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Manifestació a València, el passat 29 de setembre, dia de la vaga general contra les reformes econòmiques del govern grec Foto: A.S.

Intersindical, en contra de la jubilació als 67 anys
El Sindicat considera necessària una nova vaga general

Intersindical Valenciana s'oposa al retard de
l’edat de jubilació als 67 anys anunciada pel
govern de José Luis Rodriguez Zapatero.
Així mateix, s’oposa a l’augment del nombre
d'anys per poder cobrar el 100% de la
jubilació, que podria passar dels 35 actuals
als 40 anys, l'augment de 15 a 20 - 25 anys
per determinar la quantia de la pensió a
cobrar, o l’ augment del mínim cotitzat per

tindre dret a una pensió contributiva. Per al
Sindicat, aquestes mesures suposaran una
reducció de les pensions i el retard de
l’entrada al mercat laboral de les persones
joves, al temps que afectarà negativament a
totes les persones que es jubilen en el futur
i castigarà, de forma més dura, a les dones
i als joves per la seua incorporació tardana
al mercat laboral.
Aquestes noves mesures antisocials
responen a les pressions dels organismes
internacionals, de la banca i del sistema

financer que volen especular i apropiar-se’n,
dels estalvis i el treball de milions de
treballadores i treballadors. L’evolució de la
demografia o l’envelliment de la població,
no posen en perill les pensions públiques.
Tampoc no és cert que ho vagen a estar en el
futur. Per contra, sí que existeix una
campanya orquestrada per la banca i el
sistema financer per posar en dubte la
solidesa del nostre sistema de pensions
utilitzant arguments falsos. Mentre l'Estat
espanyol destina el 9,2% del PIB a les

El sindicat TUC-PV s’incorpora a la
Intersindical
Intersindical

El passat 23 de desembre, es va
subscriure un acord entre la Intersindical Valenciana i el sindicat TUCPV pel qual aquest s'incorpora a la In-

Intersindical
aposta per una
resposta unitària
i organitzada
dels sindicats
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tersindical. El sindicat TUC-PV té representació en empreses del sector
del transport públic com l'Empresa
Municipal de Transports de València. L'acord suposa la integració del

TUC-PV en tots els òrgans i estructu-

res de la Intersindical i treballarà per
la constitució d'una estructura sindical que englobe el sector del transport. Les dues organitzacions es

Les lliçons de la lluita
sindical i popular de França
“El que hem aconseguit amb el moviment de les
jubilacions, servirà per a les lluited que vénen.”
ENTREVISTA AMB PATRICK CHOUPAUT
> pàg. 4 i 5

pensions, altres països destinen el 15%, com
Itàlia, l’11,8 a Suècia, el 12,3 a Alemània, el
13,9 a Austria, el 13,6 a França… sent la
mitjana de la UE-27 d’un 11,7%.
Intersindical valenciana aposta per
organitzar una nova vaga general abans del
28 de gener, en el marc d’un calendari de
mobilitzacions unitàries sostingudes en el
temps, que obliguen al govern a no tirar
endavant amb la reforma de les pensions ni
amb altres mesures que atempten contra els
drets socials i laborals.

mostren contraris a l'actual dinàmica
mercantilista, privatitzadora i d'externalització dels serveis públics,
així com les continues agressions que
pateixen les seues treballadores i
treballadors, en particular les que treballen en el sector del transport públic.
Amb aquesta nova incorporació la
Intersindical valenciana ja incorpora sindicats de sector en el metall,

El copagament
sanitari
desvirtua el
principi de
solidaritat
> pàg. 2

la indústria, comerç i serveis, el
transport, el sector ferroviari, l’ensenyament, la sanitat, les administracions públiques... així com de
sindicats intersectorials com el CAT,
o de col·lectius com IGEVA, dins de
l’Espai del personal interí....
Recentment la Intersindical també ha constituït el Sindicat de persones pensionistes i pubilades i la Intersindical jove.

Tot el que
necessites saber
sobre les
retribucions del
personal públic
> pàg. 6 i 7
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ACTUALITAT CONTRA L’ATAC ALS DRETS LABORALS I SOCIALS

Intersindical valenciana promou una resposta
unitària i organitzada del moviment sindical
Intersindical

Intersindical Valenciana treballa, a
escala estatal i europea, en l’organització d’una resposta generalitzada, ferma, continuada i unitària del
moviment sindical i del conjunt de
les forces i organitzacions d'esquerra que frene els plans i les polítiques
de ratallades que s’estenen a l’Estat
espanyol i arreu d’Europa. La Intersindical ha treballat des del principi de les retallades aplicades pel govern espanyol, junt a altres sindicats,
partits, moviments i plataformes, per
impulsar aquesta mobilització.
En aquest sentit, la vaga general
del 29S va ser un primer pas, però
la mobilització ha de continuar, i per
això s’han convocat altres accions
com la manifestació del 27 novembre a València o els actes l'11 de desembre a Alacant, les concentracions del 15 de desembre i les manifestacions a València, Alacant,
Castelló, Elx, Elda i Alcoi del 18 de
desembre. Tot aquest seguit d’accions estan pensades per donar una
resposta continuada i unitària del
moviment sindical que frene les
polítiques que ataquen els nostres
drets socials i laborals, sense descartar una nova jornada de vaga general,.
La vaga del 29S: un primer pas

La vaga general del 29 de setembre
contra la reforma laboral, el pla d'ajustament del govern i la reforma del
sistema de pensions va ser un èxit malgrat els atacs, sense precendents, al moviment sindical i la campanya mediàtica contrària que va desplegar la

E

Manifestació a Atenes el passat 24 de febrer, contra les reformes econòmiques del govern grec Foto: Prin News (http-//www.flickr.com/photos/prin-news/)

majoria de mitjans de comunicació. Va
ser una vaga unitària que tingué un seguiment important en sectors com la
industria, el transport i la construcció,
i un seguiment menor i desigual en

l compromís amb la sostenibilitat
del sistema sanitari públic passa
per la capitalització financera per
via pressupostària, per la racionalització
de la despesa, la recerca de millores en la
eficàcia i eficiència de la gestió i no passa,
en cap dels supòsits, per atacar les
garanties d’equitat i solidaritat que el
caracteritzen. Tanmateix, als darrers
mesos, i tot aprofitant el clima d'incertesa
que genera la crisi econòmica, proliferen
les veus que reclamen la instauració de
mecanismes de copagament com l’única
alternativa per garantir el manteniment
de la sanitat pública. Així, com en una
partitura orquestrada, s'alternen opinions,
subjectives, de personatges públics i
informes tècnics d’empreses consultores,
aparentment objectius. Però totes amb un
denominador comú: l'obediència, més o
menys declarada, a la ideologia neoliberal.
En la seua anàlisi, l'increment de la
despesa sanitària la provoca un abús en el
consum dels serveis sanitaris per part de la
ciutadania i proposen, com a solució,

sectors com la comunicació, serveis,
banca, agricultura i les administracions
públiques. El sindicat va assumir un
paper actiu en la seua organització i
desenvolupament. L’activitat de la

Intersindical valenciana es desplegà
amb la participació en centenars d’assemblees, xerrades i col·loquis, i una
intensa activitat en empreses, administracions públiques i barris, amb la

El copagament sanitari desvirtua
el principi de solidaritat
contribuir individualment a la despesa
sanitària. I ho han de fer assumint un
percentatge del cost dels productes
farmacèutics, de les proves diagnòstiques i
de les consultes i hospitalitzacions
mitjançant l'establiment de allò que
anomenen ticket moderador, que
penalitza econòmicament l’ús dels serveis
sanitaris, i que tenen com a finalitat
dissuadir els usuaris i usuàries de
demanar atenció sanitària.
Però la seua anàlisi no explica perquè
en els països on hi ha establits sistemes de
copagament, la demanda no s’ha reduït;
ni que són, justament, els països que
dediquen més pressupost a la sanitat
pública. Mentre que l’estat espanyol
només hi dedica un 6% del PIB, bona part
dels països de la Unió Europea superen,

