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TÍTOL
DEL TEMA
EDITORIAL

Un moviment
popular
d’àmplia base
social

L’

últim tram de 2016 va arrancar amb la constitució
d’un nou govern a l’Estat, presidit per Mariano
Rajoy, líder pel Partit Popular, el mateix que
ha promogut un programa de retallades i
privatització dels serveis públics. Els governants del PP són
els autors materials de les lleis de precarització laboral, de les
retallades a les llibertats públiques i sindicals. Són els membres
d’una organització implicada en una llarga retafila de casos de
corrupció generalitzada.
El programa del nou executiu espanyol, a les ordres dels
mercats i el gran capital internacional, buscarà aprofundir
en les polítiques neoliberals que ja han provocat tantes
situacions d’injustícia social, de barbàrie i inhumanitat, tant
en els nostres entorns immediats com en tot el planeta. I
tota aquesta ofensiva ha sigut possible per la debilitat d’una
oposició social i política hegemonitzada pels grans sindicats i
algunes organitzacions de l’àmbit de l’esquerra.
En aquest context tan preocupant, Intersindical
Valenciana encara el repte de créixer en tots els àmbits
laborals –tant quantitativament com en el pla de la
influència– i presentar-se com l’alternativa més útil i
coherent amb els interessos de la classe treballadora. En el
darrer congrés, el Sindicat, amb 15.000 persones afiliades de
distints sectors laborals, ha renovat les bases del seu model
–assembleari, autònom, unitari, combatiu, feminista, de
classe, valencià– i ha reiterat el compromís per a convertirse en el referent de tots els treballadors i les treballadores
del País Valencià, d’esdevindre l’instrument més útil per a
la millora de les seues condicions laborals i per constituir-se
en una força imprescindible per a transformar una societat
com la valenciana, que reclama de manera immediata
un finançament just per a assolir les millores llargament
ajornades.
Avançar en l’autogovern valencià, millorar la vida de la
gent, transformar el País des de la unitat de classe, en els
espais unitaris, amb l’organització i la lluita, des de baix,
en tots els àmbits de treball, els públics i els privats: la
Intersindical està compromesa amb la construcció d’un
ambiciós moviment popular d’ampli abast que esdevinga
motor de la transformació que la majoria social reclama.

CONGRÉS DE LA INTERSINDICAL VALENCIANA

‘Creixent’, un
congrés que
consolida el model
de la Intersindical
Augmentar la implantació en el sector privat,
primera prioritat

A

mb el lema ‘Creixent’,
del 18 al 20 de
novembre, el màxim
òrgan de decisió de
l’organització que agrupa unes
15.000 treballadores i treballadors
de distints sectors laborals del
País Valencià, va reafirmar el seu
model sindical. Les 124 delegades
i delegats reunits en el V Congrés
d’Intersindical Valenciana a
Cullera (Ribera Baixa) van
ratificar per àmplia majoria les
línies d’intervenció sindical i
sociopolítica.
Els diferents debats van avaluar
favorablement el treball fet durant
els catorze anys de vida de la Intersindical que agrupa nou sindicats,
la Intersindical Jove, el Sindicat de
Persones Pensionistes i Jubilades i
d’altres estructures organitzatives.
La valoració positiva, però, no serveix per a velar el llarg camí que encara cal recórrer fins a aconseguir
els objectius plantejats. L’organització ha assentat les bases per a continuar creixent en tots els àmbits
laborals i construir una alternativa real al sindicalisme tradicional
com ja ho és de manera fefaent en
distints sectors. El repte principal
per als pròxims anys és incremen-

L’organització ha
assentat les bases per
a continuar creixent
en tots els àmbits
laborals i construir
una alternativa
real al sindicalisme
tradicional

tar la implantació en les empreses
privades.
En les tres jornades, es van debatre l’informe del Secretariat, les
ponències i les resolucions i es van
triar els nous òrgans de direcció: el
Secretariat, la Comissió de Control
Financer i la Comissió de Garanties.
Representants d’institucions, partits polítics, sindicats i entitats socials van saludar el congrés. També
s’hi van llegir textos de solidaritat
i salutació d’organitzacions d’arreu
del món.
La Intersindical té una presència
destacada en les administracions i

empreses públiques i en distintes
empreses del sector privat. És l’organització hegemònica en l’ensenyament públic, amb una majoria
absoluta en el no universitari; la
més votada en la Generalitat Valenciana, el segon sindicat en nombre de delegades i delegats, i té una
important representació en el sector públic instrumental. També és
el segon sindicat en una empresa
estratègica pel País Valencià com
la Ford. A més, la presència de la
Intersindical és palpable en sectors
com les administracions local i estatal, l’Administració de justícia,
les universitats, la sanitat pública i
privada, l’audiovisual, el metall, el
turisme, la construcció, la neteja, el
transport públic i privat i el sector
ferroviari.
Amb una destacada presència
d’entitats de distints àmbits i de les
institucions valencianes, el congrés
va aprovar resolucions sobre la Reforma de la llei de la Funció Pública valenciana, la situació de Ràdio
Televisió Valenciana, la negociació
de la pau a Colòmbia, contra la repressió sindical i a favor l’amnistia
de sindicalistes empresonats.
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Línies preferents per
al pròxim període
nn
nAvançar en cohesió, extensió i implantació. Enfortir i dinamitzar l’organització, els òrgans i estructures sindicals.
Implantar plans de formació adreçats a
tota l’afiliació.
nn
nApostar per una organització més
unitària i representativa, una Intersindical que siga referent en tots els àmbits
laborals, una eina útil per a la millora de
les condicions laborals, socials i econòmiques de la classe treballadora.
nn
nAconseguir un gran acord social i ciutadà entre les organitzacions sindicals,
socials i ciutadanes, perquè les propostes de canvi no s’aturen. Cal impulsar
aquestes propostes, defendre els drets
laborals i els dels ciutadans i ciutadanes valencians. El primer, aconseguir
un finançament més just per assolir les
millores que reclama la societat.
nn
nPlantejar les reivindicacions amb la
unitat, la formació, l’organització i la
lluita de les treballadores i treballadors,
en les empreses i les administracions

públiques. Potenciar les decisions des
de les assemblees, des de baix. Construir espais unitaris i avançar cap a un
moviment social i popular, motor de la
millora de vida de la gent. Transformar
la societat per a avançar en l’autogovern
del País Valencià.
nn
nAvançar cap a una Intersindical Valenciana feminista que lluite per la igualtat
real entre dones i homes. La igualtat ha
de ser un compromís i un senyal d’identitat de totes i cadascuna de les persones
que en formen part.
nn
nAconseguir la consideració de la salut
i la seguretat laboral una prioritat en els
centres de treball. Millorar les condicions laborals i la qualitat de vida de les
treballadores i els treballadors.
nn
nAconseguir que totes i tots, en acabar la vida laboral activa, tinguen unes
condicions de vida dignes.

Les organitzacions i les
estructures de la Intersindical
Sindicat de Treballadores i Treballadors de les Administracions i Serveis Públics (STAS): Administració de Justícia,
Correus, Administració local, autonòmica i els seus organismes
autònoms i empreses públiques dependents.
Intersindical Salut: sanitat pública i privada.
Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament
del País Valencià (STEPV): ensenyament públic i privat.
Sindicat de Treballadores i Treballadors del Metall (STM):
indústries del metall, empreses de comercialització i emmagatzematge de metall.
Sindicat de Treballadores i Treballadors de la Indústria,
Comerç i Serveis (STICS): empreses d’aquests sectors.
Sindicat Ferroviari: Adif, Renfe, FGV i empreses i organismes
dependents o vinculades a aquests àmbits.
Col·lectiu Autònom de Treballadores i Treballadors del País Valencià (CAT-PV): Administració de l’estat i sectors diversos.
Sindicat de Treballadors per la Unitat de Classe (TUC):
transport per carretera públic i privat
Organització Sindical Unitària de Treballadors (OSUT):
empreses dels sectors de la indústria, el comerç i els serveis de
les comarques de Castelló.

Intersindical Jove: persones joves afiliades als sindicats d’IV.
Intersindical Dones: afiliades als sindicats de la IV que lluiten
per la igualtat.
Sindicat de Persones Pensionistes i Jubilades: jubilades i
jubilats de la IV.
Intersindical Solidària: associació vinculada a IV, per la solidaritat i la cooperació internacionalista.
Intersindical Cultura: espai sobre el món cultural.
Escola Sindical de Formació Melchor Botella: desenvolupament dels plans de formació d’IV i els seus sindicats.

El congrés: xifres i noms
-Congressistes: 124.
-Carta financera. 77 vots a favor i 6
abstencions.

Arxiu Intersindical

-Ponència d’estatuts. Aprovada per
unanimitat.
-Protocol determinació d’àmbits.
Aprovat per unanimitat.
-Ponència d’organització. 70 vots a
favor, 9 en contra i 7 abstencions.
-Ponència de política sindical.
Aprovada per unanimitat.
-Ponència de dones. Aprovada per
unanimitat.

