinó també, i en gran 
manera, els futurs pensionistes, ja que 
no sols canvia el sistema del càlcul de les 
futures pensions si no que allarga l’edat 
de jubilació als 67 anys. És una llàstima 
que molts treballadors i treballadores en 
actiu, en vista de la llunyania de la seua 
edat de jubilació i les enormes dificultats 
que estan tenint en el manteniment de 
les seues ocupacions i els seus salaris, no 
hagen acudit a les mobilitzacions que els 
jubilats i jubilades hem mamprés. Cert és 
també que aquesta llei de pensions futures 
va ser avalada pels dos grans sindicats 
majoritaris i això, sens dubte, ha ajudat a la 
desmobilització dels treballadors.

Els pròxims anys, les pensions dels 
pensionistes i jubilats augmentaran un 
0,5% anual, independentment de quina 
siga la inflació passada o prevista, per tant, 
si es registra una inflació d’un 2%, com 
està passant últimament, perdrem un 1,5% 
anual de poder adquisitiu, que, al cap de 
deu anys, suposarà una pèrdua del 15%. I 
encara més, si afegim aquesta pèrdua al fet 
que les nostres pensions són ja de les més 
baixes d’Europa i que aquesta reducció està 
unida al repagament dels medicaments, 
al repagament de despeses hospitalàries, 
al pagament de la teleassistència i, 
sobretot, al fet que la majoria de nosaltres 
estem ja ajudant els nostres fills i néts 
econòmicament, el futur no pot ser més 
negre. El govern no para d’assegurar que 
les pensions no s’han congelat i això és 
cert, pujaran un 0,5 cada any, però això 
no garanteix el nostre poder adquisitiu, 
i a més hi ha una fórmula prevista per 
a calcular les pensions sobre la base de 
la nostra esperança de vida que ens fa 
tremolar a tots. El que és clar és que aquest 
govern, a causa del seu desmesurat afany 

de privatització de tot, ha optat per una 
privatització del sistema de pensions com la 
que està fent amb la sanitat, l’ensenyament, 
l’aigua, la llum i els altres serveis bàsics de 
primera necessitat.

La Intersindical Valenciana ha llançat 
una campanya de conscienciació a tots 
els nivells per a combatre les mesures de 
retallades d’aquest govern que afecten les 
classes més dèbils, un estudi recent fet per 
la UE reconeix que la crisi al nostre país 
l’estem pagant essencialment les classes 
mitjanes i treballadores, que els rics són 
més rics i els pobres cada vegada ho són 
mes.

Hem de seguir combatent les polítiques 
econòmiques d’aquest govern, hem de 
seguir exigint el manteniment de l’estat 
del benestar i la fi de la corrupció i les 
privatitzacions. És important que ho fem 
en les urnes però també en el carrer. Dos 
milions d’homes i dones de de l’Estat 
espanyol es va manifestar el dia 22 de 
març a Madrid, el nostre sindicat de 
jubilats va estar allí amb la Intersindical 
Valenciana, Seguirem estant cada vegada 
que es convoque una mobilització contra 
les retallades. El deute és impagable. 
Ens enganyen, l’eixida de la crisi no està 
pròxima més que per a Botín i les empreses 
de l’IBEX, solament el poble unit farà que 
reculen en les seues polítiques d’austeritat. 
Fins ara aquest govern no ens escolta però 
prompte haurà de fer-ho perquè la nostra 
lluita els farà reconéixer que aquest no 
és un poble submís al qual se’l pot seguir 
enganyant indefinidament.

Som majors,  
però no panolis

SINDICAT DE pErSoNES JuBILADES I pENSIoNISTES

El passat març el Sindicat de Jubilats de la Intersindical 
Valenciana, conjuntament amb els iai@flautasvalencia, va dur 
a terme una acció de protesta en contra de la pèrdua de poder 
adquisitiu de les pensions. La protesta va consistir a enviar 
cartes individuals de protesta a la ministra per contestar a la 
seua i cremar a continuació, en un poal del fem, les que ella ens 
va enviar a casa. 

Acció del sindicat de Persones Jubilades i Pensionistes de la Intersindical Valenciana, que 
va consistir a cremar les cartes de la ministra báñez..

lliurament col·lectiu de cartes de resposta a la ministra bàñez.
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Els últims dies, el govern està difo-
nent un missatge optimista, en el 
sentit que l’economia millora, per 
més que siga lleument. 

Però no ens enganyem. Les me-
sures dels governs –tant de l’estatal, 
com de l’autonòmic– només servei-
xen perquè la població estiga cada 
vegada més empobrida. La reforma 
laboral i la de les pensions han dei-

xat milers de persones en l’atur i la 
precarietat, en el carrer, en la misè-
ria.