El copagament suposaria
un entrebanc a l’accés
a la salut dels col·lectius
més desafavorits

amb escreix, el 8%. En l’anàlisi no es parla
de millorar l'organització del sistema
sanitari per fer-lo més eficient i més barat.
Ni tampoc es revela que la introducció de
fórmules de copagament pot suposar un
entrebanc per l'accés a la salut dels
col·lectius més desafavorits i, en definitiva,

presència en els piquets informatius
dels polígons industrials, centres comercials i mercats. I finalment, amb
la presència contundent en les manifestacions del dia de la vaga.

un deteriorament de la salut pública.
Cal recordar que la salut és un dret
universal de les persones, garantit per un
sistema sanitari finançat amb fons públics,
que constitueix uns dels pilars
fonamentals de l'estat de benestar i que és
això el que el fa extraordinàriament
solidari. És així perquè nosaltres, els
ciutadans i ciutadanes d'aquest país, hem
decidit que ho siga i volem que continue
sent-ho. I si és necessari augmentar la
inversió en la sanitat pública, primer s’ha
d’incrementar el percentatge del capítol de
la sanitat pública en el conjunt dels
pressuposts de l’estat i les comunitats
autònomes.
No obstant això, cal reforçar l’ús
racional dels serveis de salut amb totes les
mesures possibles, com ara amb
campanyes de conscienciació, la revisió a
fons de la prestació farmacèutica per
fomentar l’ús de medicaments genèrics,
així com la revisió del model assistencial
per evitar l’excés de burocratització, l’abús
induït pel model de gestió dels processos
assistencials i la millora de les plantilles
per donar més suport al vessant
preventiva i de promoció de la salut.
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Les raons i les accions
Les mesures del govern espanyol: les accions
que, a més de facilitar i abaratar els
acomiadaments, enduria les condicions per cobrar les prestacions de desocupació, generalitzava la inestabilitat i la temporalitat i obria la porta a
que les empreses de treball temporal (ETTs) pugueren abastar tots els
sectors. A tot açò cal afegir la possibilitat que les empreses es puguen despenjar dels convenis, en un clar intent
d'acabar amb la negociació col·lectiva i amb el moviment sindical.
A principis de desembre, el govern
espanyol va aprovar un nou paquet de
mesures fiscals i laborals que suposen
una nou empitjorament de les condicions laborals. Així, juntament amb
la privatització dels aeroports, es

El govern espanyol, que havia proclamat el seu notori compromís de no
retallar cap dret ni prestació social, va
aprovar en el mes de maig d’enguany un primer pla d'ajustament que
rebaixava els salaris al conjunt del personal del sector públic, congelava
les pensions per a l'any 2010, retallava
la partida destinada a la cooperació
internacional i acabava amb algunes
prestacions socials com les ajudes a
la maternitat. El compromís s’havia
trencat.
Seguidament, aprovà sense el suport de les organitzacions sindicals,
una reforma laboral -llei 35/2010, de
17 de setembre, de mesures urgents
per a la reforma del mercat de treball-

contempla la supressió de l'ajuda de
426 euros mensuals a les persones aturades sense cap prestació i la desaparició progressiva de la mutualitat
MUFACE. Alhora, es fixa el 28 de gener com a data límit per modificar el
sistema públic de pensions.
Finalment, la darrera mesura en
l'agenda del govern és la implantació
del copagament sanitari, un sistema
que pretén que totes i tots paguem
dues voltes l'atenció sanitària en un
sistema que és públic i que està, per
tant, finançat amb els nostres impostos. Les perspectives anuncien
que el govern, per acontentar “els mercats”, és a dir a la banca, la patronal
i els organismes internacionals, plantejarà un nou pla d'ajustament per als
mesos de febrer de 2011.
Manifestació a València del 18 de desembre Foto: Amadeu Sanz

La rectificació necessària: les raons
El govern espanyol ha de rectificar en
la sea claudicació davant de les pressions dels poderosos i acabar amb la
política de retallades de drets i deprestacions socials. La Intersindical
reclama una altra política per a totes
i tots, treballadores i treballadors, persones joves, dones, pensionistes, nouvingudes. Una política que mantinga i millore l'estat del benestar, els serveis públics, els drets laborals, les
prestacions socials...
Intersindical Valenciana no comparteix el fatalisme en què ens volen
instal·lar i s’oposa als plans que aprofiten la crisi econòmica per acabar
amb conquestes socials i laborals

que han costat molts anys guanyar. És
el sistema financer qui va crear la crisi i que no és just que la paguen les treballadores i treballadors i les persones amb menys recursos, amb el recurs a l’argument la “solidaritat”. La
solidaritat que es reclama és amb els
qui han guanyat molts diners especulant amb els estalvis, el treball i la
vida de milers de persones.
El sindicat exigeix la retirada de la
reforma laboral, uns pressupostos
més socials i que no s'avance en la reforma del sistema de pensions per a
practicar, així, la solidaritat amb qui
realment la necessita: les persones aturades i les menys desafavorides del sis-

tema. Exigeix, així mateix, mesures
que avancen cap a la plena ocupació,
la reducció de la jornada laboral,
l'establiment d'un salari mínim de
1.200 euros mensuals, l'establiment
d'una renda social per a totes les persones, i una prestació per desocupació digna. Cal una reforma fiscal
progressiva que augmente els tipus de
l'IRPF a les rendes més altres; cal restaurar l'impost de patrimoni per

CONTRA LA RETALLADA I LA PRIVATIZACIÓ DE LES PENSIONS

Intersindical denuncia la fal·làcia
de la crisi del sistema de pensions
Intersindical

El govern espanyol ha anunciat que
revisarà a fons el sistema públic de
pensions i que ho farà d’urgència,
abans del proper 28 de gener, i amb
acord social o sense ell. Amb aquest
anunci, el govern ha cedit davant les

pressions de diferents organismes internacionals, de la patronal i la banca. La reforma que es planteja implica
un retard de l'edat de jubilació fins
els 67 anys, així com del nombre
d'anys, fins a 20 –algunes veus parlen de tota la vida laboral–, per cal-

cular la quantia de les pensions, fet
que, en la pràctica, suposarà la seua
reducció. Si es fa efectiva, la reforma
afectarà molt negativament a totes les
persones que es jubilen en el futur,
però especialment a dones i joves, que
hauran cotitzat menys temps per

convertir-lo en un impost sobre les
grans fortunes; elevar el gravamen de
les SICAV i posar en marxa mesures
reals per acabar amb el frau fiscal, l'economia submergida i els paradisos
fiscals. I no oblidar que calen mesures que regulen els mercats financers
per imperdir els atacs especulatius
contra la nostra economia,

tardar més a incorporar-se a la vida
laboral, o per encadenar contractes
temporals i precaris.
Contràriament al que pretén la
campanya orquestrada des de la
banca, les grans empreses i el sistema finacer, i els economistes i mitjans al seu servei, les pensions públiques no corren cap perill. Ni l’evolució demogràfica ni l’envelliment
de la població justifiquen la reforma
ni la seua urgència. Intersindical
creu que “volen apropiar-se del nostre sistema de pensions i usen argu-

El País Valencià, al capdavant de la desocupació
amb 500.000 persones aturades
L’administració autonòmica presenta un pla industrial sense dotació pressupostària per a desenvolupar-lo
Intersindical