Arxiu Intersindical

-Ponència de salut laboral.
Aprovada per unanimitat.
-Resolució sobre pensions.
Aprovada per unanimitat.
-Comissió de control financer. 84
vots a favor i 2 en blanc.
-Comissió de garanties. 84 vots a
favor i un en blanc.
-Secretariat confederal. 75 vots a
favor, 8 en blanc i 3 nuls.

Arxiu Intersindical

-Secretariat confederal. 75 vots a
favor, 8 en blanc i 3 nuls.

Les votacions, que evidencien la cohesió interna
del Sindicat, també indiquen la tasca prèvia de busca de consensos, tant en els debats precongressuals com en el mateix congrés. Són també trets destacats del model sindical i la pràctica diària de la
Intersindical des de 2002.
El congrés va reconéixer la tasca de les persones que han format part de l’anterior Secretariat: Adel Francés (STAS), Óscar Langa (OSUT),
Amadeu Sanz (STEPV), Miquel Calatayud (STEPV),
Beatriu Cardona (STEPV), Antonio Ñacle (STEPV),
Pepe Iglesias (STEPV) i Macu Gimeno (STAS). Les
delegades i els delegats van retre un homenatge
emotiu a aquesta última per la seua tasca al capdavant de l’Àrea de Dones.
La composició del Secretariat Confederal elegit
pel Congrés és la següent: Vicent Barber (Sindicat de Persones Pensionistes), Cristina Costart
(STAS), Jesús Giménez (STAS), Pep Bomboí (STAS),
Vicent Esteve (TUC), Anna Laura Díaz (Intersindical Jove), Marco Llerena (STICS), Mara Martínez
(Sindicat Ferroviari), Benjamí Renovell (CAT-PV),
Pedro Rovira (Intersindical Salut), Rafa Reig (Intersindical Salut), Paco Gonzàlez (STM), Marc Candela (STEPV), Imma Coret (STEPV), Manuela Latorre (STEPV), Alícia Martí (STEPV), German Nando
(STEPV), Emma Rodríguez (STEPV), Lola Navarro
(STEPV), Manuela Ferrer (STEPV), M. Carmen Gil
(STEPV), Pau Pons (STEPV) i Vicent Maurí (STEPV).
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OCUPACIÓ PÚBLICA

Mesures excepcionals
contra la precarietat en
el sector públic

Intersindical presenta una alternativa que garanteix drets laborals i
compleix l’acord de legislatura

E

n els diferents sectors de la
Generalitat “el percentatge de
temporalitat ha escalat fins a
nivells inacceptables que podrien
arribar a comprometre la qualitat del servei
públic”. Així ho reconeix el pròleg de l’acord de
legislatura de la Mesa General de Negociació
(MGN) del juny de 2016.
A l’afirmació, hi caldria afegir que temporalitat és sinònim de precarietat, puix el manteniment de taxes de temporalitat superiors al
25% de la plantilla estructural només s’explica
per la intenció de sotmetre voluntats i fomentar la indefensió dels treballadors i treballadores. També per l’interés mesquí de l’estalvi
pressupostari a costa dels drets laborals d’una
part de la plantilla.
L’acord recull el compromís de pal·liar
aquesta situació durant tots els anys de la
novena legislatura amb nombroses ofertes
d’ocupació pública. S’hi inclouen processos de
consolidació per a situar la taxa de temporalitat per davall del 10%. Amb aquest objectiu,
les diferents meses sectorials hauran d’abordar cada any les ofertes d’ocupació pública
mentre que la negociació dels criteris generals
s’abordarà en l’àmbit de l’MGN.

Reducció de la temporalitat
Establit el compromís de reduir la temporalitat, ara cal portar-lo a efecte. Intersindical
Valenciana considera que el procés ha d’articular-se al voltant de cinc eixos fonamentals.
El primer no té cap altra finalitat que actualitzar les plantilles i incloure-hi els llocs
de treball que no s’hi recullen i que poden
tindre la consideració d’estructurals. També

s’ha d’ordenar la situació de provisió de llocs
de treball.
En alguns sectors hi ha un nínxol important de llocs de treball no considerats com a
estructurals, que són en realitat permanents.
No exerceixen funcions de caràcter extraordinari o conjuntural, atés que són fonamentals
per al manteniment del servei públic. Acceptada aquesta afirmació, és prioritari incloure-hi aquests llocs de treball a les plantilles
estructurals. No fer-ho és falsejar les dades
de temporalitat i quantificar els objectius de
reducció sobre premisses errònies.
D’altra banda, l’absència de convocatòries
de concurs de trasllat en alguns sectors ha deixat pas a la utilització de la comissió de serveis
com un mecanisme ordinari de provisió de
llocs de treball. Aquesta decisió discrecional
priva la resta del personal a l’opció d’accedir a
eixos llocs de treball. Per això, abans de l’execució de qualsevol oferta d’ocupació s’han de
convocar concursos generals de trasllats que
hi incloguen totes les vacants, compreses les
proveïdes per comissions de serveis.
El segon eix pretén reduir quantitativament la temporalitat amb la convocatòria
d’ofertes d’ocupació massives, per garantir en
2019 el compliment de reduir en tots els sectors la taxa de temporalitat per davall del 10%.
Cada oferta d’ocupació haurà de discriminar
qualitativament les diferents formes o torns
d’accés, per preservar els drets del personal al
nou accés, del personal interí a la consolidació
i del personal fix a la promoció interna.
El tercer eix sorgeix per la necessitat de
considerar que la reducció de la temporalitat
no pot ser un objectiu despersonalitzat limitat

RTVV: hem de callar?

F

a tres anys el PP tancà RTVV i
l’oposició d’aleshores, avui en
el Govern, féu bandera de la
recuperació de la ràdio i televisió
públiques i es va comprometre a fer justícia
amb els seus treballadors. Passades els
eleccions la bandera va deixar de flamejar i els
treballadors i les treballadores que fins feia
poc havien considerat una part de la solució,
passaren a convertir-se en un problema.
El pitjor de tot, però, no és que el Govern
ha renunciat a convertir els treballadors en
part de la solució, sinó que tampoc no ha fet
res per afrontar el problema i, a més, l’ha
empitjorat.
Hem de callar que aquest govern ha incomplit les seues promeses electorals i aque-

lles que ens feren els seus representants?
Hem de callar que el govern valencià no
s’ha reunit ni una sola vegada amb el comité
d’empresa ni ha designat cap persona per negociar en nom seu? Hem de callar que ni tan
sols s’ha intentat arribar a un principi acord?
Hem de callar que la nova RTVV té previst
utilitzar tot el material de l’antiga RTVV llevat del capital humà que, fins fa poc, qualificaven com el millor patrimoni de la ràdio i
la televisió?

Sense diàleg, parlaran els tribunals
Aquest Consell, com l’anterior, no negocia,
no dialoga i no deixa una altra eixida que
acudir als tribunals. Hem de callar que seria
una vergonya que els jutges ensenyen el camí

“Temporalitat” és sinònim
de “precarietat”, puix el
manteniment de taxes de
temporalitat superiors
al 25% de la plantilla
estructural, només
s’explica per la intenció
de sotmetre voluntats i
fomentar la indefensió
dels treballadors i
treballadores

a una disminució en valors absoluts del percentatge de temporalitat. Contràriament, ha
de respectar, a més, les expectatives del personal interí que ha estat suportant la precarietat
durant molts anys. La Intersindical entén que
aquest personal no pot competir en igualtat
de condicions que la resta d’aspirants en unes
proves que posen l’accent en la capacitat memorística i no avaluen la capacitació per a
l’exercici del lloc de treball. Per a facilitar l’accés del personal interí a un lloc de treball fix
–a l’empara d’una interpretació no restrictiva
de la disposició addicional 4a del Text Refós
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic– consisteix a articular convocatòries de consolidació

a seguir al Govern en el qual tantes esperances havíem posat?
L’actual Govern ha heretat un problema
que ni ha solucionat ni ha volgut solucionar
però, a més, n’ha creat de nous, com ara negar-se a aplicar algunes de les clàusules de
l’ERO del PP i, concretament, aquelles que
donen prioritat al personal de l’antiga plantilla a l’hora de posar en marxa la nova RTVV.
Això ens obligarà a acudir novament als tribunals i, aleshores, no serà per un empastre
heretat, sinó per un de nou que ells han creat.
Hem de callar que haurem d’anar novament
als tribunals per reclamar que s’aplique un
ERO que fins i tot el PP va firmar?
La Intersindical no pot callar el que està
passant en RTVV perquè el que hi està passant és que es qüestiona el paper dels sindicats en la negociació i no es respecten les
promeses ni els acords firmats.
D’altra banda, tampoc no hauria de preocupar-nos massa qüestionar la gestió del
Consell, en aquest cas perquè els seus repre-

específiques i diferenciades del torn lliure, per
concurs de mèrits o amb exercicis que avaluen de manera substantiva la capacitació per a
desenvolupar el lloc de treball. Aquesta alternativa no conculca el principi d’igualtat, atés
que en la mateixa convocatòria tot el personal
en funció de la seua situació, pot optar a un
torn d’accés.
El quart eix constitueix el reconeixement
del dret a la promoció interna que s’haurà
d’encabir, com és habitual, amb una reserva
de places de la convocatòria del torn lliure.
En cas de no cobrir-se per promoció interna
s’haurà de passar al torn lliure. Les places proveïdes per promoció interna no suposen una
reducció de la temporalitat en conjunt, ja que
el personal que supera aquest procés selectiu
ocupa una vacant, però en deixa una altra. Per
tant, aquestes últimes cal incloure-les en la
següent oferta d’ocupació.
Per finalitzar, el cinqué eix és una garantia
per a l’estabilitat en l’ocupació temporal mentre s’executen les diferents ofertes d’ocupació
previstes en l’acord de legislatura. La seua
convocatòria i l’execució comportarà el desplaçament de persones que ocupaven amb caràcter interí un lloc de treball. Si no es prenen
mesures preventives per a evitar-ho, les persones que resulten desplaçades a altres llocs
de treball –o fins i tot a l’atur, si no superen
cap procés selectiu– podrien ser víctimes de
situacions ben delicades.

