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Contra la precarietat, 
cal passar a l’ofensiva

EDITORIAL

E l model de finançament au-
tonòmic té com a finalitat ga-
rantir a les comunitats autò-

nomes els recursos necessaris per a 
cobrir les seues despeses en sanitat, 
educació i serveis socials. Segons la 
Constitució, el sistema ha de complir 
els principis d’autonomia financera i 
de solidaritat entre territoris. Tan-
mateix, al País Valencià aquests dos 
principis no es compleixen. A més, 
el model actual de finançament, que 
va expirar el 2013, s’hauria d’haver 
renovat. El Ministeri d’Hisenda no 

de 23.290 €). Durant la crisi eco-
nòmica, des de 2008 fins a 2015, la 
valenciana és la tercera autonomia 
amb major caiguda del PIB (6,4%) 
mentre que, en canvi, el seu dèficit 
fiscal és de 2.108 o de 6.151 milions 
d’euros, segons els mètodes de càlcul 
emprats.

Deute històric

L’Estat compta amb dos fons dife-
rents per a compensar les diferènci-
es de riquesa i de finançament entre 
territoris. Mentre que el fons de su-
ficiència global garanteix el finança-
ment de les competències transferi-
des, el de competitivitat redueix les 
diferències en finançament per capi-
ta entre territoris. Cap d’ambdós s’ha 
utilitzat per a compensar els greuges 

sols incompleix la llei de finança-
ment de les comunitats autònomes, 
sinó que el Fons de Liquiditat Auto-
nòmica establit en 2012 ofega enca-
ra més els territoris més endeutats.

Segons les balances fiscals, som 
l’únic territori que paga més del que 

rep, amb una renda per capita infe-
rior a la mitjana (20.586 € enfront 

provocats al País Valencià. Els pres-
supostos vigents inclouen una parti-
da de 589 milions d’euros en inver-
sions al País Valencià, una reducció 
del 33% respecte a 2016. La xifra 
representa un 5% del total, menys 
de la meitat de la població valen-
ciana en relació amb l’Estat (11%). 
Cada ciutadana o ciutadà valencià 
rep només 119 euros en inversions, 
som els que menys en percebem. 
D’altra banda, l’Estat no finança de 
manera adequada les competències 
transferides, fet que provoca un deu-
te que la Sindicatura de Comptes ha 
estimat en 14.380 milions d’euros 
entre 2002 i 2015, un deute històric 
que ni tan sols ha sigut reconegut 
per un govern espanyol que sí que 
ha pagat els d’Andalusia (1.200 mi-
lions) i Extremadura (346 milions). 
Les fortes retallades en serveis pú-
blics, la manca d’infraestructures 
necessàries per al desenvolupament 
econòmic i social, els recursos insu-
ficients per a mamprendre reformes 
tan necessàries com el canvi de mo-
del productiu i un deute públic que 
arriba ja al 41,7% del PIB valencià 
–el més alt de tots els territoris– són 
conseqüències dels fets descrits.

Quina és la solució? Per a alguns, 
negociar amb Hisenda els criteris de 
repartiment i millorar així la nostra 

posició actual, una opció insoste-
nible que pot ser útil a curt termi-
ni, però que sempre dependrà de la 
correlació de forces i dels interessos 
polítics presents en el govern espa-
nyol. A llarg termini una possible 
solució passaria per constituir hi-
sendes forals autonòmiques –com 
les d’Euskadi i Navarra– que gesti-
onen directament els propis recur-
sos i liquiden la part corresponent 
a l’Estat. Només així s’assegurarien 
els principis d’autonomia financera i 
solidaritat. 

Els ingressos territorials no po-
den seguir centralitzats, perquè això 
provoca un desequilibri financer: el 
impostos més importants els recapta 
un Estat que, amb dos anys de des-
fasament, en transfereix una part a 
les comunitats autònomes: 50% de 
l’IRPF i IVA, 58% d’impostos espe-
cials i 0%  de l’impost de societats. 
Cap territori amb una renda per 
capita inferior a la mitjana estatal 
hauria de ser contribuent net, com 
passa actualment amb el País Valen-
cià. Aquesta solució, viable econò-
micament, és improbable de mate-
rialitzar amb un govern del PP amb 
suport de C’s i PSOE. No hi ha més 
eixida que treballar fins a aconseguir 
el reconeixement del dret a decidir 
del País Valencià.

Una hisenda 
foral valenciana, 
la millor solució a 
l’infrafinançament

Som l’únic territori 
que paga més del que 
rep, amb una renda 
per capita inferior a la 
mitjana

JOAN RAMON SANCHIS PALACIO
Catedràtic d’Economia de 
l’Empresa, Universitat de València

P recarietat, atur, exclusió 
social, pobresa, misèria, 
desigualtats, retallades, 
desnonaments, suïcidis, 

morts, migracions, exili, violència, 
repressió… Aquest devastador pano-
rama és el resultat d’unes polítiques 
neoliberals dictades per organismes 
internacionals per a ser aplicades 
en tot el planeta. A casa nostra, les 
polítiques del capital s’han anat con-
cretant en la reforma exprés de l’arti-
cle 135 de la Constitució, la reforma 
laboral, les reformes de les pensions, 
les reduccions salarials, les retallades 
dels drets laborals i de les prestaci-
ons socials. A aquestes mesures, s’hi 
ha sumat una campanya de despres-
tigi del moviment sindical i un atac a 
la negociació col·lectiva per a inten-
tar acabar amb l’autoorganització de 
la classe obrera i les conquestes que 
al llarg del temps, amb moltes lluites 
i esforços, hem arrancat a la patro-
nal, les administracions i els governs.

Un informe recent d’Intermón Ox-
fam revela que el 13% de les perso-
nes que treballen a l’Estat espanyol 
no poden viure dignament; les dones 
guanyen un 20% menys que els ho-
mes; set de cada deu joves tenen un 
lloc de treball temporal; les perso-
nes subcontractades cobren un 31% 
menys. Es tracta d’una precarietat 
laboral que també és sanitària i so-
cial i que condemna moltes persones 
a viure en la pobresa. Mentrestant, 
l’economia es posa al servei de l’1% 
de la població que posseeix la ri-
quesa, els mitjans de producció i 
els recursos, la mateixa minoria que 
controla els organismes internacio-
nals, els governs i els mitjans de co-
municació.

En un context tan desfavorable 
per als interessos de les classes tre-
balladores, seguim posant la lluita 
contra l’atur, la precarietat, l’exclu-
sió i les desigualtats socials en el 
món del treball en el centre de l’ac-

l’impuls d’espais unitaris com ara No 
més Precarietat, una plataforma de 
confluència amb els sectors socials 
desfavorits, els col·lectius en lluita i 
el sindicalisme de classe i combatiu. 
El nou espai unitari, constituït a Ma-
drid el 13 de gener, ha comptat amb 
la participació de 45 col·lectius soci-
als i laborals de tot l’Estat, que s’han 
constituït en desenes de grups locals, 
responsables de la convocatòria “No 
més precarietat”, que va reunir mi-
lers de persones el 10 de febrer, sisé 
aniversari de l’aprovació de la refor-
ma laboral. Es tracta només del pri-
mer pas d’una campanya sostinguda 
que mantindrà en l’agenda social un 
combat frontal contra la precarietat 
en què viuen milions de persones.

L’altra manera de fer front a la 
mà invisible del sistema i aturar les 
polítiques neoliberals és l’autoor-
ganització en els centres de treball, 
l’apoderament de la classe treballa-
dora, un primer pas per a passar de 

ció sindical. Conseqüentment, estem 
articulant una campanya ambiciosa 
per a denunciar aquesta situació, 
no sols en els empreses sinó també 
en les inspeccions de treball i en els 

mitjans de comunicació. Hem donat 
suport a col·lectius precaris com els 
riders, les kellys, les persones atu-
rades o les precàries de distints sec-
tors productius, personal educador, 
professorat associat d’universitat, 
personal de neteja… A més, seguim 
compromesos amb l’organització de 
les treballadores i treballadors i amb 

la resistència a l’ofensiva. Els resul-
tats del referèndum en Ford-Almus-
safes (Horta sud), on el 41% de la 
plantilla va votar no i va plantar cara 
al sindicalisme oficial –com plante-
java l’STM, de la Intersindical–, la 
victòria de les treballadores de Bers-
hka –amb un comité d’empresa de 
dones afiliades a la Intersindical Ga-
lega CIG– o la victòria de la plantilla 
de Titanlux –amb una representa-
ció sindical majoritària del sindicat 
COBAS–, són exemples que posen 
en valor la tasca del sindicalisme de 
classe combatiu que no es plega als 
interessos de les empreses ni dels 
governs i treballa a peu d’obra. Un 
sindicalisme que potencia la parti-
cipació, les assemblees, la lluita i la 
presa de decisions col·lectives. Un 
sindicalisme que s’allunya de les 
pràctiques de concertació i diàleg 
social que tant de mal han fet a la 
classe treballadora i al mateix movi-
ment sindical.

L’economia es posa al 
servei de l’1% de la 
població que posseeix la 
riquesa, els mitjans de 
producció i els recursos
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E l president del govern espa-
nyol, Mariano Rajoy, ha afir-
mat que “la crisi ja és histò-

ria”, unes paraules que contrasten 
amb la realitat que viuen milions de 
persones a l’Estat espanyol i al País 
Valencià. Les dades macroeconò-
miques i els beneficis empresarials 
també contrasten amb la situació 
d’un mercat laboral caracteritzat 
per la transformació de l’ocupació 
estable en precària, amb falsos au-
tònoms, ocupació de baixa qualitat, 
estacionalitat, rotació laboral... Tot 
això amb el consegüent augment de 
l’empobriment de la gent treballado-
ra, les persones aturades i les pensi-
onistes.

Les dades, contundents, desmen-
teixen i posen en evidència unes 
declaracions que reitera cada dia 
l’executiu espanyol. En el conjunt de 
l’Estat consten 3,4 milions de perso-
nes registrades en les oficines d’atur, 
3,7 milions demandants d’ocupació, 
57,9% sense cobertura de desocupa-
ció. La contractació temporal abasta 
el 26,8% de la població assalaria-
da; la taxa d’atur és del 16,7% , que 
duplica la de la zona euro (8,7%). 
En 2017, la taxa d’atur masculina 
(15,2%) es va reduir en un 11% men-
tre que la femenina (18,5%) només 
ho va fer en 5,5 punts percentuals. 
Entre la gent jove, aquesta mateixa 
taxa ascendeix fins al 37,9% (en la 
zona euro, un 18,2%). Pel que fa al 
País Valencià, la taxa d’atur és del 
17,5%, amb un total de 387.705 per-
sones desocupades, d’elles 225.337 
dones. En 2017 l’atur es va reduir en 
un 7,94% –a l’Estat un 7,84%– men-
tre que la contractació indefinida 
només suposava el 9,3% del conjunt 
dels contractes signats. 

Pel que fa als salaris, les polítiques 
d’austeritat han suposat una devalu-
ació salarial important –era un dels 
objectius del govern–. Des de 2010, 
el personal del sector públic ha per-
dut entre un 14 i un 15% de poder 
adquisitiu. També en el sector privat 
la pèrdua és significativa, malgrat el 

miratge de les dades –irreals– de tot 
2017, quan l’IPC rondava el 2%. Si 
persisteix la tendència imposada pel 
govern Rajoy –augment de l’edat de 
jubilació als 65 anys i 6 mesos, per 
efecte de les reformes de les pensi-
ons, la primera (2011) pactada amb 
CCOO, UGT, CEPYME i CEOE i la 
segona (2013) imposada– les pen-

sions podrien devaluar-se fins un 
30%.

Les dades de la ministra d’Ocupa-
ció i Seguretat Social, Fátima Bañez 
–que també assegura que “Espanya 
ha eixit de la crisi”, que hi ha “senyals 
esperançadors” i que “l’ocupació que 
arriba amb la recuperació és de més 
qualitat que la que se’n va anar amb 
la crisi”– no poden superar el més 
elemental contrast amb la realitat de 
la gent que pateix les seues polítiques 

antisocials, però el seu missatge es 
repeteix com un mantra. 

La gravíssima situació reclama 
una reacció contundent. Cal repren-
dre la iniciativa, organitzar-se, llui-
tar. ¡A la calle! que ya es hora, va es-
criure Gabriel Celaya. 

Una prioritat de la Intersindical 
és lluitar contra l’atur, la precarietat 
i l’exclusió social. Més si, com en l’ac-
tual situació, la classe treballadora 
és brutalment desposseïda. Estem 
compromesos en el combat contra 
la desigualtat que generen les políti-

ques neoliberals aplicades segons els 
dictats de la troica. 

Impuls a l’organització, la lluita 
i a un procés de mobilitzacions sos-
tingudes en el temps. Unitat dels 
sindicats, comités d’empresa, jun-
tes de personal, col·lectius en lluita, 
moviments, xarxes i plataformes 
socials. Generació d’espais unitaris 
des de baix, horitzontals, assemble-
aris, democràtics, plurals i diversos. 
Són tasques i reptes imprescindibles 
per a superar l’actual fragmentació. 
Intersindical Valenciana participa 
en diferents xarxes sindicals, espais 
sectorials, moviments i plataformes: 
marxes de la dignitat, CICLO, No + 
Precarietat, Coordinadora Estatal 
en Defensa del Sistema Públic de 
Pensions, Coordinadora Feminista... 
També donem suport a les lluites de 
la PAH o la Marea Bàsica. 