“La presentació recent per part de l’adminstració valenciana del pla industrial és una proposta buida de contingut i de pressupost”, segons Intersindical. El sindicat entén que es
tracta d’un gest “davant l'opinió pública per aparentar una eixida de la
paràlisi que afecta l'administració

autonòmica”. Aquest pla, com els
plans sectorials de turisme, comerç,
petites empreses, etc. no comporten
dotacions pressupostàries ni defineixen objectius. El fet que dos sindicats hagen posat la seua firma en
aquest pla suposa donar un suport
gratuït a una actuació farcida d'incompliments i d'actuacions polítiques

de dubtosa legalitat sense més objectiu que el d'assegurar-se una posició privilegiada davant l'administració sense aconseguir millores per
a les treballadores i treballadors. Intersindical recorda també “la paràlisi del PAVACE I i II dels quals són
també signataris” .
La situació al País Valencià és

més insostenible fins i tot que en la
resta de l’estat espanyol: estem al capdavant d’unes unes xifres de desocupació que pugen a les 500.000
persones aturades. “Això és conseqüència de les nul·les polítiques laborals i econòmiques del govern valencià”, segons el sindicat. El govern
valencià, que té plenes competències

l'establiment d'un impost que grave
les transaccions financeres i una assignació redistributiva i eficaç de la
despesa pública.

ments falsos. La majoria de la població prefereix pagar impostos alts
per mantindre un ampli sistema de
seguretat social, i considera que l'estat ha de tindre la responsabilitat
principal d'assegurar un nivell de vida
digne a la ciutadania.”
Intersindical s’oposa no només a
l'augment de l'edat de jubilació o a
l'augment del nombre d'anys per al seu
comput, sinó també a qualsevol intent
de privatització i a la política econòmica que vol fer-les inviables.

en matèria de polítiques actives d'ocupació, “es dedica a culpabilitzar els
altres de la greu situació laboral i econòmica que es travessa al territori valencià. Tampoc no ha fet res per evitar el desmantellament del teixit industrial tradicional, ni ha destinat
recursos en recerca, desenvolupament i innovació per posar-lo en valor sinó que s'ha limitat a potenciar
els grans events, la construcció i el turisme i a privatitzar i externalitzar els
serveis públics”. I tot açò, continua, “en
un context de corrupció, d'afavorir negocis d’amistats que guanyen molts
diners a costa de l'esforç del conjunt
de la ciutadania.”
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LES LLIÇONS DE LA LLUITA SINDICAL I POPULAR DE FRANÇA I EUROPA

França experimenta
amb èxit la gestió
assemblearia de la
mobilització obrera
Durant els passats mesos d’octubre i novembre han tingut lloc a França una
sèrie de mobilitzacions contra la llei del govern de Nicolas Sarkozy que
endarrereix l'edat legal de jubilació dels 60 als 62 anys. La llei retardarà
també, dels 65 als 67 anys, l'edat a la qual es pot jubilar un treballador que
no haja cotitzat el temps necessari per cobrar la pensió sencera. Aquesta
mobilització, que ha estat una de les més massives en dècades, ha suposat la
recuperació del principi assembleari en el funcionament moviment obrer. A
diferència de vagues anteriors, aquesta era planificada i decidida per sectors
i regions, i renovable indefinidament.
La vaga reconduïble es decideix en cada centre de treball, en lloc de ser
convocada pels dirigents o les cúpules sindicals. L’assemblea general de
vaguistes es reuneix a diari i vota a favor o en contra de "reconduir", és a dir,
continuar la vaga a l’endemà.
Foto: Adrien Séné (http://www.flickr.com/photos/asdesign46/)

“El que s’ha aconseguit
amb el moviment
de les jubilacions servirà
per a les lluites que vénen”

El 29 de gener de 2009 va tindre lloc a França
la primera jornada de vaga general contra la política econòmica i social del govern. Va ser la primera convocatòria unitària dels vuit sindicats
francesos des de 1966, i va tindre com a resultat sis jornades de mobilització i una vaga indefinida, amb un suport popular d'un 73% i una
participació de més de tres milions de persones
en les manifestacions, en les quals vam vore a
pares i mares, fills i filles colze a colze.

Patrick Choupaut

Quin és el fruit de tot aquest moviment?

membre de la comissió internacional del sindicat francés
Union Syndicale Solidaires i cofundador d’ATTAC

Lamentablement el fruit no ha estat l'anhelat,
de manera evident, perquè la llei s'ha promulgat. Però, crec que la gent ha tornat a trobar-se
en la lluita social i això és molt important, perquè feia temps que no s'havia produït una mobilització a tan gran escala. La gent ha estat conscient que podia representar una força si estava
unida, i si estava organitzada mínimament. Això
és una cosa que anem a veure novament en el
futur.
Es va crear una plataforma de vuit sindicats,
basada en exigències concretes. Ha estat fàcil
el treball unitari dels sindicats?

Text: Rosa Roig
Foto: Gràcia Ausiàs / Pep Ruiz

Algunes claus del moviment
sindical europeu

VUITENA VAGA GENERAL A GRÈCIA
El passat 15 de desembre va tindre lloc la
vuitena aturada general de 24 hores per les
mesures d'austeritat del govern grec,
convocada pels sindicats principals de
treballadors i de funcionaris de tots els
sectors de la producció. Van tancar els
aeroports i tampoc van circular els trens.
Durant la vaga, els hospitals públics atenien
només les urgències i en els tribunals,
ministeris, oficines d'Hisenda, guarderies
i bancs es prestaran serveis mínims. S'hi van
sumar metges, advocats i farmacèutics, i no
treballaren els periodistes. Els socis en la
zona de l'euro i el Fons Monetari
Foto: Aftershow (http://www.flickr.com/photos/aftershow/)

No, fàcil no ho és, perquè hi ha moltes diferències
entre nosaltres, però la unitat és un valor que vam
voler conservar perquè és un factor de força molt
important. Hi va haver ocasions que Solidaire
no signà el comunicat final, per exemple, però
es va tindre cura sempre de no sortir de la In-

Internacional (FMI) exigeixen a Grècia la
implantació de severes reformes
estructurals com a condició per a l'ajut
atorgat fa 9 mesos i consistent en un préstec
trianual de 110.000 milions d'euros.
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CRIDA SINDICAL UNITÀRIA,
acordada a París el 13 de novembre

E

n la passada primavera, les vagues i
les manifestacions del poble grec van
marcar la reactivació d'una forta
mobilització social arreu Europa. S'hi han
organitzat jornades de vaga general a l'Estat
espanyol, a Itàlia i a Portugal. A França, el
moviment, amb nombroses manifestacions i
el bloqueig de l'economia, va recórrer el seu
territori durant més de dos mesos. Se
succeeixen les manifestacions a Anglaterra,
a Irlanda… Hi ha hagut vagues sectorials
importants a Bèlgica, Polònia, Suïssa
i Alemanya.
Aquests moviments socials en diferents
països demostren la necessitat d'una acció
sindical coordinada a escala europea. Les
agressions contra les jubilacions, els plans
d'austeritat, el desmantellament dels serveis
públics, l'increment brutal del treball
precari i l'atur, i les temptatives de
emmordassar el sindicalisme de base per tot
arreu són atacs contra els mateixos
treballadors i treballadores.

tersindical, que és com nosaltres anomenem a
la reunió de totes les centrals. Insistisc, veiem
molt clar que mantenir la unitat era un factor
de força.
I el que passava a nivell nacional, es reproduïa en cada província, en cada departament.
Hi havia reunions unitàries dels vuit sindicats
per organitzar les mobilitzacions el més a prop
de les bases possible: les decisions nacionals es
van adoptar a nivell local.
S'esperaven, des dels sindicats, la resposta
que van tenir en cada moment les seues
propostes?