I les dones són les més perjudica-
des, perquè són elles les que mante-
nen la família, cuiden les persones 
–menors o majors, dependents o in-
dependents–. Els treballs no remu-
nerats, que si sempre han recaigut 
més en elles que en els homes, en la 

situació actual, amb la privatització 
de serveis públics assistencials, són 
assumits quasi exclusivament per 
elles. 

Segueixen sent més les dones 
desocupades i les “inactives” en el 
mercat de treball perquè se’ls se-
gueix discriminant pel sexe. La 
maternitat i el rol d’encarregar-se 
de cuidar les persones són una font 

inesgotable de discriminacions di-
rectes o indirectes, i més encara si 
són migrants, mares soles o tenen 
alguna diversitat. 

Pateixen més precarietat laboral 
en forma de contractes a temps par-
cial –imatge fictícia de la indepen-
dència econòmica de les dones–, 
reduccions de jornada o salaris més 
baixos. Les últimes dades oficials 

constaten que la diferència salarial 
entre sexes augmenta a favor dels 
homes, que cobraren l’últim any un 
22% de mitjana més que elles. El 
salari d’aquestes en tots els treballs, 
tipus de contractes i jornades ha si-
gut inferior al dels homes. 

Quant al descens en les xifres de 
l’atur al març –en absolut a causa 
que hi haja més oferta laboral, sinó 
a la desesperació de les persones 
aturades que desisteixen de figurar 
en la llista de l’atur– ha sigut en ma-
jor proporció en el masculí. Compa-
rant les dades amb les de l’any pas-
sat, mentre que el descens de l’atur 
masculí ha sigut d’un 7,40%, el fe-
mení, en canvi, ha sigut del 2,13%. 
Són més aturades i en un 91% ma-
jors de 25 anys.

Si la destrucció d’ocupació, tant 
en el sector públic com en el privat, 
aconsegueix xifres insuportables, en 
sectors feminitzats com l’educació o 
la sanitat, les xifres són majors. 

Amb les polítiques de retallades 
i la privatització de serveis públics, 
amb la pèrdua de la negociació col-
lectiva, les discriminacions per raó 
de sexe augmenten també. Per això, 
hem de lluitar per aconseguir mesu-
res reals que permeten a les dones 
accedir al mercat de treball en les 
mateixes condicions que els homes 
i mantindre-s’hi. 

Reivindiquem la reducció de la 
jornada laboral a 35 hores per poder 
conciliar el món privat i el públic. 
Cal una major coresponsabilitat i 
repartiment entre homes i dones de 
les tasques de cura persones, amb 
permisos per naixement iguals, in-
transferibles i remunerats al cent 
per cent per a tots dos progenitors. 
Cal recuperar els serveis públics que 
s’ocupen de cuidar persones majors 
o dependents i de les escoles infan-
tils. En conseqüència, mentre se 
seguisca aparcant la igualtat i mal-
gastant el potencial de la meitat de 
la població, que no ens conten ro-
manços. 

Macu gimeno Mengual és la 
coordinadora de l’Àrea de la dona

Sense optimisme tampoc 
en l’ocupació femenina
Les dones són el col·lectiu més perjudicat per la crisi i les mesures dels governs.

MACu GIMENo MENGuAL

debat sobre la reforma de l’Adminsitració local  a la Intersindical el 12 de desembre.

L’atur femení, el segon 
més alt d’Europa, per 
darrere de Grècia

Segons dades d’Eurostat, que arre-
plega l’Institut d’Estudis Econòmics 
(IEE) en un informe sobre l’ocupa-
ció a Europa en 2013, la taxa d’atur 
femení a Espanya es va situar en un 
27%, que constitueix la taxa més 
alta de la Unió Europea, sols supe-
rada per Grècia, que té un 31,3% 
d’atur femení. A més arreplega que 
la desocupació femenina no ha pa-
rat d’augmentar de manera consi-
derable des 2007, any en què va co-
mençar la crisi econòmica. Llavors 
l’índex se situava en un 11%.

El percentatge és 16 punts major 
que el de la mitjana europea, que se 
situa en un 10,8 %. Després de no-
saltres hi ha Croàcia i Portugal amb 
un 16 %. En el punt oposat se situen 
Suècia, Finlàndia i Dinamarca que 
no arriben al 7 %. Alemanya amb 
un 5 % d’atur femení i Àustria amb 

un 4,3 % són els que menys atur 
femení tenen en el seu mercat de 
treball.