Com a organització defensora dels 
drets de les treballadores i els treballa-
dors del País Valencià, hem de reivin-
dicar i posar en valor la tasca sindical, 
promoure la consciència de classe i la 
formació de les treballadores i treba-
lladors –en actiu, precaris, aturats, o 
jubilats–, i analitzar a fons les causes 
de la seua pauperització. Un objectiu 
immediat és enfortir l’organització –
la Intersindical Valenciana, els seus 
sindicats i les seues estructures–, per 
defendre la millora de les condicions 
laborals i econòmiques i frenar les 
polítiques antisocials. L’afiliació de la 
Intersindical ha de participar de ma-
nera activa en la presa de decisions 
i en la vida organitzativa: constituir 
nuclis sindicals i seccions sindicals en 
els centres de treball, per dinamitzar 
la participació a través de reunions, 
assemblees o lluites laborals en què 
puga intervindre tota la plantilla del 
centre de treball. També cal fer un 
pas avant i convidar les nostres com-
panyes i companys de treball a afili-
ar-se i a participar de manera activa 
en els processos electorals, fins i tot a 
format part de les candidatures de la 
Intersindical per a l’elecció de delega-
des i delegats en els centres de treball.

Al carrer, 
que ja és hora!
L’escenari de la crisi: més atur i ocupació 
precària, menys salaris i pensions

Des de 2010, el personal 
del sector públic ha 
perdut entre un 14 i un 
15% de poder adquisitiu

Cal reprendre la 
iniciativa, organitzar-se, 
lluitar. ¡A la calle! que ya 
es hora

Un altre model social, laboral i econòmic, amb unes 
polítiques que garantisquen una vida, un treball i un 
habitatge digne a totes i tots, és possible:

��Derogació de la reforma laboral de 2012.
��Derogació de les reformes de les pensions.
��Millora dels salaris i les pensions.
��Reducció de la jornada laboral sense reducció sala-
rial.
��Augment de la protecció social.
�� Potenciació dels serveis públics.
��Reforma fiscal progressiva.
�� Combat contra el frau fiscal i l’economia submergida.
��Dotació de més recursos a la Inspecció de Treball.

��Augment de les inversions en els sectors que generen 
ocupació de qualitat. 
�� Establiment d’una renda bàsica.
�� Polítiques per acabar amb les desigualtats i discrimi-
nacions laborals per raó de sexe, edat, procedència o 
orientació sexual.
�� Establiment d’un marc valencià de relacions laborals 
i de prestacions socials que aproxime la negociació 
col·lectiva als centres de treball. 

Aquests compromisos de la Intersindical, els mante-
nim no només amb les nostres afiliades i afiliats, sinó 
amb la immensa majoria de la societat: amb tota la 
gent que necessita un treball per a viure amb dignitat.

Un altre model social, una altra política
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1. Lluita de classes 

La renda bàsica no pot ser un jo-
guet acadèmic, una raresa, un tema 
per a experts. Contràriament, el seu 
lloc està en les ofi cines d’ocupació, 
les barriades socials o les xarxes ju-
venils del precariat. La majoria de la 
gent pot comprendre les seues qua-
tre característiques consubstancials: 
universal, incondicional, individual 
i sufi cient. Si durant algun temps la 
renda bàsica ha sigut útil per a in-
terpretar les contradiccions del ca-
pitalisme, del que es tracta ara és de 
transformar-lo. 

2. Normalitzar el crim social

Atur, pobresa i precarietat s’entrella-
cen amb un seguit de dolor i margi-
nació. A l’Estat espanyol, 13 milions 
de persones, el 28% de la població, 
es troba en risc de pobresa, dos mili-
ons es veuen obligades a recórrer als 
bancs d’aliments, i sis més, sobre tre-
ballar, no aconsegueixen en còmput 
anual ingressos superiors al salari 
mínim. El poder produeix minuci-
osament exclusió social, normalitza 
l’abús. En 2010, el 80% de les per-
sones sense ocupació tenien algun 
tipus de cobertura. En 2017, el nom-
bre no arriba ni tan sols al 56%. Cada 
dia hi ha 166 desnonaments d’habi-
tatges i es produeixen 10 suïcidis. És 
la comptabilitat de l’austericidi, la 

cialisme, laboralisme i renda bàsica 
“liberal”. 

Mentre que darrerament la renda 
bàsica es popularitzava i guanyava 
legitimitat social, han proliferat les 
anomenades rendes mínimes d’in-

serció –renda garantida, renda bà-
sica d’inserció, ingrés de solidaritat, 
renda d’inclusió...–. En sintonia amb 
les necessitats de la política neolibe-
ral i promocionades des del poder 
per a frenar el confl icte, aquestes mo-
dalitats són l’antítesi de la renda bà-
sica atés que persegueixen controlar 
els pobres, estigmatitzar la pobresa 
i renovar el mur de divisió entre les 
classes populars. Així enteses, les 
rendes són una eina de producció i 
reproducció de l’exclusió social.

5. Contra el dogal del salari 

A pesar que acostuma a enunciar-se 
com una crítica d’esquerres, la in-
compatibilitat del treball garantit 
amb la renda bàsica descansa en su-
pòsits molt febles. Es parteix d’una 

rebotiga de la “recuperació econò-
mica”. La precarietat es constitueix 
en paisatge, en el treball i en tots els 
àmbits de la vida quotidiana. La ren-
da bàsica és una necessitat per a fer 
front a la violència de l’atur forçós, la 
coacció muda de la misèria, el règim 
de la precarietat i la inseguretat per-
manent.

3. Detindre el molí neoliberal

El calfament global, la robotització 
de l’economia o la crisi de l’ocupació 
són senyals d’un canvi d’època. I en 
el timó de la crisi segueix el capital 
fi nancer i la ideologia neoliberal. Un 
neoliberalisme que s’ha convertit 
en forma de vida i que xopa cons-
ciències, tritura drets i comunitats, 
alhora que instaura la competència 
com a mecanisme regulador de les 
relacions socials. Desapareixen les 
categories ric o pobre i els seus llocs 
són ocupats per les de triomfador o 
perdedor. Però el neoliberalisme ne-
cessita encara més autoritarisme i 
manipulació per a avançar cap a la 
barbàrie, la guerra entre els pobres, 
el nou feixisme. Per a fer front al 
canvi climàtic, la dictadura fi nance-
ra i l’atur estructural calen mesures 
radicals: reduir dràsticament la jor-
nada de treball, adoptar polítiques de 
decreixement i acabar amb l’obsoles-
cència programada. I també disposar 
d’una renda bàsica. 

4. Economia de la dignitat

La renda bàsica emancipatòria s’en-
fronta a tres resistències: assisten-

confusió entre treball i ocupació: el 
treball és estructurador de la vida i 
lloc de socialització i constitueix un 
fonament ontològic de l’ésser humà. 
En canvi, l’ocupació assalariada és 
només una modalitat històrica del 
treball, la que caracteritza el capi-
talisme. La renda bàsica pot ser un 
ressort contra la desmercantilització 
de la força de treball, contra el poder 
disciplinador de la desocupació i, so-
bretot, un fons de resistència contra 
l’explotació laboral. D’altra banda, 
els plans de treball socialment útils –
cura de persones dependents, reforç 
de l’educació i la sanitat públiques, 
protecció i reforestació de boscos, 
serveis culturals, esportius i recre-
atius, rehabilitació d’edifi cis...– són 
compatibles amb la implantació de 
la renda bàsica.

Els adversaris més perillosos són 
potser les visions liberals de la renda 
bàsica, les que formulen uns espe-
culadors i mercaders que pretenen 
desmantellar el que queda dels estats 
del benestar barata una renda bàsica 
a manera de xec que substituïsca –i 
de pas use com a mercaderia– l’edu-
cació, la sanitat o els serveis socials. 

La renda bàsica emancipatòria 
pot ser la llavor d’una societat alter-
nativa amb forts vincles comunitaris.

6. De Davos o de les places?

Davant de les objeccions fonamen-
tals a la renda bàsica –és una uto-
pia?, és just que la reba tothom? d’on 
han d’eixir els diners?–, ningú no pot 
dubtar de la seua viabilitat econòmi-
ca, tenint en compte el cost del rescat 
als bancs (60.000 milions d’euros), 
els delictes de corrupció (90.000 mi-
lions anuals) o el volum del frau fi s-
cal (90.000 milions). Però, a més, la 
renda bàsica ha d’anar acompanyada 
d’una reforma fi scal progressiva. Es 
tracta d’una decisió política i no un 
problema econòmic perquè hi ha fons 
sufi cients per a fi nançar-la. El que és 

necessita és una força social sufi cient 
per a imposar-la.

Deute o renda, els bancs o les 
persones, austericidi o emancipació, 
renda de Davos o renda de les places. 
La disjuntiva no és si hi haurà renda 
bàsica o no, sinó quina en serà l’ori-
entació. O s’imposa la que formulen 
ells, un subsidi de contenció, un dis-
positiu més per a continuar la festa 
dels rics, o guanya la nostra, un ins-
trument que unisca la urgència i el 
desig, una eina que responga a la in-
seguretat i l’empobriment que patim 
i que s’oriente cap a la construcció 
d’una altra idea de societat. La incli-
nació fi nal de la balança dependrà de 
la força, la intel·ligència i la capacitat 
hegemònica dels contendents. 

7. Confl icte, apoderament, 
canvi social 

A l’Estat espanyol hi ha un moviment 
creixent a favor de la renda bàsica 
que va aparéixer amb força en les 
places del 15M i que amb les marxes 
de la Dignitat s’ha convertit en punta 
de llança del moviment popular. Les 
accions de protesta i desobediència 
en aquest procés d’organització i llui-
ta constitueixen l’embrió d’un mo-
viment plural de la gent comuna en 
procés d’apoderament. Si la crisi va 
afonar en la misèria sectors impor-
tants de les classes treballadores, la 
renda bàsica pot ser una bona via per 
a avançar cap a la unitat popular i per 
a incorporar-hi totes les víctimes so-
cials. Aquesta primavera la mobilit-
zació per la renda bàsica i pels drets 
socials ha de fer un salt de gegant per 
a progressar en aquesta direcció. El 
camí es diu dignitat.

[La mobilització per la Marxa Bà-
sica contra l’atur i la precarietat i 
les seues diferents columnes ter-
ritorials, tenen previst confl uir a 
Madrid el 24 de març de 2018.]

Un dret fonamental de la ciutadania

Renda bàsica: set tesis d’urgència

Si durant algun temps 
la renda bàsica ha sigut 
útil per a interpretar 
les contradiccions del 
capitalisme, del que 
es tracta ara és de 
transformar-lo

MANUEL CAÑADA
Militant dels Campaments per la 
Dignitat i la Marea Bàsica

La crisi de la civilització ha posat sobre la taula el tema de la renda bàsica, un 
nou dret fonamental dels éssers humans. La seua potència emana de l’íntima 
vinculació que manté amb les necessitats i l’esperit de la nostra època, del 
nexe que la vincula amb l’actual transició sistèmica. De fet, saquejadors 
d’olfacte estratègic fi  com el Fòrum de Davos o l’FMI, han posat fi l a l’agulla 
per minimitzar el debat sobre la qüestió. En els set punts següents estan 
resumits els nucs primordials d’aquesta contesa.
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Prop de 10 milions de pensionistes 
‘empobrits’ per les noves retallades

Les pensions s’incrementaran 
en només tres euros fi ns a 2022
Cal recuperar el criteri que s’aplicava fi ns a 2013, quan les pensions es revaloraven en funció de l’IPC. El manteniment del poder 
adquisitiu era una referència vital per a garantir el nivell de vida que es procurava amb les pensions, una situació que es veu 
amenaçada pels nous criteris que pretén aplicar el govern del Partit Popular.

S obre la revaloració de les pen-
sions l’Autoritat Independent 
de Responsabilitat Fiscal (AI-

ReF) manté que l’executiu espanyol 
no té previst modifi car l’actual sistema 
de revaloració de les pensions contri-
butives i aplicarà la normativa vigent 
fi ns a l’any 2022, almenys. El Govern 
del Partit Popular va substituir l’ante-
rior sistema de revaloració de les pen-
sions contributives per un de nou que 
fi xa increments anuals de només un 
0,25%. El govern manté que els suc-
cessius Pressupostos Generals de l’Es-
tat (PGE) incorporaran aquesta mesu-
ra. Segons els informes del Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social, aplicant 
aquest criteri, una pensió mitjana de 
920 euros mensuals s’incrementarà 
en 2,30 euros a penes. L’augment és 

fra sensiblement inferior als 5.000 
milions del rescat de les autopistes, 
o els més de 50.000 milions que ha 
suposat el rescat de la banca.

A l’Estat espanyol, hi ha 9.552.302 
pensionistes. D’aquests, 2.026.154 
tenen pensions inferiors als 500 
euros mensuals. Són 2.547.725 els 
que perceben menys de 600 euros i 
4.835.225 els que tenen pensions de 
menys de 707,69 euros, equivalent al 
salari mínim interprofessional.

En 2022, les pensions mitjanes 
només hauran experimentat un in-
crement d’11,59 euros que, conside-
rant l’increment del cost de la vida 
(previst en 75,71 euros), acumula-
ran unes pèrdues de 64,12 euros 
mensuals.

Els temps en què l’IPC era molt 
baix o negatiu, van passar. En 2016, 
va ser de l’1,6%, i la previsió estima-
da fi ns a 2022 oscil·la entre l’1,5% i 
el 2%. Això signifi ca que des de 2017 

encara menor per als més de cinc mi-
lions de pensionistes que estan per da-
vall d’aquesta quantia. 

Si es comparen aquestes dades 
amb la previsió sobre l’evolució de la 
infl ació en aquest mateix període de 
temps, la pèrdua de poder adquisitiu 
de les pensions actuals, serà superior 
a un 7,5% fi ns a 2022. Les pensions 
futures també es veuran afectades 
pel mateix criteri. A partir de 2019 
entrarà en vigor un anomenat índex 
d’estabilitat que en provocarà una re-
ducció afegida considerable.

En els últims anys, el creixement 
del PIB ha sigut d’un 3%. L’IPC de 
2016 es va incrementar en un 1,6% i 
es calcula que oscil·larà entre l’1,5 i el 
2% fi ns a 2022. Aplicant els mateixos 
criteris que hi ha fi ns a 2013 i a partir 
d’aquestes dades, la revaloració de les 
pensions, uns 2.000 milions d’euros 
anuals, és possible i totalment assu-
mible per l’Estat. Es tracta d’una xi-

les persones pensionistes comencen 
a perdre poder adquisitiu. Per al col-
lectiu més vulnerable, el que percep 
pensions inferiors al salari mínim 
interprofessional, l’increment real 
d’aquest col·lectiu és insignifi cant.