No pensàvem que la mobilització seria de tal
magnitud. Francament, no ens ho podíem esperar, tot i que hi havia alguns indicis, com el
que vam veure en la mobilizacions del 24 de juny,
una de les primeres, en una data molt poc favorable, perquè la gent està preparant les vacances d'estiu. Però des de començaments de
setembre, la concurrència va ser enorme: va començar amb més d’un millió de participants el
setembre i després va arribar a gairebé tres milions. Va ser el resultat de la fartera de la gent,
de tants colps rebuts des de feia tant de temps:
la resposta popular va ser impressionant.

La patronal sap com trobar centenars de
milions per salvaguardar i, fins i tot,
augmentar els seus guanys financers: amb
l'ajuda dels governs, explota constantment a
les persones assalariades. Les dones, les
persones immigrades i la joventut són les
principals víctimes d'aquests atacs que
empobreixen i precaritzen el conjunt de la
classe obrera en cadascun dels nostres
països.
L'empresariat i els accionistes han
acumulat dividends, beneficis fiscals de tota
classe i remuneracions demencials que
excedeixen el raonable. A ells els toca pagar
la seva crisi. A nosaltres, imposar les nostres

L'empresariat ha acumulat
dividends, beneficis fiscals
i remuneracions: a ells
els toca pagar la seva crisi
És el que vam anomenar la vaga reconduïble.
La vaga es decideix en cada lloc de treball. Les
úniques consignes de les centrals van ser fer un
dia de vaga, però les bases de diversos sectors
van prendre la decisió de fer vaga indefinida. Però
els sectors que més s’hi van implicar van ser els
de ports, refineries i ferrocarrils. També en l’administració pública i l’ensenyament, a pesar que
no va tindre un seguiment tan massiu com en
2003, hi va haver vaga reconduïble. Això li dóna
la seua força al moviment. Són els mateixos treballadors i treballadores els que decideixen, perquè no és el mateix una consigna des de dalt que
la decisió de la gent en les bases: la gent diu “jo
sí, jo també” i així es construeix la unitat sindical des de la base.
Els joves van tornar al carrer perquè veien a
punt de desaparèixer les conquestes socials
que garanteixen el seu futur . Serge Halimi, en
Le Monde Diplomatique de l'1 de novembre,
afirmava que "les manifestacions i les vagues
són la millor manera de revertir aquest destí"
i sembla que també ho creuen així els joves,
que davant d'un futur poc esperançador s'han
sumat a les mobilitzacions .

Una de les claus per entendre l'èxit de les
mobilitzacions a França és el fet que la
participació de treballadores i treballadors
s’ha fet des del centre de treball.

Hi va haver una cosa molt simple d'entendre i
que els joves mateixos explicaven. Si obliguen
els vells a romandre en els pocs llocs de treball
que hi ha, nosaltres entrarem a al món del treball molt més tard. És absurd, i més si hi ha atur,
allargar el període laboral als que treballen i dei-

EL DESPERTAR DE FRANÇA
Serge Halimi en Le Monde Diplomatique, 1 de
novembre de 2010
A mesura que el capitalisme encadena les
crisis, endureix la seva lògica. Per mantenir-se,
primer ha d'enfonsar la societat: avaluacions
permanents, competència entre els
treballadors, desgast del treball. L'última
entrega del "informe Attali" ja recomana la
congelació del sou dels funcionaris fins al 2013,
la transferència a ls pacients d'una part de la
càrrega econòmica de les malalties (càncer,
diabetis), augment de l'IVA,… Les
manifestacions i les vagues són la millor
manera de revertir aquest destí.

ATTAC
ATTAC, que vincula diferents associacions
cíviques així com a les persones físiques, és un
moviment internacional que persegueix
organitzar la societat civil per posar fre a la
dictadura dels poders econòmics, exercit a
través dels mecanismes de mercat. Aquesta
tasca a escala internacional exigeix
l’organització local, per actuar a escala local
i global.
Es tracta d’un moviment internacional de la
ciu tadania i la seua activitat s’adreça a evitar les
indesitjables conseqüències d'una globalització
econòmica que es desenvolupa sota
l'hegemonia del capital financer, i que afavoreix

exigències socials: reducció de l'horari
laboral sense pèrdua de salari, jubilació i
protecció social garantides pel sistema
públic, igualtat de drets per a tots els
treballadors
i treballadores, defensa i millora dels serveis
públics. Ara més que mai, la mobilització
dels treballadors i les treballadores és més
necessària que mai.
Els nostres sindicats i corrents sindicals
han decidit treballar junts per fer emergir
una resposta social europea. El sindicalisme
de lluita és present a tot Europa, sota formes
diverses nascudes d'històries socials
diferents.
Enfront de nosaltres, a l'empresariat no li
falten aliats: els governs, les institucions
internacionals com el Fons Monetari
Internacional, l'Organització Mundial del
Comerç, el G8 o el G20. És unificant la
nostra lluita com podrem guanyar! La
nostra xarxa sindical europea està oberta a
tots els col·lectius sindicals que rebutgen

xar a les portes a la joventut. Ho van entendre
i això va ser un motiu fonamental perquè s'uniren a les mobilitzacions. L'afartament general, també va ajudar.
Al final de les mobilitzacions: Vostè diu "Sí,
aquesta reforma, tot i haver sigut votada en
l'Assemblea Nacional i el Senat, és
profundament injusta: s’ha de retirar!" Estem
en aquest punt. Com seguiran?

El 23 de novembre hi haurà una altra jornada, que podria semblar repetitiva i que, segu-

Si obliguen a treballar més
temps als vells, els joves
entraran al món del treball
molt més tard
Vam trobar una nova manera
de funcionar, més propera a
les bases, i això queda en la
memòria de la gent

aquesta societat basada en l'explotació de les
persones treballadores i en les desigualtats
socials.
Junts i juntes, vam decidir:
 Seguir donant suport a les lluites socials
que es duen a terme en cadascun dels
nostres països.
 Construir una plataforma reivindicativa, a
partir de les reivindicacions adoptades pels
nostres sindicats.
 Treballar per la construcció d'un
moviment de vagues i de manifestacions a
escala europea.
 Desenvolupar la publicació de manifestos
unitaris internacionals, que reflectisquen els
nostres interessos comuns.
 Organitzar una campanya de trobades
europees en els pròxims mesos, que fixe el
nostre treball en comú.
¡Per les nostres lluites col·lectives, imposem
el repartiment de les riqueses!
Confederacion General del Trabajo (CGT) • Confederacion
Intersindical • Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)
• Confederazione Unitaria di Base CUB (Itàlia) • Unione
Sindicale di Base USB (Itàlia) • Transnationals Information
Exchange TIE (Alemanya) • Fédération des syndicats SUD
Canton de Vaud SUD (Suissa) • Union syndicale Solidaires
(França) • Confederation National du Travail (França)

rament, no tindrà tant d’èxit ni repercussió. No
obstant, continuarem demanant la derogació
de la llei perquè segueix sent injusta. S’acosten també d’altres combats, perquè els projectes
de Sarkozy són atacar la seguretat social i les
lleis laborals. Hi ha moltes lluites en perspectiva. Em sembla que el que s'ha aconseguit amb
el moviment per les jubilacions, servirà per a
les lluites que vénen.
Què han après els sindicats amb aquesta
mobilització?