Augmenta la pressió 
fiscal sobre els 
treballadors

L’últim informe de l’Organització 
per a la Cooperació i el Desenvo-
lupament (OCDE) la pressió fiscal 
sobre l’ocupació a Espanya, per a 
un treballador o treballadora sen-
se fills, va pujar més que en 2012, i 
es va situar en un 40,70 %. Aquest 
percentatge està per damunt de la 
mitjana, que se situa en un 35,9 %. 
Aquesta pujada és el reflex d’uns 
imposts més alts i ens situa en el 
lloc 14 d’un total de 34 que formen 
l’organització. 

La càrrega fiscal sobre l’ocupació 
ha augmentat des de 2009, que era 
de 38,3%, i ara se situa en el 40,7%. 
Destaca també el cas de les parelles 
casades amb dos fills i una única 

font d’ingressos, la pressió fiscal de 
les quals va augmentar en un 2,4 % 
respecte a l’any 2009, fins a situ-
ar-se en el 34,8%. En el conjunt de 
l’OCDE, la pressió fiscal d’aquestes 
famílies era d’un 26,4 % l’any 2013.

L’evolució de l’atur: 
la cobertura només 
arriba al 60,3 %

Segons l’informe, les dades del març, 
en termes generals, es podrien qua-
lificar d’acceptables i que evolucio-
nen en el bon camí. Però no és així. 
L’ocupació creada és més precària, 
els aturats que cobren prestació són 
molts menys i la quantia menor. 
Mirem l’evolució: l’any 2010 la co-
bertura era del 80,60 %; l’any 2013, 
la cobertura ascendia al 63,25 %; i 
l’any 2014, és del 60,3 %.

També empitjora la quantia de la 
prestació. Al febrer se situa en 823,3 
euros, 37 menys que l’any anterior. 

Des de l’any 2009, la despesa mit-
jana mensual que realitza el govern 
per cada beneficiari o beneficiària 
ha disminuït en 205 euros. 

Es confirma que les reformes la-
borals no funcionen. El treball que 
es crea és precari i de molt baixa 
qualitat, i açò també repercuteix en 
la quantitat recaptada per la Segu-
retat Social.

Els comptes de la 
Seguretat Social

El secretari d’Estat de la Seguretat 
Social va comparéixer fa poc en el 
Congrés dels Diputats i va comu-
nicar que al febrer s’havien re-
capatat 7.730 milions d’euros, xifra 
que millora els registres anteriors. 
Després, reconeixia que la nòmina 
mensual de les pensions ascendeix 
a 7.946 milions d’euros i va plan-
tejar el problema dels comptes, ja 
que la recaptació es multiplica per 
12 mensualitats, mentre que la nò-

mina ha d’abonar-se en 14 ocasions 
l’any a causa de les dues pagues ex-
tres. 

En el seu informe a les Corts, va 
considerar que hi ha moltes pro-
babilitats que al juliol calga agafar 
diners del fons de reserva per pagar 
l’extra. Va ser moderadament opti-
mista de cara al futur, puix conside-
ra que es recaptarà més per l’incre-
ment que suposen les cotitzacions 
en espècie (dietes de menjar, asse-
gurança mèdica, xec escoles infan-
tils i guarderies, etc.) que abans no 
cotitzaven.

L’opinió dels professors d’Econo-
mia anticipa que les últimes mesu-
res introduïdes pel govern de retar-
dar l’edat de jubilació i desvincular 
les pensions de l’IPC “no resoldran 
els problemes del sistema”. A més, 
consideren que el denominat factor 
de sostenibilitat significa un em-
pobriment progressiu dels pensio-
nistes i, per tant, “una ruptura del 
pacte intergeneracional”.

BrEuS
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Intersindical
El 4 d’abril es va reunir la Comissió 
Negociadora del XVI Conveni Col · 
lectiu de Ford Espanya, per a  signae 

el Conveni per part de l’empresa i 
els sindicats CCOO i UGT. Per con-
tra, STM - Intersindical Valenciana 
i CGT no l’han subscrit.