Amb l’entrada en vigor de l’ín-
dex de sostenibilitat, la previsió més 
optimista és que en una dècada les 

pensions perden un 15% de poder 
adquisitiu. Els estudis del Ministeri 
d’Ocupació reconeixen que només 
l’aplicació de l’índex de sostenibi-
litat (a partir de 2019), que preveu 
l’esperança de vida en el moment de 
la jubilació, es retallarà un 5% del 
valor nominal de les pensions cada 
10 anys.

J.M. MUÑOZ
Intersindical Valenciana

Any
IPC en %
Increment 25%
Diferència

2.016
1,60
0,25
1,35

2.020
1,50
0,25
1,25

2.018
1,50
0,25
1,25

2.022
1,50
0,25
1,25

TOTAL
10,60

1,75
8,85

2.017
1,50
0,25
1,25

2.021
1,50
0,25
1,25

2.019
1,50
0,25
1,25

EVOLUCIÓ ANUAL DE LA DEVALUACIÓ DE LES PENSIONS

Any
Pensió 
(euros mensuals)

Pensió mitjana

2017
500
600

707,69
1.000
1.300

924,56

INCREMENT DE LES PENSIONS (XIFRES ABSOLUTES)

Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (octubre, 2017)

2018
501,25
601,50
709,45

1.002,50
1.303,25

926,87

2019
502,50
603,00
711,22

1.005.10
1.306,50

929,18

2020
503,75
604,54
712,99

1.007,52
1.309,76

931,50

2021
505,00
606,02
714,77

1.010,04
1.313,03

933,82

2022
506,26
607,54
716,55

1.012,56
1.316,31

936,15

Increment
6,26 €
7,54 €
8,86 €

12,56 €
16,31 €
11,59 €

LES PENSIONS, EN XIFRES (novembre 2017)

Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (octubre, 2017)

Pensió mitjana mensual (euros)
Cost mensual (en milions d’euros)

Nombre de pensionistes

Jubilació 
1.069,78 
6.283,24 

5.873.389

Viudetat 
648,72 

1.533,90 

2.364.528

Incapacitat permanent 
936,63 

890

950.007

Orfandat 
380,87 

129

338.307

Favor a familiars
537,71

22

41.156

Total
925,85 

8.857,94 

9.567.387

El Govern espanyol
endeuta el sistema 
públic de pensions

E l juny de 2017, el Govern es-
panyol va aprovar un crèdit 
del Tresor Públic a la Segu-

retat Social per valor de 10.192 mi-
lions d’euros destinats al pagament 
de les pensions mensuals, a més de 
la paga extra d’estiu. El Fons de Re-
serva, conegut com la vidriola de les 
pensions, comptava aleshores amb 
11.602 milions d’euros. Rajoy ha si-
gut acusat de ser el dilapidador d’un 
Fons de Reserva que van acumular 
vora de 67.000 milions d’euros i que 
en menys de cinc anys s’ha reduït a 

utilitzats, un total d’11.600 milions 
d’euros en números rojos. 

La demanda de crèdits perquè 
el sistema públic de pensions aten-
ga els pagaments que li corresponen 
representa un pas més en el deterio-
rament constant del sistema públic 
de pensions, una política que nega 
sistemàticament qualsevol mesura 
que permeta incrementar els recursos 
del sistema i consegüentment dismi-
nuir-ne el dèfi cit. La reducció del dèfi -
cit públic passa de manera inexorable 
perquè el sistema valencià ingresse 
els més 15.000 milions d’euros en po-
lítiques de subvencions a càrrec dels 
Pressupostos Generals de l’Estat i dei-
xe de pagar el que no li correspon.

8.000, més un deute que ronda els 
10.200 milions. El Fons està pràcti-
cament esgotat, amb unes reserves 
molt disminuïdes, insufi cients per a 
fer front a les seues obligacions. El 
deute resultant, emés en bons, caldrà 
abonar-lo als inversors que l’adqui-
risquen.

Per a fer front a les despeses del 
sistema de pensions, el Govern espa-
nyol va utilitzar vora de 6.000 mili-
ons del crèdit concedit i 3.500 mi-
lions més del Fons de Reserva, una 
operació que va deixar la Seguretat 
Social amb un crèdit de 4.206 mi-
lions d’euros, a més de la diferència 
entre la quantitat amb què comptava 
el Fons de Reserva i els 3.500 milions 

JUAN MIGUEL MUÑOZ OLMO
Intersindical Valenciana
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MERCAT LABORAL

S i accedir a una ocupació su-
posa per se una gran dificul-
tat, trobar-ne, si tens menys 

de 25 anys, representa una autèn-
tica odissea. Els requisits exigits en 
aquestes edats són pràcticament im-
possibles de complir a pesar que la 
majoria de la gent jove posseeix una 
important formació professional. Si 
l’atur juvenil a Europa representa 

A l’Estat espanyol hi ha dos mètodes 
per a mesurar el nombre d’aturats i 
aturades: l’enquesta de població Ac-
tiva (EPA) i el Servei Públic d’Ocupa-
ció Estatal (SEPE). 

L’EPA, que realitza cada trimestre 
l’Institut Nacional d’Estadística, és 
el sistema homologat a tot Europa i 
s’adreça a la població en edat de tre-
ballar per a conéixer quantes perso-
nes estan ocupades, parades o inac-
tives. Es fa des de 2005, d’acord amb 
els criteris de l’Organització Interna-
cional del Treball, sobre una mostra 
de 65.000 famílies, unes 180.000 
persones que responen a un qüesti-
onari específic. L’EPA distingeix dos 
tipus de població. En primer lloc, la 
població activa, persones majors de 
16 anys que en l’última setmana han 
treballat o buscat treball. Entre la  
població activa hi ha els “ocupats”: 
que han treballat almenys una hora 
en l’última setmana, o tenen un con-
tracte en vigor però estan de baixa. 
Es tenen en compte els treballadors 
i treballadores per compte d’altri i les 
autònomes. D’altra banda, els “atu-
rats” són persones que no han treba-
llat en l’última setmana, però estan 
disponibles per a fer-ho i han estat 
buscant ocupació. En aquest grup 

als). Els valencians i les valencianes 
joves entren a treballar més tard, 
amb contractes temporals i parcials 
per damunt de la mitjana espanyola. 
Pitjors contractes i salaris més bai-
xos: una situació totalment inassu-
mible.

La cobertura a la desocupació

La taxa de cobertura als aturats al 
País València, ha descendit de ma-
nera considerable, només cobreix 
el 48% de la població aturada, una 

l’atur registrat només en mesura 
una.

d)  Hi ha persones aturades que poden 
estar cercant treball de forma acti-
va, i per tant aparéixer en l’EPA, i 
que no estan registrades en les ofi-
cines d’ocupació (només és obliga-
tori estar inscrit en l’atur si es rep 
alguna ajuda per desocupació).

Quin sistema ofereix dades més 
aproximades a la realitat? Cada siste-
ma atén diferents criteris i, per tant, 
dóna resultats diferents. En la pràc-
tica, l’EPA és més fiable perquè con-
sidera més variables i sol aportar uns 
resultats més ajustats a la realitat; 
sempre aporta més dades. La desvi-
ació entre els dos sistemes és d’unes 
750.000 persones. 

Per sectors, l’atur augmenta en 
serveis amb 50.985; agricultura 
amb 9.194 i indústria amb 2.028. 
Descendeix en la construcció i entre 
les persones sense ocupació anterior. 
Augmenta en quinze comunitats au-
tònomes, al País València disminueix 
en 1.858. Quant al nombre de con-
tractes registrats n’hi ha 2.032.184. 
D’aquests, 202.542 són indefinits, 
un 9,97% del total. Els contractes 
no fixos i de durada determinada su-
men 1.829.642, el 90,03% del total. 

el 19,50%, a l’Estat espanyol la xifra 
s’eleva a un 40%, el que representa 
una dificultat afegida per a cercar 
una ocupació.

Al País València, l’atur entre la 
gent jove (39%) és molt pròxim al 
de la mitjana estatal. Dels que tre-
ballen, el 40% tenen un contracte 
a temps parcial i el 79% un de tem-
poral. El reflex d’aquesta contracta-
ció parcial i temporal, fa que el sou 
mitjà siga d’uns 470 euros inferior a 
la mitjana estatal (5.850 euros anu-

hi ha qui ja ha trobat treball però 
encara no ha començat a exercir-lo. 
Finalment, la població inactiva la 
conformen les persones majors de 16 
anys que en l’última setmana ni han 
treballat ni han buscat treball.

L’atur registrat en les oficines 
d’ocupació és una altra manera de 
mesurar la desocupació a partir de 
les dades d’aquestes institucions 
públiques. Aquest sistema mesura 
el nombre de persones treballado-
res sol·licitants d’ocupació que es-
tan inscrites l’últim dia del mes. No 
s’hi comptabilitzen col·lectius de 
persones que, estant en desocupa-
ció, no estan inscrites, o van deixar 
d’estar-ho per no cobrar subsidis, 
pel cansament o l’avorriment que els 
provoca la falta d’efectivitat.

Les xifres dels dos sistemes no 
coincideixen per distints motius:
a)  L’EPA es realitza trimestralment 

mentre que l’atur registrat és 
mensual.

b)  L’EPA es realitza a partir de les res-
postes a una enquesta, mentre que 
l’atur registrat depén del nombre 
de les persones demandants d’ocu-
pació inscrites.

c)  El mètode emprat per l’EPA pre-
veu diverses opcions, mentre que 

desatenció que provoca una gran 
bossa de pobresa i polaritza més 
la desigualtat. L’octubre passat, 
94.368 persones es van incorporar 
a la Seguretat Social, que registra-
va un total de 18.430.529 afiliades. 
Al País València, tanmateix, amb 
un augment de 38.607 afiliacions, 
la recaptació en termes absoluts 
continua sent menor. Per què passa 
això? Perquè bona part de les noves 
afiliacions cotitzen per contractes de 
jornades incompletes, fins i tot con-

tractes d’hores. Augmenta el nom-
bre d’afiliacions, però no la quantitat 
de treball.

El nombre de contractes perquè 
la Seguretat Social augmente un co-
titzador més oscil·la entre els més de 
21contractes de Canàries i els més 
de 67 d’Andalusia. S’incrementa el 
nombre de contractes formalitzats 
però no creix el volum de treball: no 
es crea treball. Però és que, a més, la 
qualitat d’eixos nous contractes deixa 
molt a desitjar.

Joves i desocupació en 2017
Notes i observacions crítiques al mercat de treball

La desocupació segons l’EPA i el SEPE

J.M. MUÑOZ

Aquestes dades reflecteixen 
clarament la qualitat de les 
noves ocupacions: en reali-
tat, no es crea treball, sinó 
que es precariza el que hi ha, 
fraccionant-lo en contractes 
de jornades parcials i de du-
rada determinada, fins i tot 
d’hores mensuals.

Mes
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre

Estat espanyol
3.760.231 (+57.257)

3.750.876 (–9.355)
3.702.317 (–48.559)

3.573.036 (–129.281)
3.461.128 (–111.908)

3.362.811 (–98.317)
3.335.924 (–26.887)
3.382.324 (+46.400)
3.410.182 (+27.858)
3.467.026 (+56.844)

País Valencià
425.808 (+6.845)
424.392 (–5.098)
420.710 (–3.682)
411.917 (–8.793)
402.019 (–9.898)
392.608 (–9.411)
389.237 (–3.371)
398.087 (–8.850)
396.034 (–2.053)
394.176 (–1.858)

PERSONES DESOCUPADES EN 2017

Font: Servei Públic d’Ocupació (SEPE), 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social

Territori

Andalusia
Catalunya
Madrid
País Valencià
Galícia
Múrcia
País Basc
Castilla i Lleó
Castella-la Manxa
Canàries 
Extremadura
Aragó 
Balears
Navarra
Astúries
Cantàbria
La Rioja
Melilla
Ceuta

Total de 
contractes 

formalitzats
4.648.174
2.986.558
2.350.621
1.856.707

944.114
937.409
926.599
886.842
841.649
779.684
626.729
565.671
495.692
357.723
334.336
234.670
159.000

20.490
17.201

Nombre de contractes 
realitzats per cada 

afiliació nova
67,34
26,46
26,77
33,28
50,01
51,44
51,64
48,47
42,91
21,14
14,11
38,46
26,26
65,57
55,20
46,99
56,54

0,00
99,42

Increment 
de cotitzants 

a la SS
69.022

112.830
87.781
55.786
18.876
18.221
17.941
18.293
19.612
36.868

4.440
14.705
18.870

5.455
6.056
4.994
2.812

0
173

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL I CONTRACTACIÓ EN 2016

Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social 
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SALUT LABORAL I MEDI AMBIENT

L’empitjorament  
de les condicions 
laborals des de 2013 
incrementen els sinistres
Aturem les morts 
per accidents de 
treball i malalties 
professionals
MANUELA LATORRE
Coordinadora de Salut Laboral i
Medi Ambient, Intersindical 
Valenciana

en vigilància de la salut. Tot això en 
una societat en contínua transforma-
ció, amb nous riscos, més malalties 
laborals i l’incompliment reiterat de 
la Llei de prevenció de riscos laborals 
al País Valencià, la taxa de precarie-
tat és elevada per la falta d’estabilitat, 
l’escassetat de la jornada i pels salaris 
inferiors –treballs de pitjor qualitat 
i més mal retribuïts–. Tot això afec-
ta sobretot els col·lectius sensibles 
i desprotegits: dones, persones mi-

L’ última reforma laboral va 
facilitar l’acomiadament i va 
elevar l’edat de jubilació. La 

política de retallades va incremen-
tar la càrrega laboral i va reduir la 
inversió en prevenció, en formació i 

nada laboral– i acabar amb les morts 
i malalties provocades per l’exercici 
professional.