Les cúpules no ho sé, no n’estic segur. Però les
bases sí que n’han aprés. En la meva regió, l'Alta Normandia, a més de les reunions preparatòries dels aparells sindicals, hi havia assamblees
de vaguistes per preparar les accions del dia següent. Hi acudia gent de tots els sindicats a la
seu de la CGT, cosa que fins aquest moment havia estat impensable. Ara la gent ha aprés a treballar de forma conjunta, independentment de
les etiquetes sindicals. Hi va haver, per tant, a
la feina i cada dia, un acostament entre la gent;
va ser l'ocasió per a la participació de joves, aturats… Es va descobrir una nova manera de funcionar, més propera a les bases. Això queda en
la memòria de la gent.
Després d'un moviment com el que hi de ha
viscut, com tornem a casa?

Sempre és difícil, però en aquest cas no sé si tindrem molt de temps per quedar-nos a casa.

la pràctica dels especuladors, provoca atur,
pobresa i exclusió social.
ATTAC Espanya, és una associació cívica per
a la reflexió política i l'enfortiment de la societat
enfront de la creixent expansió
i influència del capital financer.
http://www.attac.es/

Foto: H de C (http://www.flickr.com/people/h_de_c/)
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Les retribucions en 2010 i en 2011
Malgrat que Intersindical Valenciana ha explicat en diversos
correus electrònics i comunicats quines han estat i seran les
retribucions del personal públic en 2010 i 2011, altres
organitzacions sindicals estan tenint èxit en confondre el
personal amb anuncis alarmistes que provoquen, al nostre
entendre, l’efecte contrari al desitjat. Les mesures de retall de
la despesa del govern de l’estat i de la Generalitat són ja prou
greus de per si com per a desviar l’atenció discutint mesures
que no s’han posat en marxa o acords que, simplement, no
existeixen.
Tot això fa que calga fer una explicació detallada, per tal de
desfer tots els dubtes i aclarir les confusions que altres, de
forma inconscient o interessada, estan sembrant.

Què diu el Projecte de Pressupostos de l’Estat (PLPGE)?
El PLPGE diu que les retribucions del personal al servei del
sector públic no podran experimentar cap increment respecte
de les vigents a 31 de desembre de 2010... Això significa que el
govern manté en 2011 els salaris amb la retallada del 5% de
mitjana aplicada des de juny de 2010. És a dir, tal com ja havia
anunciat, congela l’import dels nostres salaris l’any 2011. No
obstant, hi ha una baixada real del conjunt de retribucions, ja
que la rebaixa del 5%, que en 2010 va afectar set mensualitats i
una paga extra, en 2011 afectarà les dotze mensualitats i les
dues pagues extres.
Aquesta congelació dels imports salarials en 2011 –i la
consegüent baixada de retribucions en termes anuals- va ser

anunciada pel president del govern espanyol, Jos é Luis
Rodríguez Zapatero, en la seua intervenció d’anunci de les
mesures de retall en maig passat. No estava inclosa en el
Decret-Llei 8/2010 (Decret de retallades socials i salarials), ja
que aquest afectava en exclusiva l’exercici de 2010. Per tant, la
plasmació d’aquell anunci de Zapatero de maig és el text del
PLPGE.

Què hem cobrat en 2010?

1

entre gener i maig, a més de la paga extra de juny
En aquest període es van cobrar tots els conceptes retributius amb els imports de 2009 incrementats en un 0,3%
Personal docent no universitari:
Quadre IV

SOU BASE I TRIENNIS
Quadre I
Imports iguals per a totes les administracions i sectors, excepte Justícia.
Gener-maig 2010 i paga extra de juny de 2010
Grup o subgrup
Sou
Triennis

Gener-maig 2010 i paga extra de juny de 2010
Categoria
Import

A1 (A)

1.161,30

44,65

Mestres ESO

608,97

A2 (B)

985,59

35,73

Professorat tècnic

610,33

Mestres

608,97

Personal de l’administració de Justícia
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
Cos
Forense
Gestió
Tramitació
Auxili

Sou
1.422,23
1.185,17
948,15
829,64

Triennis
71,13
59,27
47,42
41,50

Tri. anterios a 2004
53,37
47,44
35,59
29,65

B (nou)

855,37

31,14

P. de Secundària i EE

612,77

INGRESSOS SEGONS DESTÍ

C1 (C)

734,71

26,84

Catedràtic

666,63

17,94

Inspecció A E047

1.372,71

Complement general del lloc
Cos
Tipus
Mensual

13,47

Inspecció A E044

1.108,69

Inspecció B E047

1.372,71

Gestió

Inspecció B E044

1.108,69

II
III
IV

321,68
307,84
293,99

Pagues
extra
397,81
383,97
370,18

Tramitació

II
III
IV

275,56
261,71
247,88

360,81
346,96
333,13

466,48

Auxili

II
III
IV

210,50
196,66
182,82

305,17
291,34
277,48

465,63

C2 (D)

600,75

APF (E)

548,47

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ
Quadre II
Imports iguals per a totes les administracions i sectors, excepte Justícia.
Gener-maig 2010 i paga extra de juny de 2010
Nivell
Import
Nivell
Import
Nivell
Import
10

226,51

17

391,92

24

613,60

11

250,12

18

415,56

25

652,07

12

273,75

19

439,21

26

734,94

13

297,39

20

462,84

27

837,73

14

321,06

21

498,26

28

876,21

15

344,67

22

536,67

29

914,66

16

368,34

23

575,16

30

1.019,73

Personal sanitari
Quadre V
Gener-maig 2010 i paga extra de juny de 2010
Categoria
Import
FACULTATIU ESPECIALISTA
METGE CONDUCTES ADDICTIVES
METGE DOC CLIN
METGE URG HOSP
METGE U CURTA ES
METGE U HOSP DOM

1553,9

ODONTÒLEG

1196,1

METGE EQUIP MÒBIL

1354,9

METGE EAP G3
PEDIATRA EAP G3

1088,6

COMPLEMENT ESPECÍFIC

METGE U PLANI FAMILIAR

1108,6

Personal de l’administració de la Generalitat
Quadre III

METGE U D P CANCER PIT

1282,8

METGE SAMU

1553,9

COMARE AE
INFER SAL MENT

461,2

Gener-maig 2010 i paga extra de juny de 2010
Nivell
Import
Nivell
Import

Nivell

Import

E004

311,41

E020

519,24

E036

842,96

E005

331,88

E021

539,96

E037

E006

344,65

E022

553,62

E038

E007

352,14

E023

568,45

E008

360,79

E024

580,41

E009
E010

369,88
384,48

E025
E026

591,55
608,16

874,47

INFERMER UUHH
INFERMER SSCC

446,2

905,00

INFERMER CCEE

435,1

E039

944,36

INFERMER SSEE

461,3

E040

984,80

INFERMER EQ MÒBIL

731,9

997,40

COMARE EAP G3

508,1

1.042,17

INFERMER EAP G3

491,1
731,9

E041
E042

C. autonòm. transitori
Mensual
468,27

Tipus I: Madrid, Barcelona i localitats d’eixes províncies amb jutjats amb magistrats. Tipus II: València i localitats de la província amb jutjats servits per
magistrats. Tipus III: Resta de capitals i localitats no compreses en els grups
anteriors. Tipus IV: Poblacions amb juzgats de pau.

PAGA EXTRA ADICIONAL ART. 23.3
Cos

Import

Cos

Forense

444,60

Tramitació

Import
343,87

Gestió

394,23

Auxili

318,69

COMPLEMENT DE PENOSITAT
Destinació

Cos

Punts

Mensual

Serveis comuns

Gestió
Tramitació
Auxili

5
2
5

138,75
55,50
138,75

Eixides a centres
penitenciaris

Gestió
Tramitació
Auxili

2,45
2,15
1,85

67,99
59,66
51,34

RETRIBUCIONS DEL PERSONAL FORENSE
Càrrec

Complement
de destinació

Complement de grup
de població

Paga extra
C. dest.