Mesures excepcionals
Per aquestes raons, cal establir les mesures
excepcionals que garantisquen l’estabilitat en
l’ocupació temporal del personal interí. De
manera subsidiària, s’hauria de canviar la
normativa reguladora de les borses de treball
temporal –en els sectors que no ho tinguen ja
garantit–, perquè la no-superació del procés
selectiu no impedisca la permanència en les
borses de treball temporal o el seu manteniment en la posició consolidada.
Intersindical Valenciana, que defendrà
aquestes mesures en l’MGN, plantejarà que
després s’adapten a cada sector en les respectives meses. Caldrà garantir la màxima equitat, perquè a cada col·lectiu se li puga oferir
l’alternativa més ajustada a les seues capacitats i necessitats. Al compromís per a reduir
la precarietat, un principi bàsic del Sindicat,
hi cal afegir el de sotmetre la decisió final a
l’aprovació en un procés assembleari de tot el
col·lectiu.

sentants estan encantats i orgullosos de tot
el que estan fent i de tot el que han deixat de
fer. El que sí que caldria és ajudar-los perquè
s’adonen que ni tenen motius per a estar-ne
encantats ni tenen motius per a estar-ne orgullosos.
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DRETS LINGÜÍSTICS

Sí a la competència lingüística
en la nova llei de la Funció Pública
Intersindical Valenciana proposa superar la llei d’ús i obrir un diàleg amb els actors socials i
polítics per a avançar en la normalització lingüística

L

a nova llei de la Funció Pública
valenciana, en procés d’elaboració,
ha d’incorporar la competència
lingüística. “La llei ha de fer un pas
avant decidit per a fer realitat una reivindicació
històrica de la societat valenciana i del
personal que hi treballa, com és la inclusió de
la necessària competència lingüística per a
l’accés i la provisió”. És la demanda que planteja
la Intersindical al Consell de la Generalitat. Es
tracta d’una aspiració que va frustrar l’anterior
govern de la Generalitat en 2010 en negar-se a
incorporar-la en la Llei d’ordenació i gestió de la
Funció Pública valenciana.
La mesura ha de servir per a impulsar una
política lingüística que avance en el procés de
normalització lingüística del valencià. Aquesta iniciativa central ha de ser complementada
per altres, com ara la promulgació d’una llei
d’igualtat lingüística; el decret d’usos lingüístics; l’augment dels pressupostos per a
promoure l’idioma; la recuperació de RTVV
i la recepció de TV3, Cat Ràdio i IB3, mitjans
audiovisuals públics dels territoris que comparteixen la mateixa llengua.
El Consell també ha d’incorporar les propostes de les associacions sindicals i cíviques
per a millorar l’actual formulació del projecte

El Sindicat treballa per a donar suport a la
llei amb aquestes orientacions. La negociació,
el consens i el diàleg del govern valencià amb
entitats cíviques, sindicats i partits polítics –
planteja Intersindical Valenciana– han de ferho possible.

Usos lingüístics, igualtat lingüística

de decret de plurilingüisme per a fer del valencià, llengua minoritzada, la llengua vehicular
de l’ensenyament en totes les etapes educatives. Tot això en compliment de les recomanacions dels experts i del Consell d’Europa, per
a garantir, en acabar els estudis obligatoris, la
competència lingüística de l’alumnat en valencià i castellà.

El Sindicat ha expressat la satisfacció perquè
el Consell presente un projecte de decret regulador dels usos institucionals i administratius
de les llengües oficials en l’Administració de la
Generalitat, “un instrument necessari que servirà per a avançar en l’ús efectiu del valencià
en les nostres institucions”.
Aquesta disposició, que desplega la Llei
d’ús i ensenyament del valencià (LUEV), naix
amb mancances, atesos els manaments –o la
seua falta– de l’esmentada norma. La LUEV,
33 anys després de la seua aprovació, “és obsoleta, no ha donat els resultats esperats i no
garanteix els mateixos drets lingüístics per
a tota la ciutadania”, apunta el Sindicat. Per
això, cal insistir en la necessitat d’elaborar
una nova llei en l’actual legislatura. La Llei
d’igualtat lingüística (LIL), superadora de les
mancances de la LUEV, ha de ser una llei per
al segle XXI. La LIL, que ha de regular tots els

Sentències recents del Tribunal
de la UE aconsellen revisar
el marc jurídic laboral

U

ns pronunciaments judicials
recents, en particular del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea
(TJUE) redueixen les diferències
de tracte entre els funcionaris interins i els
funcionaris de carrera, i configuren un nou
escenari jurídic per al col·lectiu interí.
En una sentència de 2014, el Tribunal Suprem considerava que “la relació laboral del
treballador interí per vacant esdevé indefinida
quan supera el límit temporal màxim de tres
anys per a la seua cobertura des que aquesta
va quedar deserta”. D’altra banda, els tribunals espanyols estan aplicant les clàusules de
l’acord marc de la Directiva 1999/70/CE.
La doctrina del Tribunal Constitucional
sobre l’aplicació de la normativa comunitària
es posa de manifest en una de les seues sentències, que estableix que el dret comunitari
té un efecte directe en l’ordenament jurídic
intern. D’aquesta manera, quan els tribunals
ordinaris s’enfronten a una norma estatal incompatible amb el dret de la Unió Europea
tenen l’obligació de no aplicar la disposició es-

tatal. És llavors quan el tribunal ordinari ha
de plantejar una qüestió prejudicial al TJUE
perquè diga si hi ha o no incompatibilitat. Té
primacia, per tant, la normativa de la Comunitat Europea sobre la legislació espanyola.

Quan els tribunals
ordinaris s’enfronten
a una norma estatal
incompatible amb el dret
de la Unió Europea tenen
l’obligació de no aplicar
la disposició estatal

Tres sentències recents del TJUE, plantejades per tribunals de Madrid i País Basc, han
considerat quatre casos amb tres relacions diferents de prestacions de serveis per a l’Admi-

nistració: personal laboral, personal estatutari
temporal eventual i funcionari interí.

Tres sentències clau
Una anàlisi atenta de les sentències permet
extraure’n algunes conclusions:
nn
nNo extrapolació generalitzada. Els supòsits que plantegen es poden extrapolar a casos
d’anàloga naturalesa, tot i que no es pot generalitzar a tots els supòsits.
nn
nPersonal laboral. No hi ha problema a
aplicar les conseqüències de la doctrina emanada de les sentències del TJUE que afecta
el personal laboral. De fet, sentències de les
sales socials de tribunals superiors de justícia
de Madrid i el País Basc, han equiparat les indemnitzacions del personal eventual amb les
del fix: 20 dies per any. Fins i tot, hi ha una
sentència que, en determinats casos, estableix
45 dies d’indemnització.
nn
nEstatutaris i interins. En el personal estatutari i funcionari interí la translació dels pronunciaments no és senzilla. En principi, s’ha
d’analitzar el col·lectiu a què es pretén apli-

La llei ha de fer un pas
avant decidit per a fer
realitat una reivindicació
històrica de la societat
valenciana i del personal
que hi treballa

àmbits d’ús de les llengües oficials, ha d’aportar manaments i solucions per a assolir una
vertadera igualtat lingüística de les ciutadanes
i els ciutadans valencians.
En aquest sentit, la Intersindical ha presentat a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme un conjunt
de suggeriments per a millorar el projecte de
decret, com ara una inversió econòmica per a
dur a terme tots els manaments que s’hi estableixen i fer efectius els drets lingüístics de la
ciutadania.