Davant de l’augment preocupant 
d’accidents laborals i malalties pro-
fessionals, és clau la prevenció, la for-
mació, la consulta, la participació i la 
informació de treballadores, delegats 
i delegades de prevenció, i comités de 
seguretat i salut. Però també és molt 
important que la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social vigile i controle el 
compliment de la normativa. D’igual 
manera, en matèria de seguretat i sa-
lut en el treball, és fonamental consul-
tar les treballadores i els treballadors.

Per a reduir la sinistralitat i mi-
llorar la salut laboral, necessitem 
una cultura laboral preventiva, amb 
unes pràctiques saludables i més re-
cursos, Igualment, s’ha de potenciar 
les empreses que prevenen els riscos 
i fomenten condicions més segures 
i saludables de treball. La bona sa-
lut de les treballadores repercuteix 
favorablement en la productivitat i 
contribueix a millorar la sostenibili-
tat dels sistemes de seguretat social. 
També augmenta la qualitat de vida 
i el benestar de la població. Generar 
i potenciar una cultura preventiva, 
amb pràctiques saludables i més 
recursos és la millor garantia per a 
aconseguir-ho.

grants, joves, majors de 55 anys i per-
sones amb diversitat funcional.

Les condicions de treball deter-
minen l’estat de salut o la malaltia 
de les persones. Per això calen políti-
ques d’ocupació estables i salaris dig-
nes, amb la incorporació de criteris 
contra la precarietat en els convenis 
col·lectius i la supressió de les sub-
contractacions, que suposen riscos 
en la seguretat i salut. També cal que 
es desenvolupe de manera efectiva el 
principi d’igualtat en el treball, que 
hi haja una promoció de la salut així 
com un enfocament específic des de 
la perspectiva de gènere en els pro-
blemes de seguretat i salut laboral. 
Cal complir la Llei de prevenció de 
riscos laborals i tota la legislació la-
boral que la desenvolupa. Reclamem 
una cultura preventiva que reduïsca 
la sinistralitat. 

Controlar, inspeccionar

Per a millorar les condicions dels 
centres i llocs de treball, tenen una 
gran importància les empreses, els 
serveis de prevenció, els delegats i les 
delegades de prevenció, la Inspecció 
de Treball, l’Administració. És neces-
sari augmentar els nivells de control i 
d’inspecció per a reduir els accidents 
de treball –tant els que tenen lloc in 
itinere com els produïts durant la jor-

Una responsabilitat 
ineludible i urgent  
per al govern espanyol
Permisos per  
naixement i adopció: 
iguals i intransferibles

L a normativa laboral de l’Estat 
espanyol reconeix dos per-
misos diferents i diferenciats 

quan naix una criatura: setze setma-
nes per a la mare i quatre per al pare. 
Aquests permisos s’han de gaudir de 
manera immediatament posterior 
al part, i només és obligatori que la 
mare agafe les sis primeres setmanes 
–el que antigament es deia, no sense 
connotacions despectives, “quaran-
tena”, com si parir fóra una malaltia 
contagiosa–. O siga, el pare no està 
obligat a demanar les quatre setma-
nes que li corresponen de paternitat 
i, a més, la mare pot transferir-li’n o 
no gaudir-ne deu.

Una divisió en els permisos d’a-
questa envergadura té l’origen en 
l’atribució de la criança i les cures de 
manera quasi exclusiva a les dones. 
Amb aquesta premissa, es posa el 
focus en les persones progenitores i 
no en la criatura que acaba de vin-
dre al món, que hauria de ser la pro-
tagonista del permís perquè és qui 
necessita que la cuiden. Per avançar 
cap a la igualtat laboral i social, el 
moviment feminista lluita des de fa 
temps per canviar la regulació dels 
permisos: cal canviar-los el nom, 

però sobretot la seua mateixa con-
cepció. 

El nom i la cosa

El nom fa la cosa, o la cosa fa el nom? 
Pel que fa a la terminologia, referir-se 
als permisos “de maternitat” o “de pa-
ternitat” implica, a banda d’una dife-
rència biològica òbvia, una diferència 
social i laboral de divisió sexual de 
les cures i una imposició heteronor-
mativa que exclou nominalment mo-
dels de família que són diverses. Així, 
com que les anomenem de manera 
diferent, sabem que són diferents 
i, el més preocupant, interioritzem 
que han de ser diferents. És clar que 
canviar el nom no és suficient: hem 
de transformar el concepte de dalt a 
baix.

Socialment, els conceptes de ma-
ternitat i paternitat han estat àmpli-
ament superats: tenim famílies mo-
noparentals, amb dues mares, amb 
dos pares, amb una mare i un pare. 
Hi ha altres nivells de parentiu direc-
tament implicats en la criança i no 
tenen cap reconeixement. Les lleis, 
però, sempre van per darrere de la 
societat. Laboralment, també es que-
den molt curts els permisos actuals, 

passant de dos a quatre setmanes. 
Però en 2018 hauria d’haver-se in-
crementat en una setmana més. Per 
desgràcia, com tot el que està relaci-
onat amb la igualtat –el Pacte Estatal 

tant de maternitat com de paternitat. 
El que sí que és comú, excepte hon-
roses excepcions, és la major durada 
del permís de maternitat. Si els com-
parem amb els d’altres països euro-
peus, el panorama és molt desigual. 
Pel que fa a la paternitat, anem des 
del parell de dies de Grècia i Itàlia als 
90 de Noruega. Les mares europees 
tenen entre els 98 d’Alemanya i els 
182 d’Irlanda i el Regne Unit.

Però el més interessant és que 
Noruega, Suècia i Alemanya fan pas-
sos decidits cap a la igualtat, amb un 
permís únic que ha de ser compar-
tit per les persones progenitores, un 
mínim de setmanes per a ambdues 
parts. Només compartint la criança 
de les criatures podrem aconseguir 
una igualtat efectiva entre homes i 
dones.

Suspens per al govern espanyol 

Després de les darreres eleccions ge-
nerals, hi va haver un anunci estrela 
per part del partit que governa i el 
que li dóna suport. Tant PP com C’s 
van signar un acord per augmentar 
el permís de paternitat fins a huit 
setmanes durant aquesta legislatu-
ra. El 2017, es va duplicar el permís, 

contra la Violència de Gènere n’és 
un altre exemple–, els PP ha tancat 
l’aixeta i continuem com l’any passat. 
En matèria d’igualtat, no fer passos 
avant sempre significa fer-ne arrere.
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INTERSINDICAL

L a Constitució espanyola de 
1978 propugna el “pluralis-
me polític” com un dels valors 

superiors de l’ordenament jurídic. Si 
aquest valor s’interpreta de forma 
harmònica amb la resta de valors 
superiors, aquest pluralisme és ex-
tensiu a altres àmbits com el sindi-
cal. Pluralisme és un concepte amb 
una forta càrrega d’indeterminació. 
La seua aplicació és susceptible de 
crítiques que, traslladades a l’esce-
nari sindical, poden semblar insig-
nifi cants.

La Llei Orgànica de Llibertat 
Sindical (LOLS) (1985), una seqüela 
dels Pactes de la Moncloa (1977) per 
a facilitar l’estabilitat social i política 
del moment, introdueix el concepte 
de sindicat més representatiu: les 
organitzacions amb més d’un 10% 
de representativitat en l’àmbit esta-
tal i el 15% en una comunitat autò-
noma gaudeixen d’un estatus jurí-
dic singular, un privilegi –a l’efecte 
de la participació institucional com 
de l’acció sindical– que els permet 
participar com a interlocutors direc-
tes, independentment dels resultats 
electorals de l’àmbit sectorial o ter-
ritorial en què es concreten.

La LOLS, fi del a la seua fi nalitat 
no confessable, obstaculitza la plu-
ralitat sindical ja que estableix una 
barrera en la representativitat del 
10%, consolida el bisindicalisme de 
CCOO i UGT, i impedeix l’accés d’al-
tres organitzacions a la participació 
institucional, també coneguda com 

Des de fi nal de 2013, les prestacions 
derivades dels accidents de treball 
i de les malalties professionals del 
personal al servei de la Generalitat 
estan gestionades per mútues d’ac-
cidents de treball (Ibermutuamur, 
Umivale i Unión de Mútuas), una 
decisió unilateral de l’anterior go-
vern del Partit Popular, una impo-
sició que en el seu moment va ser 
rebutjada de manera unànime per 
tots els sindicats. El malestar de la 
representació dels treballadors i 
treballadores el va recollir Gabriela 
Bravo, consellera de Justícia, que va 
anunciar la reversió de la gestió de 

a “diàleg social”. A diferència de la 
negociació col·lectiva, aquests as-
pectes no estan regulats legalment; 
quan ho estan, en casos excepcio-
nals, la participació institucional es 
redueix a les anomenades “organit-
zacions més representatives”.

Garantit l’estatus vip de CCOO 
i UGT, el pas del temps hi ha afe-
git un problema derivat  de la crisi 
econòmica i d’afi liació que pateixen 
ambdues organitzacions: el fi nança-
ment. És una necessitat que no ha 
passat desapercebuda per als poders 

públics, interessats a mantindre l’or-
dre social sorgit del Règim del 78, un 
sistema que cal refermar amb l’arti-
culació de fórmules de fi nançament 
alternatives a les quotes de l’afi liació 
per la via de les subvencions.

Al País Valencià, el govern d’Al-
berto Fabra (PP) va plantejar una 
iniciativa legislativa per a aprovar 
la Llei de participació institucional, 
que pretenia fi nançar de forma ex-

les contingències professionals as-
sumides per les mútues al sistema 
públic.

El relat ofi cial va canviar radical-
ment en pocs mesos. La constitució 
de la comissió de treball obviava 
qualsevol referència a la “reversió” 
de la gestió de les mútues i només 
n’esmentava l’avaluació. El gir en 
l’argumentari de la Generalitat s’ha 
vist confi rmat en totes les reunions 
de la comissió. “L’incompliment de 
la recuperació per part del servei pú-
blic de la gestió de les mútues –que 
mai no hauria d’haver passat a mans 
privades– s’ha pretés justifi car de 

clusiva els sindicats més represen-
tatius i la patronal. Amb posterio-
ritat, ha sigut el Govern del Botànic 
(PSPV, Compromís) qui ha publicat 
el seu reglament, amb una previsió 
d’uns 5,2 milions d’euros per a com-
pensar les despeses derivades de la 
“participació institucional”.

La pluralitat, fulminada

Rere l’aparença de legalitat s’aconse-
gueix fulminar la pluralitat sindical 
en la participació institucional. Per 
un costat, es dóna cobertura legal a 
l’exclusió de totes les organitzacions 
que no gaudisquen de la condició de 
“sindicat més representatiu” i, per 
l’altre, es veta el seu accés a una part 
del fi nançament públic, un autèn-
tic paradigma de com no ha de ser 
la pràctica democràtica en l’àmbit 
sindical. Es tracta d’una imposició 
que atempta contra la pluralitat sin-
dical i que invisibilitza una gran part 
dels treballadors i treballadores (un 
28%, al País Valencià). A més, com 
que afavoreix econòmicament deter-
minades organitzacions sense crite-
ris objectius, atempta frontalment 
contra la llibertat sindical. 

Intersindical Valenciana recor-
rerà a tots els mitjans per a revertir 
aquesta situació i restituir la norma-
litat democràtica en aquest àmbit. 
També donarà suport a qualsevol 
iniciativa encaminada a modifi car la 
Llei de participació i a substituir-la 
per una altra que garantisca la plu-
ralitat i la llibertat sindical.

manera tortuosa per garantir-los la 
continuïtat”. 

La comissió va redactar un infor-
me no vinculant, en què les organit-
zacions sindicals es van pronunciar 
sobre la reversió del concert amb les 
mútues. Mentrestant, la represen-
tació de la Conselleria de Justícia, 
Funció Pública i Llibertats Públi-
ques guardaven un silenci absolut, 
amb el pretext que “la decisió última 
correspon al Consell”. El mateix Go-
vern valencià, com que no ha comu-
nicat en temps i forma la denúncia 
del concert, n’ha permés la pròrroga 
en 2018.

Les mútues privades continuaran 
encarregant-se de la gestió de la salut 
del personal de la Generalitat 

El Consell no reverteix en 2018 la gestió dels accidents laborals ni 
les malalties professionalsDesprés de mesos de contactes i 

reunions, al començament de 2018 
s’ha constituït la Coordinadora de 
Sindicats i Col·lectius per la Lluita 
Obrera (CICLO), una plataforma 
valenciana “per a fer front a l’ofen-
siva d’un poderós sistema capitalis-
ta que actua sense cap control de-
mocràtic contra els drets laborals i 
socials de la classe treballadora”. La 
Coordinadora, que harmonitzarà 
respostes col·lectives d’ampli espec-
tre, pretén organitzar la solidaritat 
amb les mobilitzacions en defensa 
dels drets socials i cívics de la ma-
joria social. En CICLO, organització 
de base participativa i democràtica, 
participen inicialment, a més de la 

Intersindical Valenciana, diversos 
col·lectius: estibadores i estibadors 
del port de València (Coordinado-
ra-Somt); taxistes (Elit Taxi,  Fede-
ració Sindical de València i provín-
cia), moviment social Anem, front 
cívic Som Majoria, Iaiofl autes (pen-
sionistes) i Acontracorrent ( joves 
estudiants).