E011

405,42

E027

615,99

E043

1.092,71

INFERMER SAMU

E012

421,20

E028

623,83

E044

1.108,69

FISIOTERAPEUTA AE

461,3

E013

431,53

E029

638,93

E045

1.180,79

FISIOTERAPEUTA EAP G3

535,2

Sotsdirector/a

1.667,21

València

180,23

806,83

E014

439,97

E030

659,89

E046

1.319,38

TÈCNIC ESPECIALISTA

375,6

Cap servei

1.667,21

E015

456,99

E031

687,48

E047

1.372,71

HIGIENISTA DENTAL

375,1

València
Alacant i Castelló

180,23
152,51

768,08
748,73

E016

468,94

E032

708,06

E048

1.488,67

Cap secció

1.611,76

E017

479,07

E033

721,46

E049

1.524,44

AUX INFER UUHH
AUX INFER SSCC

341,9

València
Alacant i Castelló

180,23
152,51

729,31
709,93

E018

495,68

E034

735,87

E050

1.613,84

AUX INFER CCEE

319,3

Especialista

1.417,68

València

180,23

613,08

E019

503,16

E035

775,36

AUX INFER EQ MÒBIL

551,6

Metge forense

1.334,49

AUX INFER SSEE

370,6

València
Alacant i Castelló

180,23
152,51

613,08
593,65

TÈCNIC FUNCIÓ ADM

742,0

GESTIÓ FUNCIÓ ADM

395,5

ADMINISTRATIU

370,4

AUX ADMINISTRATIU

339,3

ZELADOR AT DIRECTA

329,7

ZELADOR SSEE

356,6

ZELADOR EQ MÒBIL

615,9

ENGINYER SUPERIOR

647,1

ENGINYER TÈCNIC

527,8

TREBALLADOR SOCIAL AE

395,5

TREBALLADOR SOCIAL EAP G3

426,1

CUINER

369,6

TÈCNIC DE MANTENIMENT

383,1

GOVERNANTA

470,3

TELEFONISTA

338,6

CONDUCTOR VE

398,0

PERSONAL OFICIS

338,6

MARMITÓ

304,1

Director/a

1.722,66

València
Alacant i Castelló

180,23
152,51

Complement autonòmic transitori (tots els càrrecs): 470,00

845,58
826,22
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4 Les pagues extres
3 Què cobrarem en 2011?
En 2011, els imports mensuals de sou i triennis seran
els previstos en l’article 22.sis.1 del projecte de
pressupostos, amb caràcter general per a totes les
administracions. Són els mateixos imports que teniu
reflectits en el quadre VI.
Igualment, els imports del complement de
destinació seran els previstos en l’article 26.1.C del
mateix text. Són els mateixos imports que podeu
consultar en el quadre VII.
Els imports del complement específic serà el
resultant de l’aplicació del Decret-Llei 8/2010, de
retallades socials i salarials. Són els mateixos imports
aplicats des de la reducció salarial (juny de 2010), i són
els que teniu en els quadres VIII a X.

2

En resum, es confirma el que va anunciar el president del
Govern: en 2011 es congelen tots els conceptes retributius en
els imports resultants d’aplicar les retallades del Decret-Llei
8/2010. En termes anuals, això implica una baixada del
conjunt de les retribucions, en aplicar-se en dotze
mensualitats i dues pagues extres (2011) en comptes de set
mensualitats i una paga extra (2010).
Intersindical Valenciana, que ha impugnat judicialment i ha
convocat mobilitzacions contra la retallada de 2010, rebutja
aquestes retallades salarials injustificades que vol portar a
terme el govern i fem una crida a la resta de sindicats i al
conjunt de les empleades i els empleats públics a mobilitzarnos unitàriament per evitar-la.

La paga extraordinària de desembre 2010 inclou les quanties
de sou i triennis fixades en el quadre que teniu a sota, diferents
als imports mensuals de sou i triennis ja rebaixats que
perceben entre juny i desembre de 2010. A aquests conceptes
cal sumar el complement de destinació (quadre VII) i el
complement específic que us siga d’aplicació, en el import que
teniu en els quadres VIII, IX i X, segons corresponga. Les
quanties de les pagues extra de juny i desembre de 2011 són
equivalents a les de la paga de desembre de 2010:

Grup/subgrup

Juny-desembre2010
Sou

Triennis

Pagues extres
12/2010 i 6 i 12/2011
Sou

Triennis

A1 (A)

1.109,05

42,65

684,36

26,31

A2 (B)

958,98

34,77

699,38

25,35

B (nou)

838,27

30,52

724,50

7

26,38

C1 (C)

720,02

26,31

622,30

22,73

C2 (D)

599,25

17,90

593,79

17,73

APF (E)

548,47

13,47

548,47

13,47

entre juny i desembre, a més de la paga extra de desembre
Es va produir la retallada salarial, d’un 5% amb caràcter general en els complements i dels imports que reflectia el decret-llei pel que fa al sou base i els triennis:

SOU BASE I TRIENNIS

Personal docent no universitari
Quadre IX

Quadre VI

Personal de l’administració de Justícia
RETRIBUCIONS BÀSIQUES

Imports iguals per a totes les Administracions i sectors
Grup o subgrup
Juny-desembre 2010 Paga extra 12/2010
Sou
Triennis
Sou
Triennis

Juny-desembre 2010, paga extra de desembre de 2010 i tot 2011
Categoria
Import mensual
Import retallat

A1 (A)

1.109,05

42,65

684,36

26,31

A2 (B)

958,98

34,77

699,38

25,35

Mestres ESO

578,52

-30,45

Professorat tècnic

579,81

-30,52

B (nou)

838,27

30,52

724,50

26,38

C1 (C)

720,02

26,31

622,30

22,73

C2 (D)

599,25

17,90

593,79

17,73

APF (E)

548,47

13,47

548,47

13,47

Mestres

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ

578,52

-30,45

P. de Secundària i EE

582,13

-30,64

Catedràtic

633,30

-33,33

Inspecció A E047

1.304,07

-68,64

Inspecció A E044

1.053,26

-55,43

Inspecció B E047

1.304,07

-68,64

Inspecció B E044

1.053,26

-55,43

Cos
Forense
Gestió
Tramitació
Auxili

Sou
1.283,85
1.108,61
911,18
826,49

Triennis
64,20
55,44
45,56
41,33

Tri. anterios a 2004
49,93
44,38
34,21
29,54

INGRESSOS SEGONS DESTÍ
Complement general del lloc
Cuerpo
Tipo
Mensual

C. autonòm. transitori
Mensual

Gestió

II
III
IV

305,60
292,45
279,30

Pagas
extra
377,92
364,78
351,68

Tramitació

II
III
IV

261,79
248,63
235,49

342,77
329,62
316,48

451,55

Auxili

II
III
IV

199,98
186,83
173,68

289,92
276,78
263,61

450,73

453,29

Quadre VII
Imports iguals per a totes les Administracions i sectors
Nivell
Import
Nivell
Import

Nivell

Import

24

582,92

10

215,19

17

372,33

11

237,62

18

394,79

25

619,47

12

260,07

19

417,25

26

698,20

13

282,53

20

439,70

27

795,85

14

305,01

21

473,35

28

832,40

15

327,44

22

509,84

29

868,93

16

349,93

23

546,41

30

968,70

Personal sanitari
Quadre X
Juny-desembre 2010, paga extra de desembre de 2010 i tot 2011
CATEGORIA
Import mensual

Import retallat

FACULTATIU ESPECIALISTA
METGE CONDUCTES ADDICTIVES
METGE DOC CLIN
METGE URG HOSP
METGE U CURTA EST
METGE U HOSP DOM

1504,2

-49,7

Tipus I: Madrid, Barcelona i localitats d’eixes províncies amb jutjats amb magistrats.
Tipus II: València i localitats de la província amb jutjats servits per magistrats.
Tipus III: Resta de capitals i localitats no compreses en els grups anteriors.
Tipus IV: Poblacions amb juzgats de pau.