car la doctrina europea –personal docent de
la Generalitat, personal universitari docent o
administratiu, per exemple–. En cada cas concret cal determinar les possibilitats de reclamació i la via més adequada per a reclamar-la.
nn
nReclamacions en seu social. Des de la
Intersindical, fins i tot abans fer-se públiques
les sentències, s’han plantejat reclamacions en
seu social, per personal funcionari interí de
la Universitat de València, que anteriorment
va ser laboral, així com de personal associat
de la Universitat Politècnica. Sobre aquests
casos, admesos per jutjats socials, hi ha juís
pendents. La última sentència del TSJ del País
Basc, sala contenciós Administratiu obre la
porta al coneixement de estos supòsits també
en esta seu.
nn
nFuncionaris de la Generalitat. En el cas
del personal funcionari docent interí de la
Generalitat valenciana, la qüestió és complexa, per l’existència de borses de treball per a
accedir a la prestació de serveis i amb caràcter
general el manteniment d’aquesta prestació.
També hi ha circumstàncies específiques que
desaconsellen actuacions poc meditades, com
la pèrdua d’antiguitat en borsa en cas de suposada indemnització, la impossibilitat de nou
nomenament en l’endemig de la reclamació,
etc.
Els ministeris de Treball i Administració
Pública han anunciat l’elaboració immediata
d’una norma que adeqüe el dret espanyol a la
doctrina emanada de les sentències europees.
L’anàlisi de l’abast de les modificacions en curs
recomana certa cautela per evitar iniciatives
jurídiques de difícil reversió.
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Crònica
d’un desencís
No era això, companys, no era això
pel que vàrem plorar tants anhels.
Lluís Llach

U

na nit de maig de 2015 va eixir
el sol al País Valencià... I potser
perquè a la memòria col·lectiva
manteníem viu l’anhel de
llibertat, collit una altra nit de maig en una
altra Villa, ens llançàrem a les places amb
totes les esperances intactes, com acabades
d’estrenar.
Des d’aleshores cal reconéixer si més no
l’arribada d’un aire nou per a recuperar la
dignitat institucional en una autonomia que
ostentava la corona mundial de la corrupció.
Una atmosfera renovada per a ventilar una
administració clientelar dissenyada a mida
dels seus anteriors gestors.
Aquest nou tarannà dialogant va fructificar el 9 de juny en la signatura d’un acord de
legislatura a la Mesa General de Negociació
I. Intersindical Valenciana, signant d’aquest
acord, no sols en fa una valoració molt positiva pel canvi d’actitud radical que suposa una voluntat de consens desconeguda en
l’anterior Govern de la Generalitat, sinó pel
fet que aquest document esdevé un full de
ruta fonamental per a planificar de manera
ordenada els objectius i els terminis d’unes
negociacions que han de vertebrar l’estructura administrativa amb la qual garantir els
serveis públics que la societat valenciana
reclama i es mereix. Malauradament, no tot
són flors i violes pel que fa al personal al servei de l’Administració del Consell.

Herència enverinada
La urgència de la quotidianitat ha impedit
abordar en conjunt una problemàtica que
manté el personal públic ancorat en una situació laboral pròpia del segle XIX. D’altra
banda, no és gens fàcil gestionar l’herència
enverinada d’anys de polítiques aplicades

contra el personal des la cotilla hipotecària
amb què es barreja l’immens forat econòmic
de la corrupció amb un finançament anèmic,
injust i insolidari.

Any i mig de fer
molts comptes i ben
poca política ha sigut
temps suficient per a
posar nom propi a la
decepció

Abans d’arribar a l’Administració, els nous
gestors de la funció pública estaven installats en una campanya electoral perpètua, de
la qual han conservat el costum i la necessitat
d’alimentar la premsa de manera compulsiva. Per això, no han pogut –o no han sabut–
descavalcar-se d’una tempesta de promeses.
El més greu de tot plegat, però, és l’allau de
propostes inconcluses del nou Consell, una
mena d’anorgàsmia procedimental contra
la qual hem exigit en més d’una ocasió la
valentia i el treball, imprescindibles per a
transcendir la dermopolítica. Any i mig de
fer molts comptes i ben poca política ha sigut
temps suficient per a posar nom propi a la
decepció i per a deixar la criatura convalescent d’èxit.
I és clar, en haver consumit el primer
quart d’una legislatura enormement desitjada com a motor d’un canvi que tot i els
nombrosos esforços convergents per a fer-lo

possible, havíem ubicat el territori de la mitologia improbable, cal fer un breu repàs per
assenyalar algunes fites remarcables.
A la tardor, en superar les nombroses dificultats per a consensuar una candidatura a
la Direcció General de Funció Pública, ens
trobàrem davant de la negociació urgent sobre els criteris de l’oferta pública d’ocupació
2015. En aquesta oportuna iniciativa de la
Conselleria, no van ser els límits de la taxa
de reposició establits pel Govern espanyol,
ni el gasiu reconeixement dels serveis prestats a l’Administració, els elements centrals
de descontentament. El desencís el provocà
el tractament lesiu envers la nostra llengua:
lluny de caminar cap a la igualtat de drets
lingüístics, s’empitjorava el pitjor dels tractaments establit en qualsevol legislatura anterior. Per primera vegada es podia accedir a
l’ocupació pública sense saber una paraula
de valencià.

Protagonisme d’Educació
La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha assumit un protagonisme
inqüestionable en aquesta crònica del desencís. La institució i els seus responsables han
portat als cims més alts de la misèria alguna
de les problemàtiques laborals, arrossegades
històricament i mai no resoltes, que afecten
el personal no docent dels centres educatius.
En tractar-se d’aquest personal, la premsa ha
estat el canal habitual per a informar-nos de
moltes propostes no presentades, debatudes
ni negociades amb ningú, si més no en els fòrums legalment establits per a fer-ho.

Aquesta paràlisi
progressiva s’estén de
manera implacable i
contamina processos i
terminis que posen en
perill la totalitat del
projecte acordat per a
aquesta legislatura

Així, ens hem trobat amb la suposada
creació de llocs d’auxiliar de gestió en centres d’infantil i primària, la recuperació dels
CEFIRE –sense pensar en el personal afectat
pels tancaments previs– o un projecte experi-

mental d’aules de dos anys amb el qual, en
desvertebrar de manera absolutament injustificable el primer cicle d’infantil, podria
anunciar-se el rèquiem definitiu d’una etapa
educativa imprescindible.
En contraposició a aquesta hipertròfia
propositiva, de manera simultània, l’Administració educativa ha exhibit un tancredisme malaltís –ignorant fins i tot dos requeriments de la Inspecció de Treball– davant de
la pandèmia d’estrés laboral provocat per la
precarització continuada i sistemàtica de les
condicions de treball del personal educador i
fisioterapeuta dels centres educatius.
Contra aquest immobilisme, una forma
d’agressió institucional, Intersindical Valenciana va encapçalar una resposta ferma a la
qual, des de fa uns quants mesos, s’ha afegit
una mobilització d’intensitat progressiva,
protagonitzada per les plataformes de personal educador d’infantil i especial, d’Alacant
i València.
Una altra menció honorífica mereix la
culminació del procés negociador del Decret
de selecció, mobilitat i provisió, una norma
imprescindible per a poder convocar els concursos de trasllats i impulsar una nova ordre
de borses. Amb tot i això, més de mig any
després de concloure el procés, hi ha pendent
encara una publicació que, amb sort, veurà
la llum quasi al mateix temps que es derogue la llei que aquesta norma hauria d’haver
desenvolupat.

Cap a l’equador de la legislatura
Altres qüestions normatives, com ara la culminació del procés de funcionarització del
personal laboral, o el decret de teletreball, es
van negociar i consensuar amb summa facilitat. Però, malgrat la millora que representen
aquests acords per a les condicions de treball
i per a la qualitat del servei públic, restem a
l’espera de la seua implementació.
No ens en queda altra que reconéixer, tot i
que ho fem a contracor, que aquesta paràlisi
progressiva s’estén de manera implacable i
contamina processos i terminis que posen en
perill la totalitat del projecte acordat per a
aquesta legislatura.
Caminem decididament cap a l’equador
de la legislatura, amb nous comptables i potser nous gestors. S’ha produït un canvi de
govern però continuem esperant el govern
del canvi.

El valencià
llengua vehicular
de l’ensenyament
Per un model plurilingüe integrador
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La negociació permetrà
l’abonament dels sexennis
al col·lectiu interí
La Mesa Sectorial pacta la modificació del decret de sexennis

E

l 4 de novembre, la Mesa Sectorial
d’Educació va acordar l’inici de la
negociació de la modificació del
decret de sexennis per a possibilitar
l’abonament del complement de formació al
professorat interí. Prèviament, el projecte
de pressupostos de 2017 ha modificat una
disposició addicional que ho impedia.
En compliment d’una sentència judicial
interposada per STEPV, tant la llei de pressupostos com el decret de sexennis s’han de

modificar per a materialitzar la percepció
dels sexennis pel col·lectiu que n’havia sigut
exclòs injustament, com han reconegut els
tribunals.
D’aquesta manera, a partir del mes de
gener de 2017, el professorat interí que
cobrava els sexennis en compliment de les
sentències individuals d’abans de 2015 –
quan es va introduir en els pressupostos la
disposició addicional– continuaran percebent aquests complements.

La resta de personal haurà d’esperar una
nova disposició legal per a cobrar almenys
el primer sexenni. La seua publicació en el
Diari Oficial no podrà fer-se efectiva fins
que no s’aproven els pressupostos de 2017,
tot i que Educació ha garantit que el reconeixement i l’abonament del primer sexenni tindrà efectes des de l’1 de gener de 2017.