Una plataforma per a 
la lluita anticapitalista 
Es constitueix la Coordinadora de Sindicats 
i Col·lectius per la Lluita Obrera (CICLO)

La LOLS  obstaculitza la 
pluralitat, consolida el 
bisindicalisme de CCOO 
i UGT, i impedeix l’accés 
d’altres organitzacions 
a la participació 
institucional, “diàleg 
social”

La pluralitat 
sindical com a 
valor democràtic
Refermar i fi nançar el bisindicalisme 
des de les institucions públiques?
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FUNCIÓ PÚBLICA

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

L’ Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic (EBEP) reconeix, en 
l’art. 16 i següents, el dret 

de la carrera professional com a 
concepte retributiu en l’àmbit de les 
administracions públiques. Concre-
tament, l’art 22.3 recull aquest con-
cepte com un tipus de retribució 
complementària. No obstant això, 
l’art. 2 determina l’àmbit d’aplica-
ció al personal funcionari, de què 

està exclòs, entre d’altres, el perso-
nal funcionari al servei de l’Admi-
nistració de justícia, sobre el qual 
l’art. 4 de l’EBEP estableix que les 
seues disposicions s’aplicaran di-
rectament quan així ho disposa la 
seua legislació específica, en aquest 
cas la Llei Orgànica del Poder Judi-
cial (LOPJ).

Així, com que la LOPJ desenvo-
lupa el règim retributiu dels funci-

per la Mesa General de Negociació, 
incorpora les bases per a l’establi-
ment de la carrera professional en 
l’Administració de justícia, i men-
tre no es produïsca la reforma de 
la LOPJ, s’ha implantat un progra-
ma d’actuació que reconeix la tra-
jectòria i actuació professional, la 
qualitat del treball realitzat, la for-
mació i els coneixements adquirits 
i la implicació amb l’organització, 

onaris dels cossos al servei de l’Ad-
ministració de justícia en els art. 
515 i següents, és en l’art. 516 on 
s’estableixen les retribucions bàsi-
ques i complementàries, on s’hauria 
de recollor expresament el concepte 
retributiu de carrera professional.

Malgrat aquesta circumstància, 
l’acord de 5 de maig de 2016 de la 
Mesa Sectorial de Justícia de la Ge-
neralitat, ratificat posteriorment 

objectius i finalitat que resulten de 
la implantació de la nova oficina ju-
dicial.

La Intersindical treballa perquè 
el Ministeri de Justícia desenvolupe 
la LOPJ en allò que disposa l’EBEP 
per tal d’adequar les retribucions 
actuals i s’incorpore aquest con-
cepte de carrera professional a tot 
el personal de l’Administració de 
justícia.

Pel reconeixement de la  
carrera professional en la LOPJ

Modernitzar l’administració  
i obrir-la als canvis tecnològics

Plantilles envellides
vs.

joves sense treball?

E l pla estratègic en matèria de 
recursos humans publicat per 
la Generalitat el desembre de 

2016 presenta dades molt aclaridores. 
Per exemple, més del 60% del perso-
nal ja ha complit cinquanta anys, i en 
els pròxims deu anys es jubilaran més 
de cinc mil persones, més del 30% de 
la plantilla. Es pot fer alguna cosa a 
partir d’aquesta constatació? 

El temps de l’anàlisi de les dades 
i dels estudis ja ha passat. És l’hora 
d’afrontar les mesures adients per a 
revertir el problema. Si no s’hi actua, 
es corre el risc de no quede gent ni 
per a tancar la paraeta. Aquesta pa-
ràlisi, que només pot satisfer els ide-
als neoliberals de Davos o del minis-
tre Montoro, és inadmissible.

Des de la implantació de l’autono-
mia i amb l’assumpció de competèn-
cies per part de la Generalitat s’ha 
recorregut un llarg camí que, tan-
mateix, no ha permés disposar d’un 

de la plantilla només es pot solucio-
nar amb gent més jove. Però, com s’ha 
de mamprendre aquesta renovació? 
Segons la mateixa Administració, el 
percentatge de personal interí i labo-
ral temporal és superior al 30%, en 
algun cas com el SERVEF representa 
més de la meitat. Aquests col·lectius 
també estan integrats sobretot per 

finançament just. Les polítiques aus-
tericides del Govern espanyol, amb les 
contínues congelacions de les taxes de 
reposició d’efectius, han impossibi-
litat ofertes públiques d’ocupació en 
condicions i han provocat una autèn-
tica crisi demogràfica en una plantilla 
que és major, precària en molts casos 
i totalment insuficient. L’envelliment 

persones majors. ¿Com conjugar el 
respecte al personal interí i les seues 
legítimes aspiracions a la consolidació 
del lloc de treball amb les de la gent 
més jove que veu en els serveis públics 
una eixida professional a la seua deso-
cupació? Les respostes al dilema han 
de dibuixar un camí que conjumine el 
reconeixement a l’experiència i el tre-

ball ben fet d’un personal que ha patit 
anys successius de retallades amb un 
model de funció pública adaptat a la 
societat valenciana del segle XXI.

L’opció d’Intersindical Valenciana 
és el de l’accés diferenciat a la funció 
pública. Ara és l’hora per a que l’Ad-
ministració responga al personal fun-
cionari interí i laboral temporal sense 
oportunitats suficients per a assolir 
el seu lloc de treball. És el moment 
d’aprovar unes convocatòries que 
garantisquen que ningú es queda pel 
camí, amb una fase de concurs que 
reconega de manera destacada ser 
personal d’aquesta Administració. 

El futur de l’Administració del País 
Valencià passa també per modernit-
zar les seues estructures, fer-les més 
àgils i obrir-les als canvis tecnològics. 
No s’ha de triar entre el personal que 
treballa i el que vol accedir a un lloc 
digne. Tothom és necessari i hi ha fa-
ena per a molta més gent. 
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ENSENYAMENT

E l portaveu sindical hi va des-
tacar l’absència d’una autènti-
ca negociació amb la comuni-

tat educativa i, en particular, amb la 
representació dels treballadors i tre-
balladores de l’ensenyament. Cal as-
senyalar que la norma afecta directa-
ment el model educatiu valencià i les 

deració que el valencià és una llen-
gua minoritzada i que tot l’alumnat 
té dret a dominar i estar capacitat 
per a utilitzar, oralment i per escrit, 
el valencià en igualtat amb el castellà 
i també a ser competent en una o més 
llengües estrangeres en acabar els es-
tudis obligatoris”. Els dos requisits 

condicions laborals del professorat.
Malgrat les discrepàncies puntu-

als amb les administracions, STEPV 
dóna suport a les iniciatives i normes 
que afavoreixen els avanços en la 
igualtat i la normalització lingüísti-
ques. En aquest sentit, un programa 
plurilingüe “ha de partir de la consi-

bàsics de qualsevol programa han 
de ser que potencie el valencià, tot 
convertint l’idioma propi en el nucli 
organitzador del currículum, i que en 
fomente la normalització, tant en els 
centres com en el conjunt del sistema 
educatiu, en els usos social, adminis-
tratiu i acadèmic. Com recomanen 
les persones expertes, les autoritats 
científi ques i el mateix Consell d’Eu-
ropa, el valencià ha de ser la llengua 
central del nostre model plurilingüe. 

Territoris castellanoparlants

En les comarques castellanoparlants 
s’ha de garantir que tot l’alumnat 
acabe els estudis dominant les dues 
llengües ofi cials. Per aconseguir-ho i 
garantir el dret de l’alumnat a estu-
diar el valencià, cal una planifi cació 
lingüística amb plans singulars de 
formació de professorat, reducció de 

ràtios, materials curriculars especí-
fi cs, més professorat de valencià i su-
pressió de les exempcions. En aquest 
sentit, STEPV planteja al Consell la 
derogació de la norma que manté 
aquesta fi gura extemporània.

El Sindicat també demana una 
adequada planifi cació que permeta 
aplicar amb garanties el programa 
plurilingüe en tots els centres i terri-
toris. Per a fer-ho viable, a la Conse-
lleria d’Educació li pertoca disposar 
d’un conjunt ampli de recursos eco-
nòmics, metodològics, pedagògics, 
curriculars i organitzatius. “Només 
d’aquesta manera, adverteix el Sindi-
cat, s’avançarà cap a la convivència i la 
igualtat real de les dues llengües ofi -
cials, i la cohesió social i lingüística”.

Per un programa      
plurilingüe integrador
Les propostes d’STEPV sobre la llei de plurilingüisme, una norma decisiva per 
al futur del sistema educatiu valencià, van ser presentades per Vicent Maurí 
en la compareixença que, en representació del Sindicat, va realitzar el 8 de 
gener davant la Comissió d’Educació i Cultura de les Corts Valencianes.

Avançar en 
la normalització
Des de la seua constitució, fa qua-
ranta anys, el Sindicat ha sigut un 
defensor ferm del procés de nor-
malització lingüística. Les deman-
des en aquest sentit s’han substan-
ciat en aspectes com: 
�� La demanda d’una llei d’igualtat 
lingüística que supere l’obsoleta 
Llei d’ús i ensenyament del va-
lencià (LUEV).
�� El suport al Decret d’usos insti-
tucionals i administratius de les 
llengües ofi cials.
�� L’aposta per la urgent obertura 
d’À Punt Mèdia i la confi guració 
d’un espai comunicatiu compar-
tit amb la resta de territoris de 
parla catalana.
�� L’exigència d’un augment de les 
partides pressupostàries per a la 
promoció i ús del valencià.
�� La defensa, en tot el sistema 
educatiu valencià –des d’infantil 
fi ns a la universitat– d’un autèn-
tic plurilingüisme.

Un programa 
integrador i 
intercultural 
Per a millorar la proposició de llei de 
plurilingüisme, el Sindicat ha pre-
sentat una trentena d’esmenes, ba-
sades en la pràctica docent de milers 
de professionals del País Valencià, en 
les múltiples recerques i estudis cien-
tífi cs sobre l’educació bilingüe i plu-
rilingüe i l’aprenentatge de llengües 
i en el compromís d’STEPV de posar 
tots els seus mitjans “com a garantia 
d’excel·lència, per a garantir els drets 
de l’alumnat per ser competent i es-
tar capacitat en el domini oral i escrit 
de les dues llengües ofi cials, i tindre 
un domini funcional d’almenys una 
llengua estrangera”. Entre les esme-
nes presentades, destaquen les se-
güents:
��  Canviar el nom al programa pel de 
programa d’educació plurilingüe 
integrador (PREPI), una deno-

castellà i llengua estrangera—, és 
millor “ajornar la introducció de la 
llengua dominant, el castellà”.
��  Realitzar cada dos anys l’avaluació, 
per a augmentar el dinamisme en 
la millora del programa i adap-
tar-lo a les realitats sociolingüísti-
ques dels centres i del seu entorn. 
El programa s’ha d’aplicar en la 
seua totalitat en un màxim de dos 
cursos.
��  Acabar amb la discriminació que 
pateix l’alumnat de les comarques 
castellanoparlants, una situació 
que els discrimina respecte de la 
resta de l’alumnat valencià, i ga-
rantir el seu dret a ser competent 
en valencià. Per a aconseguir-ho cal 
incorporar a la norma una disposi-
ció derogatòria dels articles 19 i 24 
de la Llei d’ús i ensenyament del va-
lencià (LUEV).
��  Incloure una referència a la ratifi -
cació per part de l’Estat espanyol 
de la Carta Europea de les Llengües 
Regionals o Minoritàries, en vigor 
des de 2001, i que obliga tant el go-
vern espanyol com el valencià.

minació que defi neix el que és i el 
que es pretén aconseguir amb la 
proposició de llei. Per altra part, la 
interculturalitat, que abasta tots els 
àmbits i els programes dels centres, 
ha de ser un element rellevant del 
pla educatiu del centre.
��  Considerar que el valencià és la 
llengua base per a l’ensenyament. 
El programa, que ha d’aplicar me-
todologies i mesures organitzatives 
en funció del context sociolingüístic 
i dels resultats de les avaluacions, 
vehicularà en valencià, almenys el 
50% dels continguts curriculars 
en tots els centres, també els dels 
territoris de predomini lingüístic 
castellà. Els centres que a l’entrada 
en vigor de la llei compten amb més 
d’un programa lingüístic hauran 
d’aplicar el màxim d’hores de va-
lencià.
��  En els territoris de predomini lin-
güístic valencià, s’impartiran en 
la llengua pròpia el 90% dels con-
tinguts en educació infantil. Si en 
aquesta etapa s’introdueix l’ús ve-
hicular de tres llengües —valencià, 

��  Suprimir la referència a les sentèn-
cies del Tribunal Suprem d’abril de 
2015, atés que es refereixen al mo-
del lingüístic de Catalunya i no al 
del País Valencià.
��  Acreditar el coneixement de llen-
gües per part del professorat per a 
l’ús vehicular de les llengües a tra-
vés de mecanismes de rang inferior 
a la Llei, un sistema que en facili-
tarà l’adaptació a les necessitats de 
cada moment.
��  Introduir un nou capítol en la pro-
posició de llei que incorpore la con-
sideració del valencià com l’idioma 
de relació i comunicació dels cen-
tres docents, un aspecte sobre el 
qual la norma té un buit.
��  Designar en tots els centres docents 
una persona coordinadora de pluri-
lingüisme per a dinamitzar i coor-
dinar tots els aspectes relacionats 
amb el desplegament de la llei.
��  Establir convenis de col·laboració 
amb entitats i mitjans de comuni-
cació dels territoris amb els quals 
compartim la mateixa llengua coo-
fi cial diferent del castellà.



1166/ MARÇ 2018

SALUT

L a regulació de la borsa de tre-
ball al País Valencià (ordre de 
la Conselleria de Sanitat de 

5/10/2009) s’ha demostrat incapaç 
de complir les seues funcions. És la 
conclusió a què han arribat, en el si 
de la Mesa Sectorial, l’Administra-
ció i la representació social. La ina-
dequació de la borsa ha propiciat la 
negociació d’un nou marc reglamen-
tari per a l’accés a l’ocupació pública 
temporal

Funcions de la borsa

En el procés d’elaboració normativa 
del nou model de borsa s’han d’iden-
tifi car quines n’han de ser les funci-
ons, les prioritàries i les accessòries, 
i com han de dur-se a terme. El ser-
vei públic de salut valencià, amb una 
plantilla de més de 50.000 persones, 
ha de gestionar els seus recursos hu-
mans de manera ajustada als proce-
diments i prescripcions legals. 