ODONTÒLEG

1157,7

-38,4

COMPLEMENT ESPECÍFIC

METGE EQUIP MÒBIL

1322,6

-32,3

Personal de l’administració de la Generalitat
Quadre VIII

METGE EAP G3
PEDIATRA EAP G3

1053,7

-34,9

METGE U PLANI FAMILIAR

1073,1

-35,5

METGE U D P CANCER PIT

1241,7

-41,1

METGE SAMU

1504,2

-49,7

COMPLEMENT DE PENOSITAT

COMARE AE
INFER SAL MENT

Punts

Mensual

446,4

-14,8

Serveis comuns

INFERMER UUHH
INFERMER SSCC

431,9

-14,3

Gestió
Tramitació
Auxili

5
2
5

131,85
52,74
131,85

INFERMER CCEE

421,2

-13,9

INFERMER SSEE

446,5

-14,8

Eixides a centres
penitenciaris

Gestió
Tramitació
Auxili

2,45
2,15
1,85

64,60
56,70
48,78

Juny-desembre 2010, paga extra de desembre de 2010 i tot 2011
(Entre parèntesi, l’import de la retallada)
Nivell
Import
Nivell
Import
Nivell Import mensual
E004 301,45 (-09,96)
E020 502,63 (-16,61)
E036
815,99 (-26,97)
321,26 (-10,62)

E021

522,69 (-17,27)

E037

846,49 (-27,98)

E006

333,63 (-11,02)

E022

535,91 (-17,71)

E038

876,04 (-28,96)

E007

340,88 (-11,26)

E023

550,26 (-18,19)

E039

914,15 (-30,21)

E008

349,25 (-11,54)

E024

561,84 (-18,57)

E040

953,29 (-31,51)

E009

358,05 (-11,83)

E025

572,63 (-18,92)

E041

965,49 (-31,91)

INFERMER EQ MÒBIL

708,4

-23,5

E010

372,51 (-11,97)

E026

588,70 (-19,46)

E042

1.008,83 (-33,34)

COMARE EAP G3

491,8

-16,3

E011

392,45 (-12,97)

E027

596,28 (-19,71)

E043

1.057,75 (-34,96)

INFERMER EAP G3

475,4

-15,7

E012

407,73 (-13,47)

E028

603,87 (-19,96)

E044

1.073,22 (-35,47)

INFERMER SAMU

708,4

-23,5

E013

417,73 (-13,80)

E029

618,49 (-20,44)

E045

1.143,01 (-37,78)

FISIOTERAPEUTA AE

446,5

-14,8

E014

425,90 (-14,07)

E030

638,78 (-21,11)

E046

1.277,16 (-42,22)

FISIOTERAPEUTA EAP G3

518,0

-17,2

363,6
363,1

E015

442,37 (-14,62)

E031

665,49 (-21,99)

E047

1.328,79 (-43,92)

E016

453,94 (-15,00)

E032

685,41 (-22,65)

E048

1.441,04 (-47,63)

HIGIENISTA DENTAL

E017

463,74 (-15,33)

E033

698,38 (-23,08)

E049

1.475,66 (-48,78)

E018

479,82 (-15,86)

E034

712,33 (-23,54)

E050

1.562,20 (-51,64)

E019

487,06 (-16,10)

E035

750,55 (-24,81)

Cos

Import

Cos

Forense

430,37

Tramitació

332,87

Gestió

381,61

Auxili

308,49

Destí

E005

TÈCNIC ESPECIALISTA

PAGA EXTRA ADDICIONAL ART. 23.3

RETRIBUCIONS DEL PERSONAL FORENSE
Càrrec

Complement
de destí

Complement de grup
de població

Paga extra
C. destí

1.638,37

València
Alacant i Castelló

171,41
145,04

766,49
748,08

-12

Sotsdirector/a

1.585,63

València

171,41

729,68

-12

Cap servei

1.585,63

València
Alacant i Castelló

171,41
145,04

729,68
711,30

331,0

-10,9

AUX INFER CCEE

309,1

-10,2

Cap secció

1.532,89

València
Alacant i Castelló

171,41
145,04

692,85
674,44

1.348,30

València

171,41

582,43

1.269,19

València
Alacant i Castelló

171,41
145,04

582,43
563,97

AUX INFER EQ MÒBIL

533,9

-17,7

Especialista

AUX INFER SSEE

358,7

-11,9

Metge forense

TÈCNIC FUNCIÓ ADM

718,3

-23,7

GESTIÓ FUNCIÓ ADM

382,9

-12,6

ADMINISTRATIU

358,6

-11,8

AUX ADMINISTRATIU

328,4

-10,9

ZELADOR AT DIRECTA

326,4

-3,3

ZELADOR SSEE

353,0

-3,6

ZELADOR EQ MÒBIL

609,8

-6,1

ENGINYER SUPERIOR

626,4

-20,7

510,9

Cos

Director/a

AUX INFER UUHH
AUX INFER SSCC

ENGINYER TÈCNIC

Import

-16,9

TREBALLADOR SOCIAL AE

382,9

-12,6

TREBALLADOR SOCIAL EAP G3

412,4

-13,7

CUINER

357,8

-11,8

TÈCNIC DE MANTENIMENT

370,8

-12,3

GOVERNANTA

455,3

-15

TELEFONISTA

327,8

-10,8

CONDUCTOR VE

385,3

-12,7

PERSONAL OFICIS

327,8

-10,8

MARMITÓ

301,1

-3

Complement autonòmic transitori (tots els càrrecs): 454,96
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L’última

Intersindical critica la supressió del ministeri
d'Igualtat anunciada pel president Zapatero
En temps de crisi, la igualtat de gènere és necessària per a reordenar l’economia
i per a distribuir el treball i els recursos de forma equitativa
Intersindical

Intersindical critica la falta de coherència d'un govern que s'havia caracteritzat per apostar clarament
per la igualtat i la paritat i que, tanmateix, en aquests últims mesos no
és conseqüent amb la seua línia inicial.
Intersindical entén que “la supressió del ministeri d'Igualtat”, dins
dels canvis anunciats pel cap de l'executiu en vies de guanyar credibilitat “és una contradicció”, i afegeix que
“no s'entén que un govern que ha defensat aferrissadament aquest ministeri, renuncie ara a mantindre'l en
ares de guanyar credibilitat”. Intersindical considera que és un pas enrere important, com ho es l'ajornament de l'aplicació del permís de paternitat.
El sindicat recorda que en temps
de crisi és quan s'ha de fer una aposta més ferma en igualtat, perquè és
quan més perill hi ha que les dones
patisquen més precarietat i més pobresa. Segons Macu Gimeno, responsable de l’àrea de la dona d’In-

tersindical Valenciana, “quan cal donar tot el suport a les dones encarregades de la cura de les criatures i
de les persones dependents és en moments en els quals els pocs ingressos
que reben no permeten altres vies de
cura. És en temps de crisi quan hi ha
que vigilar que les dones que siguen
mares no es queden en l'atur, perquè
en moltes ocasions el seu sou és l'únic que entra a casa.” En èpoques de
crisi és quan augmenta el risc de ser

El compliment de tot
l’establert en la llei
intergral encara està
pendent
No se sap qui ha de
garantir ara que els plans
d’igualtat no es queden
en paper mullat

víctima de maltractament per part
d’aquelles persones que es troben en
una situació de major vulnerabilitat.
“Ara és quan més s'ha d’atendre les dones en situació de maltractament o
aquelles dels col·lectius més vulnerables, com ara, les dones amb diversitat funcional o mental o les immigrants.”
Segons Gimeno, és en aquesta
situació de crisi quan les dones víctimes de les xarxes de la prostitució
pateixen més agressions i més vexacions, si és possible això, i quan són
més vulnerables a ser captades i explotades.
Intersindical es pregunta qui garantirà a partir d’ara que els plans d'igualtat no es queden en paper mullat.
Recordem que està pendent el compliment de tot l'establert en la llei integral de mesures contra la violència
de gènere. És una incògnita també
com es desenvoluparà el Pla integral
contra la tracta d’éssers humans de
l'executiu, o com es duran a terme polítiques d'igualtat sense pressupost ni
ministeri.