Els impulsors d’un “pacte per l’educació”
amenacen de no derogar la llei Wert
PP, PSOE i C’s i volen acordar un pacte d’Estat

E

ls grups polítics Popular, Ciutadans
i Socialista han registrat en el
Congrés dels Diputats una proposta
de creació d’una subcomissió, en el si de
la Comissió d’Educació, “per a l’elaboració
d’un gran pacte d’Estat social i polític per
l’educació” que servisca de base “perquè el
Govern elabore un projecte de llei bàsica
d’educació, en substitució de la legislació
vigent en aquesta matèria, i que nasca amb
la vocació d’estabilitat a partir d’un ampli
acord parlamentari i social”.
La grandiloqüència de la iniciativa es
contraposa amb l’exigència reiterada de la
comunitat educativa de derogar la LOMQE
de manera íntegra i immediata. La rever-

sió de les retallades educatives han de ser el
punt de partida d’un procés de diàleg amb la
comunitat educativa cap a un acord social i
polític de dignificació de l’educació pública.
Cap dels dos pactes d’investidura acordats –PSOE-C’s i PP-C’s– no explicitaven la
derogació de la llei, sinó que apostaven per
mantindre un model d’educació neoliberal,
subjecte als interessos privats i que no considera l’ensenyament públic l’eix vertebrador
del sistema.
En relació amb la proposta de pacte
educatiu, el ministre Sánchez de Vigo –que
manté l’execució de les revàlides de 4t d’ESO
i 2n de batxillerat– ha manifestat que “això
no és exactament derogar la llei”, i que la

Escoles i instituts valencians,
de nou contra la LOMQE

D

urant el primer trimestre del nou
curs, la comunitat educativa ha donat
continuïtat a les pressions contra el
Govern espanyol i s’ha mobilitzat contra
l’aplicació de la LOMQE i les revàlides.
El 26 d’octubre i el 13 de desembre la
Plataforma en Defensa de l’Ensenyament
Públic del País Valencià va protagonitzar
en les tres capitals valencianes diverses
protestes i manifestacions.

Primera victòria
Al novembre, la Trobada de Plataformes
Comarcals va convocar en molts centres
actes per a conscienciar la societat sobre
les conseqüències de l’aplicació de les revàlides, un mecanisme de selecció i segregació de l’alumnat que preveu la coneguda
com a llei Wert.
Les mobilitzacions han aconseguit una
primera victòria: l’ajornament immediat de

l’aplicació de les revàlides. Amb tot i això,
STEPV mantindrà les pressions i les mobilitzacions fins a obtindre’n la derogació.

STEPV mantindrà
les mobilitzacions
fins a obtindre’n la
derogació
Sobre la comissió creada a les Corts espanyoles per a assolir un “pacte per l’educació”, el Sindicat ha manifestat que per a
assolir “una educació pública, de qualitat,
inclusiva, democràtica, laica i respectuosa
amb les llengües pròpies”, qualsevol proposta d’acord “ha de comptar amb la participació de la comunitat educativa”.

Ara, tombem la LOMQE

norma seguirà aplicant-se amb normalitat.
Entre la comunitat educativa persisteixen
els motius de desconfiança justificats davant
d’unes intencions indefinides.
La Confederació STEs-intersindical,
que rebutja que les autoritats menyspreen
la voluntat de la comunitat educativa, ha
anunciat que seguirà animant a convocar
“les mobilitzacions necessàries en els centres i el carrer, pel canvi que reclama l’escola
pública, exigeix accions clares i decidides,
començant pel diàleg amb les organitzacions que la representem”.

L’Havana, seu de ‘Pedagogía 2017’
STEPV intervindrà en la trobada internacional d’ensenyants

O

rganitzada pel Ministeri d’Educació
de Cuba, del 30 de gener al 3 de
febrer, el congrés Pedagogía 2017
allotjarà a la capital del Carib una trobada
internacional de milers de persones que
treballen en l’àmbit de l’educació.
La cita, que convoca la unitat dels educadors, “és l’element substancial per a continuar promovent la integració entre els
països, intercanviar experiències, i unir forces i esforços, com a exemple de cooperació
solidària en la lluita per un món millor”. La
complexitat del món actual, amb les seues
contradiccions, el desenvolupament accelerat de la ciència i la tècnica, l’eradicació
de l’analfabetisme, l’accés universal a una
educació de qualitat i sense exclusions,
constitueixen premisses acceptades per
totes les delegacions assistents al Congrés,
moltes d’aquestes procedents de l’Amèrica
Llatina i el Carib, i d’alguns països africans,

com Angola. Des de l’organització s’insisteix que l’educació ha de tindre “un paper
principal, el que exigeix proposar estratègies i enfocaments integradors i humanistes,
instruments útils per a comprendre millor
el món actual”.
Entre les activitats de Pedagogía 2017
destaca l’intercanvi d’experiències, “que
propicie una educació de qualitat mitjançant la cooperació solidària en la formació
ciutadana, el respecte a la diversitat cultural, la identitat nacional i la formació de
generacions portadores dels més alts valors humans universalment acceptats”. Durant els dies de la trobada, la representació
d’STEPV, a més de participar en les sessions
congressuals, es reunirà amb altres organitzacions sindicals d’àmbit internacional.

7

8

63 / GENER 2017

FUNCIÓ PÚBLICA: INTERSINDICAL SALUT

Recuperar drets, combatre la
precarietat i estabilitzar les
plantilles
Sanitat ha de complir el compromís de reduir la temporalitat en el sector

T

al com avancen els principals
processos de negociació en la
Mesa de Sanitat i en les diferents
comissions tècniques constituïdes
en la Conselleria de Sanitat s’observa el rumb
que prenen determinats assumptes, i van
definint-se’n alguns aspectes, que poden ser
objecte de valoració.
La declaració de principis que marcà
la fita inicial s’ha de situar en l’acord del
Botànic, en què es plasmen les voluntats
polítiques del nou Consell, seguit pel que
fa a Sanitat pel Pacte de legislatura per la
reducció de la temporalitat formalitzat el
passat 27 de juliol. L’acord, signat per tots
els representants de la Mesa de Sanitat,
emmarca els processos que afecten la
política de personal de la Conselleria,
començant per l’oferta d’ocupació pública
de 2016, que es concretà mitjançant el
Decret 123/2016 de 23 de setembre, que
recull l’oferta de 2.392 places i l’acumulació
de les oposicions de 2014 i 2015 pendents
d’executar.
A la negociació de les oposicions de 2016,
ha seguit la del Decret de selecció i provisió
de personal i el Pla d’ordenació de recursos
humans de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública amb unes agendes
de treball excessives, però que suposen una
autèntica negociació. Ara, les organitzacions
sindicals hi podem fer aportacions en
defensa dels interessos de treballadores i
treballadors a qui representem.

Estabilitat de plantilles
El camí traçat en matèria de personal s’ha
definit sobre la base del principi de generar
les condicions adients per a atacar decididament la precarietat laboral i definir
una situació d’estabilitat en les plantilles
del sistema sanitari valencià, un objectiu
important que, per una altra banda, no ens
pot desviar d’altres que són, si més no, de
gran transcendència per als professionals de
la sanitat valenciana. És el cas de la millora
de les condicions de treball, la recuperació
de drets que ens han detret amb el pretext de
la crisi, la recuperació del poder adquisitiu i
la recuperació del prestigi del personal que
sustenta el sistema sanitari públic valencià.
Atacar en primera instància el que és
urgent no ha de ser cap pretext per a oblidarnos del que és important. I el camí encetat
per la Conselleria sembla centrat en la
urgència, atés que incideix en la precarietat
del treball, l’alta taxa de temporalitat, la
consolidació de l’ocupació o l’estabilitat
de les plantilles. Són assumptes certament
prioritaris, també per a Intersindical Salut,
però que no esgoten les carències que es
mantenen en la plantilla sanitària des de fa
molt de temps. Unes carències que, a més,
s’han vist agreujades des de 2012 amb atacs
desconsiderats al personal, justificats amb
campanyes de desprestigi i greuges que
s’hauran de reparar.

Arxiu Intersindical

L’endarreriment del
procés d’actualització
de les borses provoca
la indignació de les
persones aspirants:
les inscrites i les
nouvingudes

Cal abordar de manera
immediata la reforma
i modernització de
les borses d’ocupació
temporal i implementar
un sistema àgil i
garantista per als usuaris

Amb la reforma del sistema de selecció
i provisió de llocs i el Pla d’ordenació dels
recursos humans, no n’hi haurà prou.
Aquests dos instruments constitueixen el pal
de paller entorn del qual es basteix la gran
política de personal de la Conselleria: la via
d’entrada de recursos humans des del mercat
de treball en els diferents règims, estable o
temporal, la promoció interna, la mobilitat
i la dotació de l’estructura de quadres
intermedis del personal. I la planificació
estratègica dels recursos humans, l’adequació
de les plantilles a les necessitats de la
prestació sanitària a la societat.