L’administració ha de planifi car 
l’assistència sanitària que ha de pres-
tar i el capital humà necessari per a 

fer efectiu el dret a la protecció 
de la salut de les ciutadanes i 
els ciutadans. Mitjançant les 
ofertes públiques d’ocupa-
ció se selecciona el personal 
fi x i a través de la borsa de 
treball és proveeixen les ne-
cessitats temporals de per-
sonal. L’objecte principal 
de la borsa és regular l’accés 
a l’ocupació temporal i orde-
nar les persones aspirants en 
condicions d’igualtat, mèrit i 
capacitat, amb una gestió pú-
blica i transparent.

Però la borsa té altres fun-
cionalitats, com ara assignar 
de manera objectiva professi-
onals disponibles en cada lloc 
de treball. La borsa també ha 
de satisfer les necessitats del 
personal estatutari per a l’accés 
a la promoció interna tempo-
ral i incorporar amb agilitat 
les noves promocions de pro-
fessionals. Intersindical Salut 
aposta per conformar de mane-

ra permanent “una borsa d’ocupa-
ció temporal oberta, àgil, pràctica i 
transparent”.

Una regulació que cal actualitzar

La rebaremació automàtica del per-
sonal inscrit en la borsa actual per-

metria avançar molt i preservar 
aquestes característiques. La 

incorporació de manera 
permanent dels nous 
aspirants, amb terminis 
preestablits per la bare-

mació inicial i la poste-
rior incorporació a l’edició 

de borsa, la implementació al 
procés de les noves tecnologies –

amb programes de gestió de la bor-
sa– i la capacitat d’interactuar dels 
usuaris facilitarien els procediments. 
Intersindical planteja garantir “la 
capacitat de les persones candidates 
d’activar-se i desactivar-se voluntàri-
ament en cada categoria o departa-
ment, i que només es cride a qui tinga 
interés a treballar en cada moment”. 
Un aspecte clau en la regulació ha 
de ser la supressió de “qualsevol cle-
vill que permeta vulnerar l’ordre de 
prelació del aspirants i en la tramita-

ció dels procediments de nomena-
ment”. L’automatització del procés 
amb consignació del moment en 
què es produeixen els actes admi-
nistratius i la seua tramitació per 
ordre temporal, el registre de te-
lefonades així com qualsevol al-
tre sistema de comunicació que 
deixe rastre en els dispositius 
dels usuaris s’ha de poder em-
prar en les al·legacions o plecs 
de justifi cació. La Intersindi-
cal s’ha manifestat taxativa 

en aquests extrems: “Treballem per 
un model d’assignació objectiva d’as-
pirants, cal eliminar els vells models 
permeables a pràctiques de col·loca-
ció.” S’ha d’avançar també en un ma-
jor control del règim d’incompatibi-
litats, de manera que siga impossible 
compaginar el treball públic amb el 
privat.

Promoció en el treball

En la sanitat valenciana, el dret a la 
promoció en el treball ha de véncer 
les difi cultats que des de fa temps 
pateixen determinats col·lectius. La 
promoció interna temporal per a 
progressar en la vida professional ha 
de tindre en compte, a més dels re-
quisits de titulació, l’adquisició de co-
neixements adquirits per la pràctica 
professional.

Intersindical Salut ha proposat un 
model que prioritze la promoció in-
terna, especialment de les categories 
més castigades, com les de la funció 
administrativa i el personal de ser-
veis o agrupacions professionals. Pel 
que fa a les persones amb reducció de 
la capacitat, el Sindicat planteja que 
la borsa de treball temporal preveja 
que les persones amb disminució de 
la capacitat d’almenys el 33%, acce-
disquen almenys al 7% dels nomena-
ments temporals per departament. 
En relació amb els barems, Intersin-
dical defén baremar l’examen d’opo-
sició sense sobrepassar els 25 punts i 
puntuar els exàmens qualifi cats entre 
3 i 4,99. 

Finalment, cal millorar, en el 
barem del treball en formació, les 
puntuacions dels metges interns re-
sidents.

Cap a un nou model de 
borsa d’ocupació temporal
Intersindical demana 
prioritzar la promoció 
interna en les categories 
laborals més castigades

Amb el lema “Resistir és crear, resis-
tir és transformar”, del 13 al 17 març 
se celebrarà el Fòrum Social Mundial 
(FSM) a Salvador de Bahia (Brasil). 
En una societat global plena de recu-
lades, pèrdua de drets, de garanties 
democràtiques i de llibertats, enfront 
dels atacs conservadors i autoritaris, 
l’FSM donarà cabuda a nombroses 
experiències de resistència social. 
També s’hi debatran alternatives so-
lidàries i democràtiques, respostes a 
les manifestacions de violència, les 
desigualtats socials i territorials, amb 
plantejaments globals, comuns per al 
conjunt de la humanitat. 

Més informació: 
http://fsm2018.org/es/
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Un bon  
negoci per  
a l’empresa
La situació il·legal que s’ha descrit 
té importants desavantatges per la 
treballadora “falsa autònoma” en re-
lació amb els drets a què té dret com 
a treballadora per compte d’altri com 
l’aplicació del conveni col·lectiu cor-
responent o l’Estatut dels Treballa-
dors,  per la qual cosa no gaudeix dels 

Si es compara la seua situació laboral 
amb la d’una treballadora per comp-
te d’altri, els perjudicis són indiscu-
tibles:
��No consta d’alta en l’empresa. Per 
tant, l’empresa no cotitza per ella, 
sobre la qual recau la responsabi-
litat de donar-se d’alta en la Segu-
retat Social i cotitzar el règim de 
treballadors autònoms.
��No forma part de la plantilla de l’em-
presa, malgrat treballar per a ella.
�� Cada trimestre ha de presentar 
una declaració davant d’Hisenda, i 
abonar –per regla general– el 21% 
d’IVA per les factures que emeta i 
un IRPF superior.
��No té vacances retribuïdes.
��No té un salari garantit per conveni.
�� Com que no té un conveni d’apli-
cació, no té permisos retribuïts, 

drets que incorpora la normativa la-
boral. A la falsa autònoma se li aplica 
el dret mercantil i civil, que no recull 
drets laborals. Tampoc no té dret a un 
salari, sinó que factura a l’empresa, 
les seues retribucions no provenen 
de la nòmina sinó de les factures que 
obligatòriament ha d’emetre.

llicències, excedències, lactàncies, 
reduccions de jornada i altres situa-
cions regulades pel conveni.
��No hi ha acomiadament, només 
“cessament d’activitat”. Per tant, la 
treballadora falsa autònoma no pot 
reclamar les indemnitzacions cor-
responents en cas d’acomiadament.
��No té dret al subsidi d’atur, llevat 
que ella mateixa, com a “autòno-
ma”, haja cotitzat de forma voluntà-
ria per a la desocupació (set de cada 
deu falses autònomes no ho fan per 
evitar la disminució dels seus in-
gressos).
�� Les demandes judicials de les falses 
autònomes es tramiten per la via ci-
vil (la via social de les treballadores 
és més ràpida i beneficiosa).
�� Les retribucions per baixa laboral 
es cobren segons la base de cotit-

zació. La majoria de les autònomes 
trien la cotització mínima i per això 
solen percebre menys diners quan 
estan en situació de baixa laboral 
o quan pateixen una incapacitat 
permanent, situació que té una re-
percussió directa en la pensió de 
jubilació.

En suma, les falses autònomes, mal-
grat ser treballadores, tenen molts 
menys drets que els seus companys i 
companyes de l’empresa, estan menys 
protegides, assumeixen moltes més 
responsabilitats perquè actuen d’em-
presàries i resulten molt més econò-
miques a les empreses, que eludeixen 
les seues responsabilitats de cotitzar 
pel treball que es genera en la matei-
xa empresa, ja que aquesta activitat 
es considera com un servei que rea-
litza un personal aliena a l’empresa.

L a situació del mercat de treball 
fa que bona part de les ofertes 
d’ocupació, sobretot les adre-

çades a la gent jove, es materialitzen 
a través d’un “contracte mercantil”, 
encara que les característiques de 
l’ocupació que s’ofereix siguen les 
d’un treball per compte d’altri. Es 
tracta de contractacions de treba-
lladores i treballadors “autònoms”, 
que no ho són en absolut. A aquests 
“falsos autònoms” els empresaris els 
fan signar una contractació il·legal 
que dóna cobertura a unes retribu-
cions inferiors per la realització de 
treballs que es duen a terme darrere 
de l’escut d’un contracte mercantil. 

a) El treball de la treballadora autò-
noma es realitza per compte pro-
pi, de manera autoorganitzada, 
amb mitjans propis.

b) El treball els realitza la treballa-
dora autònoma com a empresa, 
encara que tinga al seu càrrec per-
sonal contractat.

c) Els ingressos de la treballadora au-
tònoma no són fixos ni periòdics, 
depenen dels treballs realitzats.

d) La treballadora autònoma assu-
meix els riscos de l’activitat i dels 
beneficis que s’obtinguen.

Treballadores per compte d’altri

Aquestes treballadores són les que 
voluntàriament presten els seus ser-
veis retribuïts per compte de l’em-
presa, dins de l’organització i la di-
recció d’una altra persona, física o 
jurídica, denominada “ocupador”. 

L’empresa s’estalvia així l’abonament 
de les cotitzacions corresponents si la 
mateixa tasca la realitzara personal 
treballador per compte d’altri.

Treballadores autònomes

La llei defineix els treballadors autò-
noms com a “persones físiques que 
realitzen de forma habitual, perso-
nal, directa, per compte propi i fora 
de l’àmbit de la direcció i l’organit-
zació d’una altra persona, una acti-
vitat econòmica o professional a títol 
lucratiu. Aquesta activitat autònoma 
o per compte propi podrà realitzar-se 
a temps complet o a temps parcial”. 

Les relacions laborals entre una 
treballadora autònoma i un client no 
es regulen per un contracte de tre-
ball, si no per mitjà d’uns contractes 
mercantils amb determinades carac-
terístiques:

Les relacions entre l’empresa i la tre-
balladora es regeixen per un contrac-
te de treball.

El treballador per compte d’altri 
treballa sota les ordres de l’empresa, 
amb els mitjans i eines de l’empresa 
i rep periòdicament un salari pel seu 
treball. Els beneficis i les possibles 
pèrdues els assumeix l’empresa.

Treballadores falses autònomes

La treballadora autònoma, encara 
que realitza una activitat que s’as-
sembla a la d’una autònoma, ha for-
malitzat una relació amb un contrac-
te de relació mercantil, però practica 
un treball amb totes les característi-
ques d’una treballadora per compte 
d’altri. Encara que semble una autò-
noma, no ho és. Una falsa autònoma 
ha de complir els requisits de la tre-
balladora per compte d’altri i no es-

tar donada d’alta com a treballadora 
per compte d’altri.

Jurídicament no importen les 
clàusules dels contractes signats, 
sinó l’activitat que realment es rea-
litza. Es pot estar donat d’alta com 
a autònoma i signar un contracte 
mercantil com a autònoma, però si es 
compleixen els requisits per a ser una 
treballadora per compte d’altri s’és 
una treballadora per compte d’altri, 
no una autònoma. 

A la falsa autònoma, integrada en 
l’organització i la direcció de l’em-
presa, se li aplica la normativa d’una 
treballadora autònoma, amb els seus 
avantatges i desavantatges, però en 
realitat la seua situació laboral és la 
d’una treballadora per compte d’al-
tri. Aquesta disfunció, que no permet 
tributar ni cotitzar com cal, constitu-
eix un frau a la Seguretat Social.

Noves formes de 
sobreexplotació capitalista: 

els falsos ‘autònoms’
JUAN MIGUEL MUÑOZ OLMO
Intersindical Valenciana
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El trasllat del centre de recepció  
va ser una decisió unilateral de l’administració 

El centre de menors de Bunyol,
símptoma d’un sistema malalt

A l llarg del temps, les políti-
ques de contenció, correcti-
ves i assistencials a la infan-

tesa i adolescència –molta protecció 
i escassa prevenció–, són la tònica 
dominant. Sense revisar ni avaluar i 
amb menyspreu a les capacitats in-
tegradores, les polítiques de caritat 
són hereves dels models d’ordes re-
ligiosos, fundacions i oenegés recon-
vertits sovint en negocis privats amb 
ànim de lucre. 

Quan arriben als 18 anys, els joves 
immersos en l’espiral addictiva de 
la institucionalizació, són expulsats 
de manera paradoxal per la mateixa 
institució que els allotjava. Es man-
té així una cadena generacional de 
marginació i desadaptació. La in-
versió pública al menor en situació 
de desemparament, un sector que 
necessita molt d’esforç i que només 
dóna resultats intangibles, mai no ha 
interessat als governs, menys encara 
en moments de crisi.

Segons les Nacions Unides, al País 
Valencià hi ha més de 300.000 xi-
quetes i xiquets en risc d’exclusió. El 
sector de la infantesa, en abandó ab-
solut per administracions anteriors, 
demanava a crits una intervenció 
d’urgència. Per això el nou Govern 

tats a l’empara de la Generalitat, cen-
tres de recepció que acullen menors 
de manera immediata.

El novembre de 2016, la direc-
tora general, que havia admés que 
la situació del centre de recepció de 
Montolivet era caòtica, proposa la 
construcció d’un nou centre a Llíria 
i el trasllat temporal a les instal·laci-
ons existents al barri del Cabanyal de 

València, amb una reducció de places 
publiques de recepció: de 56 a 30. El 
trasllat del centre de recepció és una 
decisió política que adopta l’Admi-
nistració sense consultar el col·lec-
tiu professional. Es tracta, al nostre 
entendre, d’una mesura precipita-
da i imprudent, que requeria molta 
preparació i organització, a més de 
diàleg amb la gent afectada. Calia re-
alitzar un treball previ en el nou en-
torn –educació, sanitat, ajuntament, 
policia, emergències…– i retardar el 
trasllat per a facilitar l’inici d’un nou 
cicle escolar. 