STM - Intersindical Valencia-
na no signa aquest conveni perquè 
entén que suposa un retrocés im-
portantíssim en els drets laborals, 
socials i econòmics de les treballa-
dores i els treballadors. Per al Sin-
dicat, el Comitè d’Empresa està per 
vetllar pels drets i els interessos de 
la plantilla de Ford Espanya, i no 
és comprensible que en una situa-
ció immillorable de la factoria (que 
està batent rècords en la realització 
d’hores extres i produint pràctica-

ment tots els dissabtes des de la pri-
mavera del 2013, a causa de la gran 
demanda del Kuga i de la Transit 
Connect, que a més està en ple llan-
çament del Mondeo i que a finals 
d’any arribaran els llançaments de 
dos nous models ), se signe un con-
veni amb retrocessos importants 
com: discriminació salarial per a les 
noves contractacions, desaparició 
del servei de menjadors i els seus 30 
minuts de descans o la desregulació 
de la jornada i pèrdua de poder ad-

quisitiu per la congelació salarial, 
entre altres coses.

Per tot això la nostra organitza-
ció entén que no pot signar aquest 
pèssim conveni i lamenta que altres 
organitzacions posen per davant els 
seus interessos organitzatius i parti-
culars, als de la plantilla. Pitjor en-
cara és que per justificar la seua sig-
natura assumesquen el discurs de la 
Direcció, apel · lant a la tremenda 
crisi que patim al País Valencià i a 
l’estat espanyol.

Si per a Rajoy el desastre del Prestige van ser 
filets de plastilina i per al seu actual govern 
les tremendes retallades salarials són ajusts 
salarials insignificants, i fins i tot, per al seu 
ministre Montoro s’estan incrementant els 
salaris, doncs per al director de fabricació de 
Ford, les cadenes de producció són simples 
“cintes transportadores” –així intenta llevar-
los connotacions pejoratives, encara que les 
persones que hi treballem patim uns ritmes 
salvatges i ens sentim encadenats–. I per al 
tripartit del pacte (direcció d’empresa, UGT i 
CC.OO), el conveni signat aquest mes d’abril 
és per a sentir-se orgullosos. I segurament ho 
serà per a ells, però no per a la plantilla.

Ford Almussafes, gràcies a la implicació 
i interés de la plantilla, s’ha convertit en 
la planta referència de la multinacional de 
l’oval a Europa. I és per això que ha invertit 
més de 1.000 milions d’euros els últims 
tres anys i és per això també que ha apostat 
per Almussafes per produir quatre models 
nous. Des de la primavera passada s’estan 
allargant torns de producció i s’ha treballat 
pràcticament tots els dissabtes, en hores 
extres, per a poder atendre la demanda de 
vehicles –la major part per a l’exportació. 

Mai en els 35 anys de vida de Ford 
Almussafes no hem disposat d’una situació 
tan positiva com aquesta per a aconseguir un 
bon conveni, i la història ens ensenya que, 
fins ara, l’arribada de nous models sempre 
va estar acompanyadas de beneficis salarials 
i/o socials per a la plantilla. No obstant això, 
hi ha sindicalistes que han oblidat els seus 
orígens i, sobretot, han oblidat a qui i per a 
què els van triar. 

Per més que juguen a això, no són déus 
ni formen part del govern de l’Estat. Són, 
com jo, delegats del comité d’empresa i la 
nostra obligació és defendre els interessos de 
la plantilla de Ford. La situació econòmica 
de la factoria nog té a res veure amb la 
que pateix gran part del teixit industrial 
i la classe obrera. La seua obligació és 
prioritzar els interessos de les treballadores 
i treballadors, els seus personals i els de la 
seua organització. ¿Com és possible, per 
tant, que signen un conveni (2014/2018) 
que preveu, entre moltes altres coses, la 
desregulació de la jornada –que ja ens obliga 
a treballar alguns dissabtes, tot i que des de 
1980, i després d’un any de vagues, sempre 
van ser voluntaris–; ens congela el salari per 

a dos anys; permet la discriminació salarial 
en les noves contractacions; els ritmes de 
treball insuportables, la desaparició del 
servei de menjadors –i per tant del temps 
d’assemblees diàries, informació, formació i 
debat–; limitacions en els quinquennis, etc.?

Però aquests sindicalistes, per als quals 
val tot, sempre tenen una justificació i, en 
aquest cas, és “la difícil situació de l’Estat 
espanyol i el fred que fa fora”. El fet més trist 
és que ens prenen per imbècils. Que potser 
el que s’estalvia Ford Espanya amb aquestes 
tremendes retallades, i a costa del treball 
la salut de la plantilla, es destinaran a les 
persones necessitades o accions solidàries? 
O, per contra, aquests milions que ens lleva a 
la plantilla engrossaran les arques de Ford i 
els sous i plans de pensions de la direcció de 
la companyia?

STM-Intersindical valenciana i jo ho 
tenim ben clar, però es veu que aquests 
professionals del sindicalisme de nou encuny, 
no.