Borses d’ocupació
A què ens referim quan diem: el que
és important? A les borses d’ocupació
per a l’accés a l’ocupació temporal.
L’endarreriment del procés d’actualització
de les borses provoca la indignació del les
persones aspirants: les inscrites, que no
poden actualitzar els seus mèrits i la seua
situació en la borsa, i les nouvingudes al
mercat de treball, provinents de les noves
promocions d’estudiants que veuen barrades
les seues aspiracions d’incorporació al

mercat laboral que genera el sistema sanitari
valencià. L’actualització de les borses,
que hauria d’efectuar-se tots els mesos de
novembre de cada any, no s’ha produït, i
no es preveu actualitzar-les, almenys fins
després del primer trimestre de 2017, segons
indica la Conselleria.
Cal abordar de manera immediata la
reforma i modernització de les borses
d’ocupació temporal i implementar un
sistema àgil i garantista per als usuaris.
Un sistema transparent, mitjançant la
participació dels sindicats de la Mesa
Sectorial de Sanitat. Un sistema accessible
a les persones usuàries perquè puguen
actualitzar permanentment els seus mèrits
i comprovar en tot moment l’evolució de
les contractacions i dels aspirants en les
diferents borses. Una borsa en què les
irregularitats no es puguen amagar. Aquest
és el model per què treballa Intersindical
Salut.

Condicions de treball
Els que treballem cada dia en els hospitals
i centres sanitaris comprovem que hi ha
multitud de situacions en què el treball no es
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desenvolupa en condicions adequades.
Tanmateix, hi ha milers de pretextos
per a ajornar una vegada i una altra el
debat sobre les condicions de treball.
Els pretextos són variats: hi ha altres
qüestions més prioritàries, no hi ha disponibilitat econòmica, cal mantindre la
sostenibilitat del sistema, els empleats
públics no tenen dret a queixar-se, ara
això no toca, etc. La centralitat de la
negociació sempre arracona aquest
tema.
¿Com treballem per donar cobertura
a un servei amb cinc milions d’usuaris
els 365 dies de l’any i durant les 24
hores del dia? Guàrdies de 24 hores,
treball en torns de tota mena, festius,
en règim de localització.
¿Durant quant de temps treballem
amb aquest règim? La majoria de
personal ho fa durant tota la seua
vida laboral. A partir de 55 anys,
hi ha exempcions en les guàrdies,
però aquesta mesura només s’aplica,
opcionalment, al personal facultatiu.
Les capacitats de cada persona no
són constants al llarg de tota la vida.
Per tant, hauria d’entrar dins de la
lògica que les organitzacions tingueren
la capacitat de modular les condicions
de treball en funció de la trajectòria
vital de les seues treballadores i
treballadors. Açò desgraciadament
col·lideix amb el pitjor de tots els
problemes: costa diners. Ara ens diuen
que és insostenible.
Aquests plantejaments ens han
esperonat a proposar, en l’àmbit de
negociació del Pla d’ordenació de
recursos humans (PORH), distintes
mesures per millorar les condicions de
treball, com ara el cessament del treball
en torn per al personal que arriba a 55
anys, sense pèrdua de retribucions –la
retribució inadequada motiva sovint
que aquest personal treballe en torns
fins a la jubilació.

Jubilacions diverses
Hem sigut crítics amb el PORH pel
que fa a la jubilació. Entenem que en
l’organització sanitària valenciana no es
pot tractar amb tebiesa un aspecte tan
rellevant com és l’eixida de les persones
del sistema. L’estratègia de la Conselleria envers la jubilació no pot ser la
liberalització de la prolongació de l’edat
de jubilació a petició, sense abordar el
sentit de la figura de la jubilació i les
diferents modalitats. En aquest sentit,
hi ha la possibilitat de perllongar l’edat
de jubilació des de la perspectiva de
l’interés de treballadores i treballadors
per aconseguir una millora en la pensió
per a aquelles persones que arriben a
aquesta edat sense el reconeixement
del dret –aquest cas previst per l’EBEP
i l’EM–. Però també cal estendre-la
a tot el personal que hi arribe amb
pensions mínimes, i per tant, siga
susceptible de millorar amb el retard
de la jubilació. Es tracta d’un supòsit
de retard de la jubilació com una acció
social de l’organització.
D’altra banda, cal recuperar
possibilitats de jubilació barrades
en 2012 per la Llei de mesures per
l’estabilitat econòmica com, per
exemple, la jubilació anticipada, la
jubilació parcial i el contracte de relleu.

La confusió de les pagues
extraordinàries
Les persones treballadores prestem diners a l’empresa sense interessos

H

i ha qui encara pensa
que les pagues de
Nadal i estiu són un
salari extraordinari que rebem pel
nostre treball. Una majoria està
convençuda que es tracta d’una
retribució addicional. Aquesta
confusió està en l’origen de la
denominació paga “extra”.
La realitat és una altra perquè
aquestes pagues no tenen res
d’extraordinari. El sistema de
pagament en vigor fa que els
diners totals que guanyem a l’any
es distribuïsca en catorze parts i
no en dotze. El salari que guanyem
en un any es correspon amb la
suma de totes les percepcions que
rebem durant aquest període.
Els salaris anuals podem
percebre’ls en dotze mensualitats,

Rebre el salari en
catorze pagues o
més significa que,
voluntàriament,
fem a l’empresa
un préstec sense
interessos, que ella
ens retorna al cap
de sis mesos

amb pagues prorratejades en
catorze –dotze mensualitats,
més dues d’extres–, en quinze
–dotze mensualitats, més dues

no suposen cap guany. Només
significa que cobrem més tard una
part del nostre salari anual. En
realitat és tracta d’una modalitat
que es comporta com una vidriola
en mans de l’empresa que no
reporta interessos. Però amb
aquest sistema, a més, correm el
risc de quedar-nos sense cobrar
la part no abonada, en cas que
l’empresa tanque. El sistema té
també una repercussió a l’hora
d’elaborar la liquidació quan
el treballador o treballadora és
despatxat o s’autodespatxa. Hi
ha treballadors i treballadores
que desconeixen l’import real de
la paga extra que els correspon
segons el conveni.

d’extres i una de beneficis). Fins
i tot hi ha sectors que reben els
salaris en dotze mensualitats i
quatre d’extres. Aquest sistema
de pagament fa que hi haja gent
que considere que disposa de
més diners en els dies de Nadal i
durant l’estiu.
Rebre el salari en catorze
pagues o més significa que,
voluntàriament, fem a l’empresa
un préstec sense interessos,
que ella ens retorna al cap de
sis mesos. El cobrament de les
pagues extres no modifica el
salari anual, que és idèntic que
si el cobràrem repartit en dotze
mensualitats.
Una vidriola de l’empresa
Les pagues de Nadal i d’estiu

PROTECCIÓ DESOCUPACIÓ

Menys protecció per desocupació,
més risc de pobresa
Cada dia hi ha més persones aturades excloses de la cobertura social

E

ls cinc anys de govern
de Mariano Rajoy són
els més durs per a les
treballadors i els treballadors
despatxats del mercat laboral. No
només per la dificultat de trobar
un lloc de treball digne, sinó per la
dràstica reducció de les ajudes a la
protecció per desocupació.
Segons el Servei Públic d’Ocupació, vora el 45 % de les aturades
i aturats inscrits no reben prestacions. El nombre de persones que
reben una prestació perquè no tenen faena disminueix progressivament, només el 54,76% del col·lectiu rep una ajuda econòmica. Però
les xifres reals de la desprotecció
són encara més greus, si es consideren les persones sense faena
que, per distints motius, renuncien
a apuntar-se als registres públics.
En els últims cinc anys, la taxa de
cobertura, que continua reduint-se
tots els mesos, ha disminuït més
d’un 23,7%. Això significa que poc
més de la meitat de les persones
aturades inscrites en els serveis públics d’ocupació reben prestacions.
Bona part de les persones aturades busca ocupació des de fa més de
quatre anys. Aquest tipus d’aturat
de llarga durada, la quarta part del
total, s’ha multiplicat per deu des

que va començar la crisi. El mercat de treball no vol aquesta mena
de personal, de fet només un 24%
d’aquest col·lectiu rep algun tipus
d’ajuda. Cap persona aturada de
llarga duració pot rebre la prestació
contributiva, que s’esgota al cap de
dos anys. Cada vegada són menys

que se’ls exigeix fa que el total de
perceptors de prestacions disminuïsca de forma alarmant. El drama
social s’estén dia a dia a més persones, condemnades a no rebre cap
tipus de protecció.

les treballadores i els treballadors
que compleixen els requisits que el
sistema els exigeix per a rebre un
altre tipus d’ajuda.
El creixement del total de treballadors i treballadores que esgoten
el temps amb dret a cobertura social i l’enduriment de les condicions

PERSONES AMB COBERTURA DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ
ANY

AMB ATUR

AMB SUBSIDI

AMB AJUDA 425 €

TOTAL

% COBERTURA

2010

1.471.826

1.445.228

125.680

3.042.734

78.4

2011

1.328.020

1.331.316

186.316

2.845.652

70.7

2012

1.381.261

1.327.027

233.773

2.942.061

65.8

2013

1.310.915

1.313.986

240.252

2.865.153

62.3

2014

1.059.799

1.221.390

261.788

2.542.977

58.9

2015

838.392

1.102.529

249.470

2.224.172

55.8

2016 (agost)