El centre de recepció fa anys que 
està en una situació decadent, carent 

del Botànic, amb la seua vicepresi-
denta i consellera d’Igualtat Mòni-
ca Oltra, va despertar expectatives i 
il·lusions de canvi. En aquest clima i 
a instàncies d’organitzacions huma-
nitàries, tots els grups parlamentaris 
de les Corts van donar suport, el 15 
de juliol de 2016, al Pacte Valencià 
per la Infància. Pocs mesos després, 
la Generalitat creava la Direcció Ge-
neral de la Infantesa i Adolescència, 
amb l’objectiu de “tornar a il·lusionar 
els professionals del sector” mentre 
que la vicepresidenta del Consell es 
responsabilitzava de liderar les po-
lítiques progressistes que la gent re-
clamava.

Abandó, decepció

Des de l’anunci de la posada en mar-
xa de les noves polítiques, cada volta 
hi ha més professionals, dones i ho-
mes que treballen amb menors que 
comprovem decebuts que les desit-
jades intervencions de la Conselleria 
s’adopten de manera precipitada, 
sense estudis previs, amb moltes 
contradiccions, amb responsables 
que estan pendents, sobretot, de la 
repercussió en els mitjans de comu-
nicació. 

El sector exigeix l’aprovació d’un 
pla global i estratègic, amb dotaci-
ons de recursos tècnics i humans que 
permeten actualitzar la xarxa pública 
i rebaixar la xifra de 1.200 menors en 
espais residencials públics o concer-

d’inversions i amb una nul·la vigilàn-
cia de la qualitat assistencial, sense 
que ningú no en supervise el funci-
onament i la gestió, entre altres de-
ficiències. L’òptim funcionament de 
qualsevol centre de recepció reque-
reix un procés de diàleg i mediació 
amb l’entorn, amb un equip humà 
il·lusionat que s’implique i participe 
en un projecte que aspire a oferir 
una òptima qualitat assistencial. 
Però també cal evitar la temporalitat 
de la plantilla i agilitzar els procedi-
ments de cobertura de les vacants, a 
més d’adequar les instal·lacions a la 
normativa. Per a reduir al màxim els 
perjuís als menors i l’eficàcia del ser-
vei, també s’ha d’agilitzar la càrrega 
que representen els 2.500 expedients 
oberts només a València en 2017.

Voluntat política

Tot i que el perfil i les característiques 
del menor atés és idèntic en qualse-
vol indret, la ubicació provisional del 
centre de menors a Bunyol no és la so-
lució més idònia, amb 30 places que 
no cobreixen les necessitats. S’han re-
duït en un 45% les places de recepció 
i desaparegut les 20 places d’acollida 
concertades de Bunyol, tot i que se 
n’han creat onze d’emancipació. Pel 
que fa a les mesures més generals, les 
polítiques públiques han d’assumir 
conseqüentment la realitat dels flu-
xos migratoris, canviar els criteris de 
classificació per edats i adequar-los 

a perfils i pedagogies concretes, amb 
multiespais reduïts i ajustats a la plu-
riculturalitat i als distints perfils de la 
població usuària. Dins d’aquest marc, 
d’han de prendre decisions d’urgèn-
cia i disposar de places de recepció 
que servisquen de suport per a aten-
dre urgències amb criteris educatius. 
També cal avaluar i aplicar controls 
de qualitat de tots els casos derivats 
en 2017, amb un balanç del tanca-
ment i trasllat del centre de menors: 
cost professional, econòmic i social. 
Cal explicar per què en l’equip edu-
catiu del centre no hi ha cap persona 
funcionària i tota la gent treballa en 
condicions d’interinitat. 

Som conscients que hi ha una vo-
luntat política de resoldre la proble-
màtica del menor desprotegit. Hi ha 
interés per a atendre amb un servei 
de qualitat les necessitats assistenci-
als, educatives i emocionals dels ado-
lescents, a pesar de les limitacions 
econòmiques de les administracions 
públiques. Tot i això, ha arribat l’ho-
ra que professionals amb experiència 
acreditada i responsables de l’Ad-
ministració en el sector comencen a 
coordinar-se i a dissenyar conjunta-
ment les noves polítiques socials. La 
situació escandalosa del centre de 
menors de Bunyol és només l’expres-
sió més visible, la simptomatologia 
crònica d’un sistema. Ja toca que ens 
posem a atendre un pacient sensible 
i greument malalt.

JOSÉ M. PASCUAL
Grup de Polítiques Socials, 
Intersindical Valenciana

Segons les Nacions 
Unides, al País Valencià 
hi ha més de 300.000 
xiquetes i xiquets en risc 
d’exclusió
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ESCOLA SINDICAL MELCHOR BOTELLA

14 anys d’Escola Sindical

Un model de  
formació per al 
rearmament ideològic

M elchor Botella Martínez, 
un mestre emblemàtic en 
la història d’STEPV, dóna 

nom des de 2003 a l’Escola Sindi-
cal de la Federació STPV, que tam-

Constitució
Amb Manolo Cabanillas com a pri-
mer director de l’Escola Sindical 
(2003), l’entitat es dota d’una iden-
titat jurídica, obri camins i participa 
en múltiples àmbits. L’arrancada de 
l’Escola també coincideix amb la cul-
minació de la transició de la Federa-
ció STPV a la Intersindical Valenci-
ana, un encaix organitzatiu complex 
no exempt de dificultats.

Expansió
El X Congrés del STEPV (2007) tria 
un nou Secretariat Nacional que de-
signa Josep Ramon Torres com a res-
ponsable de formació. Poc després, el 
Consell Nacional el nomenarà direc-
tor de l’Escola.

El III Congrés de la Intersindical 
Valenciana (2008) decideix que la di-
recció de l’Escola Sindical s’incorpo-
re al Secretariat Nacional de la Inter-
sindical i explica el sentit subsidiari 
de la formació sindical: “La formació 
laboral contínua –un dret dels treba-
lladors i les treballadores, atés que la 
financen amb les deduccions de les 
seues nòmines–, especialment la que 
es realitza en el propi lloc de treball, 
ha de ser responsabilitat exclusiva 
dels empresaris i de l’Administra-
ció. El Sindicat exigeix que aquests 
últims atenguen les necessitats for-
matives dels seus propis treballadors 
i treballadores. Malgrat això, quan 
les empreses i les administracions 
no ho fan, la Intersindical pot oferir 
¬–a les organitzacions confederades, 
l’afiliació i el conjunt de treballadors 
i treballadores– accions formatives 
gestionades democràticament i amb 
total transparència des de l’Escola 
Sindical Melchor Botella. L’Escola 
inaugura una seu pròpia en l’avingu-
da de Burjassot de València.

JOSEP RAMON TORRES I BALDOVÍ bé agrupa STAS i STSPV. A més de 
sindicalista, Melchor Botella va ser 
un actiu militant dels Moviments 
de Renovació Pedagògica (MRP), 
col·lectius de dones i homes com-
promesos amb la formació perma-
nent del professorat i el canvi edu-
catiu. En el llibre 35 anys fent camí, 

Retallades
La crisi econòmica i estructural i les 
retallades aplicades per l’Adminis-
tració del PP, afecten durament l’es-
cola (2011-2014). La negativa de la 
Conselleria d’Educació a reconéixer 
les activitats formatives, les restric-
cions de les subvencions de l’Institut 
Nacional d’Administració Pública i 
els retards dels pagaments del Ser-
vei Valencià d’Ocupació i Formació 
forcen l’entitat a reduir dràsticament 
l’oferta d’activitats i finalment a tan-
car les oficines. El factor determinant 
és la brutal retallada de personal. 
Tant l’aleshores directora de l’Escola, 
M. Ángeles Llorente (STEPV), com 
Inés Tomàs (STAS) es veuen forçades 
a deixar les responsabilitats formati-
ves en l’Escola Sindical i retornar als 
seus respectius llocs de treball. 

Recuperació
Des de 2014, amb la direcció de 
German Nando, l’Escola es recupe-
ra gradualment i recupera un nivell 
intens d’activitats. En l’àmbit de la 
formació professional, la constitució 
del Consorci d’Instituts del País Va-
lencià fa un pas estratègic que obri 
moltes expectatives per al professo-
rat i l’alumnat. La tasca formativa 
de la Intersindical també arriba a 
la gent que busca una primera ocu-
pació. En plena crisi identitària, la 
participació en projectes europeus 
involucra les activitats formatives en 
la construcció de l’Europa del segle 
XXI. Un context social advers, amb 
uns sindicats desdibuixats i sovint 
impotents davant la insaciable es-
penta ultraliberal, reclama una ofer-
ta formativa que contribuïsca a asse-
nyalar una via pròpia per a avançar 
cap a l’apoderament de la classe tre-
balladora.

Albert Sansano identifica els orígens 
del Sindicat amb la primera Escola 
d’Estiu del País Valencià, el juny de 
1976. Ací estan també les arrels de 
la nostra Escola Sindical, una entitat 
que aposta per un model de forma-
ció ben apegat a la renovació peda-
gògica. 

Reptes 
El futur només es basteix des d’un 
present actiu. Ara mateix, l’Escola 
Sindical Melchor Botella busca nous 
socis, com la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies, entitat amb 
la qual compartim activitats. Amb la 
Federació de MRP del País Valencià, 
una aliada històrica, estudiem diver-
ses ofertes alternatives als models de 
formació mercantilista que van ali-
mentar els successius governs valen-
cians del Partit Popular. 

Debats
La renovació de les estructures labo-
rals no es pot entendre al marge de 
la construcció  d’un altre model de 
societat. Des de l’Escola Sindical hi 
ha el propòsit d’abordar una reflexió 
ideològica sobre el món actual, una 
“societat moderna líquida”, en parau-
les de Zygmunt Bauman, on les con-
dicions d’actuació dels seus membres 
canvien abans que les formes puguen 
consolidar-se en uns hàbits i una ru-
tina determinada. La classe obrera 
està sacsejada tot el temps per un 
omnipresent corrent consumista; de 
fet, les treballadores i els treballadors 
són consumidors perpetus del quals 
s’espera només que estiguen tan 
ofegats –per les minses retribucions 
que reben a canvi de la seua força de 
treball– que no tinguen temps per a 
rebel·lar-se. Enfront de l’ultracapita-
lisme, un sindicat alternatiu com el 
nostre ha de disposar d’una agenda 
formativa –amb fòrums, seminaris, 
conferències, cursos,  jornades...– per 
a rearmar-se ideològicament. Però 
al mateix temps, tot i que ens reafir-
mem que la formació permanent és 
una tasca indefugible de l’empresa 
i les institucions de l’Estat, l’Escola 
Sindical també ofereix una formació 
a les persones que necessiten consoli-
dar i millorar el seu lloc de treball. La 
formació adreçada a aquest col·lectiu 
no pot recaure, com passa ara, en uns 
voltors institucionalitzats –acadèmi-
es i centres de preparació d’oposici-
ons– obstinats a fer negoci amb la 
desesperació de la gent.

La història de la 
Melchor Botella

Activitats de formació reconegudes o certificades per:
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Universitat 
de València - Estudi General, Universitat Jaume I de Castelló, 
Escola Valenciana d’Estudis Sanitaris, Ministerio de Educación, 
Ciencia y Deporte, Ministerio del Interior, Ministerio de Fomento, 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, 
Fundación Tripartita, SEMICYUC

Telf: 963919147 ext.4
cursos@esfmb.org
http://www.escolasindical.org
https://www.facebook.com/escolaSFmelchorbotella
@ESFMB • t.me/ESFMBE

LA 
FORMACIÓ DE 
QUALITAT QUE 
NECESSITES
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E l sindicalisme de classe de les 
diferents nacions de l’Estat 
transmet a l’opinió pública la 

seua preocupació sobre el que està 
succeint a l’Argentina aquests últims 
mesos. La classe treballadora argen-
tina està patint un atac terrible als 
drets laborals i socials conquistats a 
força de lluita durant anys. Si bé és 
cert que, en aquesta ocasió, la dreta 
de Macri ha arribat al poder després 
d’haver guanyat unes eleccions, les 
seues polítiques econòmiques i soci-
als, i la repressió policial i militar que 
desenvolupa per protegir aquestes 
polítiques són més pròpies d’una au-
tèntica dictadura. 

Macri i el seu govern representen 
els interessos de les grans corporaci-
ons, l’oligarquia financera i l’imperi-
alisme de les grans potències, amb 
els Estats Units (EUA) al capdavant, 
com a caps visibles del gran capital. 
No dubtaran a l’hora d’enviar a la 
brossa de la història els drets socials 
i laborals de les classes populars, i la 
mateixa sobirania dels pobles. A for-
ça de colps militars, colps judicials 
–a l’estil del Brasil– o fraus electorals 

de la crisi del 2008) i ara de nou a 
l’Argentina. En paral·lel, en el pla po-
lític se suprimeixen les llibertats i els 
drets civils fonamentals de qualsevol 
democràcia autèntica.

En els últims mesos, les succes-
sives aturades, manifestacions i jor-
nades de lluita han sigut contestades 
pel Govern amb una brutal repressió. 
Amb tot, ningú qüestiona l’extrema 
gravetat que viu el país. Volem re-
marcar la resposta del poble argentí 
als carrers, un poble i una classe tre-

–com a Hondures– no es detindran 
fins a aconseguir els seus objectius.

Hi ha massa exemples recents 
d’agressions. Per exemple, hi ha la 
repressió contra el poble maputxe 
–contra el dret a l’existència dels po-
bles originaris– a la Patagònia. O la 
repressió que s’ha saldat amb la mort 
de Santiago Maldonado i Rafael 
Nahuel. La gestió d’aquests fets per 
part del govern argentí, amb l’ocul-
tació a les famílies i l’obscurantisme 
absolut de l’opinió pública recorden 
els capítols més negres de règims del 
passat, desaparicions darrere de les 
quals hi havia el poder polític. D’al-
tra banda, les reformes econòmiques 
i socials del Govern de Macri s’han 
carregat d’una plomada les conques-
tes laborals i socials de les classes 
treballadores i els sectors populars. 
Macri aplica les velles receptes neo-
liberals –precarització de les condi-
cions laborals, minimització fins a 
l’extrem de la despesa pública, priva-
tització dels sectors públics– aplica-
des als EUA i la Gran Bretanya (anys 
huitanta), a la mateixa Argentina 
(final dels noranta), Europa (després 

balladora conscient i organitzada so-
cialment i sindicalment en diferents 
àmbits, i reconéixer el gran esforç 
desplegat per les organitzacions que 
han liderat les mobilitzacions. 