MACU GIMENO

Per què el president Zapatero ha
decidit suprimir el ministeri
d’Igualtat?

“Zapatero ha elegit la
via menys intel·ligent”

Intersindical jove amplifica la veu sindical
més jove i compromesa
Vol ser un espai de referència obert, plural i participatiu
Intersindical

La Intersindical valenciana, un projecte sindical en plena expansió
i creixement, ha encetat un nou espai
d’intervenció fet per i per a les persones joves: la Intersindical jove. La
iniciativa aspira a ser la plataforma des
d’on els joves treballadors i treballadores de tots els sectors laborals reivindiquen la participació juvenil, on

tinguen veu pròpia per defensar els
seus drets socials i laborals, a més de
dinamitzar un projecte per crear una
societat el més igualitària i crítica possible.
En un moment en el qual la societat i el món laboral pateixen les convulsions d’una crisi econòmica i una
administració que malbarata els recursos econòmics, els joves són un dels

Els països on els organismes
d'igualtat tenen un important paper
són, precisament, els millor
posicionats econòmicament.

Àrea de la dona d’IV

sectors més afectats. Això, atempta directament contra els seus drets i les
seues condicions de vida com a ciutadans i ciutadanes.
D’aquesta manera, la Intersindical
jove pretén ser un espai de referència
obert, plural i participatiu des d’on treballar conjuntament per:
 Defendre els drets laborals, socials
i nacionals de la joventut valenciana,

El president del govern ha donat
la raó a la dreta més reaccionaria
que des del primer moment ha
demanat la supressió del Ministeri
d'Igualtat, l’ha ridiculitzat i ha arribat
a insultar a la ministra. El president
espanyol ha reculat de nou en les
polítiques socials, i ha elegit la via
menys intel·ligent que podia agafar.

És la igualtat de gènere un factor
que pot ajudar a superar la crisi?

Quines conseqüències preveu que
tindrà a llarg termini la supressió?

La igualtat de gènere és necessària
per a reordenar l'economia i per a
distribuir el treball i els recursos de
forma equitativa, per a fer
sostenible el desenvolupament.

Si l'anunci de la creació del
Ministeri va passar a la història
com un pas important en la lluita
per la igualtat, el de la seua
supressió ho farà com una pèrdua
important dels nostres drets.

per tal de millorar així, des de la unitat d’acció, les seues condicions de vida,
individuals i col·lectives.
 Fomentar la participació ciutadana
per a promoure una autèntica democràcia civil en tots els àmbits polítics,
basada en la llibertat d’associació i el
diàleg social.
 Proposar alternatives de formació als
i les joves del País Valencià, des de l’òptica del sindicalisme juvenil, democràtic, participatiu, crític, emprenedor
i transformador.
 Defendre els valors d’igualtat, de radicalitat democràtica, de sostenibilitat econòmica, de recuperació cultural, d’alliberament nacional i solida-

ritat global amb la finalitat de construir una societat més justa, lliure, ecològica, solidària i igualitària.
En definitiva, construir un espai
d’intervenció juvenil, destinada a la joventut treballadora o que està aturada, que atenga les seues reivindicacions
i demandes, tant les de l’àmbit laboral com social.
La Intersindical jove vol ser un punt
de trobada de joves inconformistes que
vulguen construir alternatives de futur i en positiu, des del seu àmbit laboral i mitjançant l’acció sindical. Un
projecte nou, engrescador i il·lusionador que acaba de nàixer i que espera
la vostra participació.

ESCOLA DE FORMACIÓ SINDICAL MELCHOR BOTELLA

OFERTA DE CURSOS
GRATUÏTS DEL SERVEF
www.escolasindical.org/servef

Comptabilitat en general. Pla general comptable
Bàsic de control i extinció d'incendis
Suport vital bàsic i desenvolupament
Aplicació de les TIC en la formació
Gestió de recursos humans en general

DENOMINACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS
Curs pràctic de prevenció de riscos laborals
Prevenció de riscos laborals derivats de les condicions de seguretat
Prevenció de riscos laborals: protecció de maquinària, equips i eines manuals
Prevenció de riscos laborals derivats de treballs d'especial perillositat
Prevenció de riscos derivats d'agents químics i biològics
Prevenció de riscos per agents físics
Treball amb pantalles de visualització de dades
Introducció a la informàtica
Introducció a la ofimàtica

Gestió fiscal en general: gestió fiscal a l'empresa











10h

Internet i correu electrònic

30h

Seguretat privada general

8h

Anglès elemental

8h

Valencià oral elemental

15h

Valencià oral mitjà

10h

Ordenament jurídic comunitari

20h

Legislació sociolaboral: dret sindical

10h

Dret mercantil societats

30h

Recursos humans: negociació col·lectiva
Modalitat: presencial 

Des de l’Escola Melchor Botella tenim la possibilitat de realitzar cursos gratuïts del Servef. Aquestos cursos van dirigits preferentment a
persones actualment ocupades en el
sector privat. Sabem que no és fàcil
realitzar cursos d’aquest tipus, prin-

cipalment a causa dels horaris que
no són sempre compatibles. Però els
treballadors i les treballadors necessiten formació no sols per actualitzar els seus coneixements,
sinó també per necessitats del seu
lloc de treball sobretot de cara a

complir amb la legislació a cada vegada és més exigent a l’hora d’ocupar un lloc de treball. Conscients d’aquesta dificultat estem disposat a facilitar-vos les coses i fer els cursos
amb l’horari que us vinga bé i on us
vinga millor. Fins i tot, es poden fer

en línia 

















30h
30h
40h
5h
20h
30h
10h
20h
60h
30h
30h
20h
20h
20h
20h
mixta 

diverses edicions del mateix curs si
hi ha prou demanda. L’ oferta de
cursos la podeu trobar en la nostra
web i també en paper a qualsevol de
les seus de la Intersindical Valenciana. Per demanar cursos us podeu
posar en contacte amb l’Escola Sin-

dical al 963368980 o per mail a
info@escolasindical.org.
Hi ha cursos dirigits més especialment a la legislació laboral,
molt importants per als delegats i
delegades sindicals i que també
poden interessar a moltes altres
persones. Hi ha també una amplia
oferta de cursos d’iniciació a la informática per a persones que tenen
dificultats amb les noves tecnologies.
L’oferta en cursos de Salut Laboral
està dirigida a qualsevol àmbit de
treball i s’adapten al vostre en aspectes específics. Completem l’oferta
amb cursos especialitzats per qui
vulga ampliar les seues competències laborals. No oblidem la nostra
llengua amb dos cursos de preparació als exàmens de la Junta qualificadora de coneixement del valència. A més, la nostra oferta lingüística conté un curs d’iniciació a
l’anglès