848.265

945.049

219.619

2.036.881

54.7

DESPESA DE LES PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ
ANY

AMB ATUR

AMB SUBSIDI

AMB AJUDA 425 €

TOTAL

2010

23.220.060

8.361.938

655.917

32.237.915

2011

21.175.765

7.856.165

963.883

29.995.813

2012

22.626.548

7.846.623

1.204.900

31.678.071

2013

19.091.157

6.802.019

1.134.790

27.027.966

2014

16.462.189

6.776.550

1.331.214

24.569.953

2015

12.972.736

5.540.358

1.276.877

20.609.764

2016 (agost)

7.896.048

3.821.160

798.163

12.515.371

Font: Institut Nacional d’Estadística. Elaboració pròpia
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SALUT LABORAL I MEDI AMBIENT

Cal eliminar els riscs
laborals i generar una
cultura preventiva

La normativa laboral garanteix la reducció d’accidents i salva vides

H

i ha una falta de compromís
del Govern per a abordar els
anomenats “riscs emergents”
en el món del treball: l’estrés,
la violència laboral en totes les seues formes
(física, verbal, organitzacional...), l’exposició
a camps electromagnètics, les malalties
musculoesquelètiques. També es menyspreen
els riscs referits a la convivència interpersonal
–la conflictivitat relacional, el poder abusiu
(bossing), els maltractaments entre iguals
(mobbing)...– o els riscs biològics. La falta
de voluntat política per a resoldre’ls tenen
conseqüències en l’empitjorament de la salut.

La prevenció, menyspreada
La Llei de prevenció de riscs laborals segueix
–encara– sense aplicar-se completament.
Tampoc no pareix ser una prioritat per a l’actual Administració, que sembla menysprear
els treballadors i les treballadores, i les seues
organitzacions representatives. Les retallades
en despesa pública, els serveis públics, els
salaris i l’augment de les càrregues laborals
abunden en aquesta percepció.
La normativa legal i les recomanacions de
l’OIT, l’Agència Europea de Seguretat i Salut,
l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en

el Treball o l’INVASSAT insisteixen en els
avantatges indiscutibles de la prevenció i els

Cal conscienciar de la
necessitat de promoure
la prevenció dels
accidents de treball
i de les malalties
professionals

Intersindical Valenciana
està compromesa
en la lluita contra la
contaminació de l’aire,
l’aigua i el sòl, contra
el canvi climàtic,
l’acumulació de residus
i la pèrdua de la
biodiversitat

seus efectes positius pel que fa a la reducció
d’accidents i baixes laborals, l’estalvi de despesa pública i la salvació de vides humanes.
La Inspecció de Treball té expressament prohibit sancionar l’Administració, encara que
cometa els mateixos incompliments que se
sancionen en el cas de les empreses privades.

Acció sindical diversificada
L’Àrea de Salut Laboral i Medi Ambient pretén coordinar les actuacions de la Confederació mitjançant la informació, la col·laboració i
la cooperació dels seus sindicats. Aconseguir
el benestar social per generar una cultura
preventiva i fer costat als moviments socials i
plataformes que el reivindiquen són les prioritats en aquest àmbit.
Intersindical Valenciana, fent-se ressò de
les demandes dels moviments alternatius,
està compromesa en la lluita contra la contaminació de l’aire, l’aigua i el sòl, contra el
canvi climàtic, l’acumulació de residus i la
pèrdua de la biodiversitat. També participa
en plataformes favorables a un medi ambient
sostenible, a la seua conservació i protecció.
Les delegades i els delegats de prevenció,
que amb el diàleg, la mediació, la reivindicació i la denúncia fan que es complisca la Llei

de prevenció de riscs laborals, han recorregut
a les pressions per a constituir i posar en marxa comités de seguretat i salut laboral i serveis
de prevenció, modificar el quadre de malalties professionals, impulsar la vigilància de la
salut i l’ús d’equips de protecció individual.

Quaderns de Salut Laboral
D’altra banda, les publicacions sindicals han
possibilitat la difusió d’informacions de caràcter preventiu, informatiu i formatiu. Hi ha
el projecte d’una pròxima edició de Quaderns
de Salut Laboral i Medi Ambient, a més d’altres publicacions confederals.
Per a aconseguir una autèntica cultura
preventiva, cal inculcar i promoure des de
la infància l’adquisició d’hàbits de vida saludables; cal impulsar i fer extensives a tota la
societat campanyes educatives en valors com
la prevenció, la seguretat, la protecció de la
salut i el medi ambient.

DONES

Sense igualtat de gènere, encara
Treball de qualitat i pensions dignes per a les dones

S

egons l’informe Dones en xifres de
l’Institut de la Dona, l’estat espanyol
ocupa la desena posició en igualtat
respecte a la resta d’Europa. I la
crisi no ha millorat la situació, més aviat
al contrari. Els governs neoliberals –més
interessats a afavorir els interessos de la banca
i les empreses, que la cura i el benestar de les
persones– han adoptat mesures en contra
de les classes més desfavorides, com ara les
dones. El panorama polític actual amb el nou
govern del Partit Popular, no ens dóna massa
esperances de canvi.

La bretxa s’eixampla
Famílies monoparentals, dones, persones migrants, joves, jubilades o amb diversitats són
les més afectades per aquestes mesures. La
bretxa de les desigualtats socials i de gènere
és cada vegada més gran.
Segons l’Institut Nacional d’Estadística,
les famílies monoparentals representen 1,74
milions, de les quals 1,45 milions són dones
viudes, separades, divorciades o fadrines, amb

Mentre les empreses
segueixen veient la
maternitat com un
problema, les dones
seguim enfrontantnos a un mercat
de treball que ens
discrimina

Cal apostar per
polítiques socials
per a generar treball
estable i de qualitat,
per pensions dignes

descendents a càrrec. Un 47,6% d’aquests descendents viuen en situació de pobresa segons
Eurostat.
Al món laboral no hi ha millores. Continuem patint més taxa d’inactivitat i més atur
que els homes. Representem el 80% dels contractes a temps parcial. Seguim cobrant salaris
més baixos que els homes en tots els nivells de
formació, tipus de jornada o sector. Es tracta
de diferències salarials que d’un 24%, segons
les últimes dades oficials. És un percentatge
negatiu que augmenta progressivament amb
l’edat, arribant al 28,8% entre els 55 i els 59
anys. I si l’empresa decideix fer retallades de
plantilles, les primeres a perdre l’ocupació som
les dones. Tampoc no ocupem llocs de responsabilitat o direcció. Segons la consultora ICSA,
ha descendit el nombre de dones directives en
empreses. Si en el 2008 se situava en el 19,5%,
enguany només aconsegueix l’11,8%.
Mentre les empreses segueixen veient la
maternitat com un problema, les dones seguim
enfrontant-nos a un mercat de treball que ens
discrimina des del mateix accés i on tenen

un paper important els estereotips de gènere. Amb massa freqüència se segueix jutjant
l’aparença física més enllà de la capacitació.
Som cossos i cuidadores, aquestes premisses
segueixen regint en el món laboral.

Més vida, menys salut
La falta del repartiment del treball de cures
i les retallades en serveis públics que ajuden
a conciliar es converteixen en múltiples jornades de treball, un rendiment extra durant
tota la vida que repercuteix negativament en
la nostra salut. Tenim més esperança de vida
que els homes, però amb una salut més precària, circumstància que s’agreuja si mirem les
pensions de jubilació.
Les dones representen un 67,63% de les
persones perceptores de les pensions no contributives, les més baixes en quantia. Si existeixen diferències salarials negatives respecte
als homes, en les pensions de jubilació arriben
fins un 38%. El sistema de pensions segueix
perpetuant les desigualtats de gènere. S’estima
que entre un 12% i un 15 % de les dones majors
viu en el llindar de la pobresa o en risc d’exclusió social. Salut precària i pensions miserables
tenen també rostre de dona.
Hi ha una urgent necessitat de canvi. Cal
apostar per polítiques socials per a generar treball estable i de qualitat, per pensions dignes.
Apostar per la igualtat de gènere, pel dret a
una vida sense violències.
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PENSIONS

Les pensions poden ser
sostenibles, si el govern
potencia els ingressos

Comptes i dades
nn
nLa pensió mitjana de jubilació a males penes supera els mil euros mensuals (1.046,28
el setembre de 2016). La xifra equival a la
meitat de la retribució mitjana d’una persona
treballadora en actiu. És un bon indicador de
la pèrdua de nivell econòmic de les persones
expulsades del mercat laboral.
nn
nVora quatre de cada deu perceptors (el
39%) no superen els 655 euros. Uns 2,2 milions de persones jubilades han de sobreviure
amb menys del salari mínim interprofessional,
655,20 euros mensuals. Aquest col·lectiu està
per davall del llindar de pobresa, establit en
667,6 euros mensuals.
nn
nLa recaptació per quotes a la Seguretat
Social segueix sense assolir el nivell previ a la
crisi, a pesar que el nombre de persones afiliades s’està recuperant. Pel còmput del nombre
d’afiliats, expliquen els contractes de finalització de setmana.
Quant a la quantia de les pensions hi
ha notables diferències entre homes i dones. Dels 3.613.519 homes comptabilitzats
per la Seguretat Social el setembre de 2016,
804.280 (22,2%) cobraven, a tot estirar, 655
euros al mes. En el cas de les dones, d’un total
de 2.137.663, percebien aquestes quantitats
1.438.308 (67,3%).