Com a sindicats combatius de na-
cions sense estat que patim unes po-
lítiques semblants a l’Estat espanyol 
ens solidaritzem amb la classe treba-
lladora i les organitzacions sindicals 
de l’Argentina que lluiten contra les 
agressions i ens comprometem por-
tar la seua veu a tots els racons on 

puguem arribar. Ara cal convertir la 
solidaritat en un acte militant, la mi-
litància en la lluita organitzada i l’or-
ganització en la victòria dels pobles. 

CUT i CIG (Galícia); CSI (Astúri-
es); STEILAS, LAB i ESK (Euskal 
Herria), CUT (Aragó), Intersin-
dical Valenciana (País Valencià), 
IAC i CSC (Catalunya), COS (Pa-
ïsos Catalans), SAT (Andalusia), 
Intersindical Canaria i FSOC (Illes 
Canàries)

Solidaritat del 
sindicalisme combatiu 
de nacions sense estat

Què passa a 
l’Argentina?

peu passa per l’impuls de noves alian-
ces als governs de l’UE que permeten 
una estabilitat política suficient per 
a encarar les noves contrareformes 
que afectaran de nou el mercat la-
boral, però també al càlcul i la sos-
tenibilitat de les pensions publiques, 
la reducció del dret a la prestació per 
atur –als països on aquest subsidi 
es encara digne i generalitzat– i l’ei-
xamplament del “lliure comerç” i les 
privatitzacions dels serveis i sectors 
empresarials públics. Una autèntica 
pel·lícula de terror per a les afeblides 
classes populars i treballadores que 
conformen la majoria de la ciutada-
nia europea.

Per a respondre de manera coor-
dinada a les amenaces declarades o 
velades transmeses des de mitjans 
de comunicació, la xarxa de solidari-
tat Alter Summit a Brusel·les és –al 
marge d’una Confederació Europea 
de Sindicats (CES) complaent i as-
similada a l’statu quo de l’UE– l’únic 
aixopluc europeu d’aquests sectors 
socials. 

aconsegueix entrampar Junquer –
una “abraçada de l’ós” a l’esgotada 
socialdemocràcia germana–, el nou 
emperador francés, que ha recuperat 
el Palau de Versalles per a les seues 
trobades d’Estat, intenta conformar 
una alliança a tres amb el president 
d’Itàlia i el govern alemany.

Rellançar el capitalisme

El rerefons de l’operació és el rellan-
çament del capitalisme occidental  
davant els nous reptes i escenaris 
internacionals. També l’establiment 
d’un consens entre les elits econòmi-
ques i polítiques, les multinacionals 
que inspiren l’agenda dels grans orga-
nismes internacionals (OCDE, Trac-
tats de Lliure Comerç, UE, ONU...), 
després d’esgotar la fase d’aplicació 
de polítiques d’austericidi i retallada 
pressupostària brutal dels països de 
la perifèria continental, desplegada 
en els inicis de la mal anomenada 
“crisi econòmica i financera”.

Aquesta nova fase de desenvolu-
pament del projecte neoliberal euro-

E ls dies 8 i 9 de desembre es van 
reunir a Brusel·les més d’una 
trentena d’organitzacions so-

cials, ciutadanes i sindicats de l’arc 
alternatiu i d’esquerres de diversos 
països de la Unió Europea, seguint 
un full de ruta de defensa dels R4A 
(Drets per a Tots) i d’accions per a 
aturar l’aprovació de noves “reformes 
laborals” –autèntiques contrarefor-
mes de l’estat del benestar– per part 
d’alguns governs.

Després del Brexit i l’ascens im-
parable al poder dels partits ultra-
dretans i antieuropeus, una nova re-
composició interna avança en la UE. 
Emmanuel Macron, el nou almirall 
de la nau comuna, lidera l’impuls 
geopolític i econòmic del Vell Con-
tinent. Mentre a Alemanya Merkel 

Intersindical Valenciana, juntament 
amb la CIG (Galícia), ELA (País 
Basc) i altres forces sindicals inte-
grem Alter Summit, mentre que 
CCOO i UGT, que es mantenen com 
a “observadors”, dificulten la presa 
de decisions contràries als seus inte-
ressos a l’Estat espanyol i bloquegen 
alhora l’entrada a la CES de CIG i al-
tres sindicats de les nacionalitats.

Alter Summit, en marxa

L’última assemblea d’Alter Summit 
de desembre de 2017 va aprovar la 
posada en marxa d’un butlletí tri-
mestral de difusió i l’edició d’un Lli-
bre Negre que recull els efectes de les 
reformes laborals a Europa, així com 
els moviments de resistència que s’hi 
van desplegar. Alter Summit té pre-
vist  realitzar a Alemanya, Grècia, 
l’Estat espanyol i altres països con-
ferències nacionals sobre reformes 
laborals i precarietat en la perspecti-
va de garantir un major impacte de 
les lluites contra aquestes agressions. 
Aquestes iniciatives seran el preàm-

bul d’una campanya més ambiciosa 
a escala continental. També se cele-
brarà una trobada europeu de plata-
formes de sectors “digitalitzats”, com 
Deliveroo, Amazon, etc. 

En l’àmbit de les institucions polí-
tiques, hi ha governs i partits –Bloc-
co de Portugal, Partit Laborista de 
Corbyn, etc.–  pròxims a les posicions 
d’Alter Summit, oposats a les polí-
tiques neoliberals i que aposten per 
incrementar un 20% el salari mínim 
(Rajoy va prometre un esquifit 4% 
per a 2018).

L’assemblea d’Alter Summit va 
analitzar també les múltiples situ-
acions que pateixen treballadores i 
treballadors immigrants, refugiats, 
demandants d’asil i sense papers, col-
lectius que pateixen una extraordi-
nària disparitat de normatives legals 
i drets en els estats que conformen 
la UE i que protagonitzen lluites en 
contextos ben adversos. Alter Sum-
mit els dóna suport i treballa per vin-
cular-se de manera fraternal amb les 
seues lluites.

‘Alter Summit’, 
la resposta a l’Europa antisocial
MIQUEL ÀNGEL FERRÍS GIL
Delegat d’Intersindical Valenciana 
en Alter Summit



Intersindical anima a desplegar  
una gran mobilització en tot el territori

Contra l’infrafinançament 
valencià, cal una àmplia 
convocatòria social

L a manifestació del 18 de no-
vembre a València per exigir 
un finançament just pel País 

Valencià va registrar una important 
participació de la ciutadania. La In-
tersindical la va qualificar d’”un nou 
pas endavant, un punt d’inflexió en 
la política valenciana pel grau d’uni-
tat, transversalitat, pluralitat i diver-
sitat que ha servit per a posar en el 
punt central de les reivindicacions 
valencianes el dret a un finançament 
just”. La mobilització no va aconse-
guir, però, arrancar el compromís 
d’una negociació amb l’executiu 
central.

Per tot això, davant la gravíssima 
situació d’infrafinançament que s’ar-
rossega, motivada per l’espoli fiscal 

real si no es veuen obligats a fer-ho 
per una contundent pressió social del 
conjunt de la societat valenciana. A 
les declaracions, manifestos, debats i 
accions puntuals, hi cal afegir la con-

i la manca d’inversions del Govern 
espanyol, Intersindical Valenciana 
aposta ara per “una àmplia mobilit-
zació social sostinguda en el temps, 
que abaste tot el territori valencià i 

vocatòria d’una autèntica mobilitza-
ció ambiciosa, contínua, inclusiva, 
feminista, igualitària, plural i diversa 
que agrupe totes les entitats compro-
meses, també les més modestes. 

En la darrera reunió de la Comis-
sió de Seguiment pel Finançament 
Just, que va ser incapaç d’arribar a 
cap acord sobre la mobilització soci-
al, havia estat exclosa la Intersindical 
Valenciana i moltes altres entitats 
compromeses. “Sorprén que entre la 
trentena de participants en aques-
ta Comissió, ha advertit el Sindicat, 
només hi haguera quatre dones, una 
marginació gravíssima que revela 
una actitud totalment inadmissible, 
tot i que no és la primera vegada que 
s’hi dóna”.

oberta a les organitzacions disposa-
des a organitzar-se i lluitar per a aca-
bar amb aquest greuge històric”.

Mariano Rajoy i el ministre Mon-
toro no acceptaran una negociació 

Sostenibilitat i 
estat del benestar

V ivim en una societat molt 
afortunada, però balafiem la 
nostra sort diàriament. Hem 

tingut la ventura de gaudir d’un regal 
acumulat per la naturalesa durant 
milions d’anys, com són els combus-
tibles fòssils i nombrosos recursos 
naturals. Durant els dos últims segles 
els hem extret amb facilitat i estem 
esgotant aquesta riquesa en poc de 
temps.

Aquest “suplement energètic” és 
el que ens ha permés créixer eco-
nòmicament “dopats” i situar-nos 
temporalment per damunt de les 
nostres possibilitats ecològiques. En 
les últimes dècades ens hem acostu-
mat a una vida basada en l’ús fàcil 
de l’energia i dels recursos naturals. 
Però oblidem que no podem seguir 
així més temps, per dos motius: a) 
perquè cal frenar el ritme per a re-
duir els efectes del canvi climàtic, 
provocat pels nostres excessos que 
superen la capacitat de regeneració 
de la biosfera; b) perquè el declivi de 
l’energia disponible ens impedirà un 

VICENT CUCARELLA TORMO
Economista i autor del llibre 
‘Economia per a un futur 
sostenible’

creixement econòmic generalitzat a 
llarg termini.

El primer motiu ens suplica que 
no cremem els combustibles fòssils 
que encara queden; mentre que el se-
gon motiu ens recorda que en un pla-
neta finit no es pot créixer il·limitada-
ment. Hem extret ja els combustibles 
fòssils més fàcils d’obtindre i ara ens 
enfrontem a la difícil tasca d’extraure 
els residuals, aquells de menor qua-
litat i més dificultat en l’explotació. 
Aquest fet provoca que cada vegada 
siga menor l’energia neta que ens 
aporten i, per tant, que disminuïsca 
la taxa de retorn energètic (TRE, la 
relació entre l’energia obtinguda i 
l’energia consumida en el procés).

Amb menor energia també serà 
menor el creixement econòmic, per-
què cal recordar que hi ha una relació 
molt directa entre consum d’energia i 
producció. La tan anhelada “desma-
terialització” de l’economia sols s’ob-
serva en els països occidentals, que 
ara importen els béns fabricats en 
països amb salaris menors. Però quan 
analitzem el PIB mundial seguim 
constatant una relació directa i pro-
porcional entre energia i producció.

Noves fonts d’energia

En aquest context, sentim dir sovint 
que les energies procedents de no-

ves fonts renovables ens permetran 
mantindre el ritme actual, però quan 
n’analitzem les característiques ens 
adonem que això no sembla possible. 
Aquestes fonts no proporcionen un 
retorn energètic comparable al dels 
combustibles fòssils. I, a més a més, 
les noves energies renovables patei-
xen una sèrie de limitacions, com 
són: la seua intermitència, la dificul-
tat d’emmagatzematge, la dependèn-
cia dels combustibles fòssils, l’ús de 
minerals escassos en la seua fabrica-
ció, la dificultat d’augmentar l’elec-
trificació d’altres usos energètics, etc.

És evident que el futur haurà de 
basar-se en aquestes noves fonts 
energètiques i hauríem d’haver co-
mençat ja la transició. Però degut a 
les seues característiques, també és 
cert que les dotacions energètiques 
per capita seran inferiors a les actu-
als. Per tant, cal començar a canviar 
els hàbits (de consum, de transport...) 
o patirem els efectes d’una transició 
abrupta, que damunt coincidirà amb 
l’accentuació dels efectes del canvi 
climàtic, ja perceptibles.

En l’àmbit del sector públic, la 
falta de creixement econòmic per-

manent també tindrà conseqüèn-
cies. Fins ara ens hem acostumat a 
un creixement continuat de les des-
peses i dels ingressos públics lligats 
a l’increment del PIB; i quan això 
no ha ocorregut hem patit dures re-
tallades, fins i tot en serveis públics 
fonamentals (com els experimentats 
per la crisi). Però davant d’escenaris 
d’estat estacionari o de decreixement 
caldrà quadrar de nou els pressupos-
tos públics, actuant per les dues vies: 
ingressos i despeses. En el vessant 
dels ingressos haurem d’analitzar el 
rendiment i la progressivitat del con-
junt d’impostos, així com qüestionar 
moltes de les figures que permeten 
eludir la tributació. Però al mateix 
temps haurem d’augmentar l’eficièn-
cia i l’eficàcia en la despesa, així com 
determinar quines són les despeses 
públiques prioritàries.

Cal tindre en compte que la major 
part de la redistribució de la renda 
s’aconsegueix per la via de la despesa 
pública. Per tant, gastar bé i de mane-
ra equitativa és clau per a garantir uns 
serveis públics universals, que igualen 
les oportunitats de tota la població. 
Així aconseguirem que els serveis de 
l’estat del benestar arriben als ciuta-
dans en funció de les seues necessitats.

Ens enfrontem, doncs, a un difícil 
escenari de transició cap a una soci-
etat vertaderament sostenible, que 
marcarà el benestar –o malestar– de 
les pròximes dècades. És fonamental 
que abordem la situació prompte i 
amb realisme; i així començar a ac-
tuar amb coherència, tant en els àm-
bits personal i col·lectiu com també 
en l’institucional.