Paco González és membre del Comité 
d’Empresa de Ford, per STM-Intersindical 
Valenciana

Signat el XvI Conveni 
Col·lectiu de Ford Espanya
Intersindical Valenciana considera 
que és un greu retrocés

Amb açò i un bescuit, fins al 2018!
Vora 48 anys de vida ensenyen molt i 26 anys treballant en Ford Almussafes (País Valencià) 
donen per a molt, però u no perd la capacitat de sorpresa, davant l’admirable capacitat d’algunes 
persones sindicalistes, per a variar de posició, per a justificar el que és injustificable i per a 
pervertir el llenguatge.

pACo GoNzáLEz

 

Mai en els 35 anys de vida 
de Ford Almussafes no hem 
disposat d’una situació tan 
positiva com aquesta per a 
aconseguir un bon conveni

Hi ha sindicalistes que han 
oblidat els seus orígens i, 
sobretot, han oblidat a qui i 
per a què els van triar 
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Les polítiques que practiquen els dos governs, el 
de Rajoy però també el de Fabra, són una agressió 
continua a la gent que viu i treballa al nostre país. 

Sota l’excusa de la crisi econòmica s’estan aplicant 
unes polítiques laborals, socials i económiques 
que estan tenint uns efectes molt negatius per al 
conjunt del poble valencià: la taxa de persones 
desocupades és de les més altes de l’estat; les rendes 
salarials estan molt per sota de la mitjana estatal; 
el finançament autonòmic suposa un continu 
espoli fiscal que impedeix inversions i prestacions 
per al conjunt de la població; les inversions en 
educació, sanitat, serveis socials, depedència... no 
són les correctes per mantindre les prestacions 
socials i per compensar les desigualtats socials; la 
nostra gent jove està a l’atur, pateix la precarització 
laboral o s’ha d’exiliar per trobar feina; les persones 
nouvingudes pateixe de forma brutal els efectes 
d’aquestes polítiques vivint en la misèria o tenint 
que retornar als seus països per manca de recursos; 
les pensionistes veuen reduïdes les seues pensions; 
les dones pateixen la bretxa salarial, la discriminació 
a tot arreu i la involució en les polítiques d’igualtat 
i el nostre camp, la nostra indústria, el nostre 
territori també pateixen els efectes d’unes 
polítiques clarament antisocials i antivalencianes. 

A més, tenint també actuacions recents que les 
posen en evidència: el tancament de RTVV i de 
línies en valencià; la prohibició per rebre TV3 o 
CatRàdio; l’atac al valencià com llengua normal 
d’ús a la societat i vehicular a l’ensenyament; la 
manca de lideratge del president Fabra per acabar 
amb el dèficit fiscal o la utilització fraudulenta 
dels recursos de cooperació internacional.

En aquest context, commemorem, un any 
més, el 25 d’abril. Un context advers per les 
valencianes i valencians. Però, malgrat aquesta 
adversitat cal posar de relleu el dinamisme del 
nostre poble contra aquestes polítiques. Una lluita 
sostinguda en el temps que ha servit per impedir, 
frenar o retardar algunes de les mesures que es 
volien aplicar. Tenim exemples d’aquest treball i 
lluita com són: la Plataforma per l’Ensenyament 
Públic, Totes Juntes, Plataforma Feminista pel 
Dret a Decidir, Xúquer Viu, Escola Valenciana, 
Salvem El Cabanyal, Plataforma Pro Rio Segura, 
els col·lectius dels Iaioflautes o de les PAH, 
l’Associació de Víctimes del Metro 3J, el grups 
de suport a la Marxa de la Dignitat... i tantes 
altres que estan organitzant la resistència i la 
lluita a favor de les treballadores i treballadors, la 
majoria de la societat valenciana i el nostre país. 

Intersindical Valenciana considera que aquest 
25 d’abril ha de servir com un punt d’inflexió 
per canviar les coses, per acabar amb les actuals 
polítiques socials, laborals i econòmiques i per 
recuperar els nostres drets individuals i col·lectius. 
Per fer-ho possible, cal articular totes les lluites, 
totes les organitzacions i totes les persones en 
un gran moviment social que servesca com 
agent de canvi, de regeneració democràtica i de 
transformació social per avançar cap una societat 
més lliure, més democràtica i més igualitària.

25 d’abril 
Per la dignitat del 
País Valencià
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El 25 d’abril commemorem la derrota de la batalla 
d’Almansa que va suposar la pèrdua de les nostres 
llibertats nacionals. Enguany, al 2014, més de tres-
cents anys després, el governs espanyol i valencià 
mantenen l’espoliació i l’empobriment de les 
valencianes i valencians. 