Sense mesures addicionals, l’increment de les cotitzacions a la
Seguretat Social no resol el dèficit dels comptes públics

A

finals del novembre, la ministra
d’Ocupació va anunciar les mesures
del seu Govern per a fer viable
el sistema públic de pensions i
garantir-ne la sostenibilitat. La ministra va
informar sobre l’estat del Fons de Reserva de la
Seguretat Social i va assegurar que el sistema
de pensions era necessari per a solucionar
el seu dèficit. Les propostes del Ministeri i
dels portaveus dels sindicats majoritaris i les
patronals seran canalitzades pel Congrés per
a assolir un gran pacte d’Estat que revitalitze
el pacte de Toledo (1995).
Els portaveus del Partit Popular han anunciat la seua intenció de continuar amb les reformes que havien establit –en solitari– perquè
el sistema de pensions fóra viable. El PP vol seguir afavorint la continuïtat de la vida laboral
dels treballadors i treballadores de major edat,
aplicar el nou factor de sostenibilitat i l’índex
de revaloració de les pensions, que representa
un increment del 0,25 % anual, al marge de la
inflació anual.
L’ocupació és la via per a augmentar les cotitzacions i els ingressos a la Seguretat Social,
insisteixen des del PP, encara que l’increment
de l’esperança de vida i la baixa taxa de natalitat preveuen que pel 2022 només treballen
sis persones per cada deu en edat de fer-ho.
Per a equilibrar els comptes de la Seguretat
Social, les mesures que s’han pres fins ara tractaven de reduir la despesa. Unes, endurint l’accés a les pensions i unes altres retallant-ne les
quanties. La mesura més significativa és el sistema de revaloració anual vigent des de 2014.
El PP presumeix de ser el partit dels governs
que sempre han incrementat les pensions.
L’actual sistema presenta dèficits, per distintes causes:

nn
nLa lentitud amb què creixen els ingressos, a causa de l’alta taxa d’atur.
nn
nLa precarietat laboral i les baixes cotitzacions dels contractes.
nn
nLes bonificacions del Govern als empresaris en les contractacions.
nn
nAmb el límit màxim de cotització, tot
allò que excedeix 3.664 euros mensuals, no
hi contribueix.
nn
nAmb el fons de pensions es paguen partides que hauria d’assumir el Govern amb
els pressupostos.
nn
n
La gran quantitat d’ocupació submergida.

En posar el punt de mira sobre les despeses
es transmet a l’opinió pública la impressió que
l’Estat retribueix unes pensions per damunt
de les seues possibilitats. Això justificaria que
s’haja recorregut al Fons de la Seguretat Social
–la vidriola de les pensions– per a fer front a
la despesa.
La realitat de les pensions no és tan roín
com la pinten. De fet, si el Govern potencia
els ingressos en compte d’esglaiar la població, el model és viable, amb lleugeres modificacions.

EVOLUCIÓ DE LA VIDRIOLA DE LES PENSIONS (MILIONS D’EUROS)
Any

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 (setembre)

Quantia

57.223

60.022

64.375

66.815

63.008

53.744

41.634

32.481

24.207

Any

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 (setembre)

Quantia

+11.507

+2.799

+4.353

+2.440

- 3.807

- 9.264

- 15.300

-13.250

- 9.700

BALANÇ ANUAL D’INGRESSOS I DESPESES (MILIONS D’EUROS)

DESPESA MENSUAL DE LA NÒMINA DE PENSIONS (MILIONS D’EUROS)
Any

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 (setembre)

Quantia

6.138

6.537

6.867

7.189

7.525

7.883

8.126

8.360

8.550

PENSIONS MITJANES DE LA SEGURETAT SOCIAL (EUROS/MES). SETEMBRE 2016
Jubilació

Incapacitat permanent

Viudetat

Orfandat

Ajuda familiar

Total mitjana

Homes

1.215

992

482

375

492

1.122

Dones

761

818

652

375

540

701

Tram en euros

Fins 300€

De 300 a 500€

De 500 a 655€

De 656 a 1.000€

De 1.000 a 1.500€

De 1.500 a 2.000€

Pensionistes

196.518

646.168

1.400.254

1.226.687

1.016.044

583.204

NOMBRE DE PENSIONISTES (MILERS) PER TRAM DE QUANTIA MENSUAL. SETEMBRE 2016

Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Elaboració pròpia

Prioritats del
Pacte de Toledo
Per a assegurar la viabilitat de les pensions la
comissió del pacte de Toledo ha de:
nn
nDissenyar polítiques actives que creen una
ocupació de qualitat, fet que repercutirà directament en la recaptació. No es crea ocupació
sinó que se substitueix treball estable, que cotitza, per contractes precaris de baixa qualitat,
que no cotitzen.
nn
nSuprimir les bonificacions als empresaris
en les contractacions. La seua retirada suposaria un ingrés considerable per a l’Estat i no
per a l’empresariat, com ara.
nn
nEliminar els límits de cotització (en 2016,
3.642 euros mensuals). Les quantitats supe-

riors, com que no cotitza, no contribueixen al
sistema. Per tant, qui més guanys obté, cotitza
menys proporcionalment.
nn
nIncrementar les cotitzacions socials. Elevar
només un punt els impostos al treball representaria l’ingrés de 4.000 milions d’euros.
nn
nDissenyar polítiques que visibilitzen l’ocupació submergida. S’estima que un 22% de
l’activitat laboral és submergida. Amb la meitat d’aquesta ocupació seria suficient per a
eliminar el dèficit del sistema. La Inspecció
de Treball ha de jugar un paper important en
aquest camp.
nn
nViudetat i orfandat a càrrec dels impostos.

Els pressupostos de 2016 preveien que el sistema havia de buscar vies alternatives de finançament. L’agost de 2015 el secretari d’Estat de
la Seguretat Social, va informar que el sistema
havia d’alleugerir càrregues i que una de les opcions podria ser que les pensions de viudetat i
orfandat foren finançades a càrrec dels pressupostos de l’Estat. Això estalviaria al sistema
uns 25.000 milions, la quantitat que costa
sostindre les pensions de mort i supervivència.
nn
nA l’Estat espanyol, l’increment de l’ocupació és insuficient per a sostindre el sistema
públic de pensions. Els afiliats i les afiliades
creixen a un ritme insuficient per a sostindre
l’increment de pensionistes. Amb un nombre
d’afiliats semblant a l’anterior de la crisi, el total de les cotitzacions és molt menor perquè les
cotitzacions dels nous contractes no hi tenen
una repercussió significativa.
El Fons de Reserva té, a hores d’ara, uns
24.000 milions d’euros, una quantitat ben

distant dels vora 67.000 milions que acumulava el fons en el moment de major estalvi. Si
es confirmen les tendències, al ritme actual, la
«vidriola» de les pensions s’esgotarà abans de
2018. S’imposa, per tant, una solució immediata.
El gran repte del pacte de Toledo és articular mesures per a retornar l’equilibri financer
al sistema recaptatori de la Seguretat Social,
que enguany registra un dèficit d’uns 17.000
milions, l’1,7% del PIB. Per a 2017, la previsió
de desfasament supera els 3.000 milions, fins
a l’1,4% del PIB.
Encara que hi ha un dèficit quant a la recaptació, el sistema no perilla. Cal, en conseqüència, millorar aquest aspecte. Però, en
última instància, els pressupostos de l’Estat
han garantir de manera segura la viabilitat del
sistema públic de pensions.
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Les Intersindicals
de Catalunya, Illes i
País Valencià renoven
el seu protocol
de coordinació

L
IES Marratxí

es Intersindicals de Catalunya
(IAC), Balears (STEI-I) i País
Valencià (Iv) han actualitzat
el protocol de col·laboració
i coordinació que van subscriure l’any
2009. Les tres organitzacions mantenen
una relació preferent i es coordinen en
un ampli repertori de temes: laborals,
socials, econòmics, culturals i relatius la
normalització lingüística.
Les Intersindicals treballen per l’establiment de marcs nacionals de relacions laborals i de protecció social i aposten per “capgirar la situació actual d’emergència social
i pèrdua de drets socials i laborals amb un

canvi de polítiques que revertisquen la situació” i impulsen moviments i espais unitaris de coordinació i lluita. En aquest sentit,
“experiències com les Marxes de la Dignitat
o les Trobades del Sindicalisme Alternatiu
són positives i necessàries per a avançar en
aquest camí”. A més, consideren necessària
la configuració d’un espai de comunicació
compartit dels territoris de parla catalana i
la coordinació del treball de les entitats que
treballen per una igualtat lingüística real.
Les tres organitzacions han anunciat la
celebració conjunta d’una trobada sindical
per a la primavera de 2017.

Enllaçats fa una crida per
al foment de la unitat i l’ús
social de la llengua

‘Les Normes de Castelló’,
declarades Bé d’Interés
Cultural Immaterial

L

L

a xarxa d’entitats d’Enllaçats per la Llengua (ExLL) ha demanat a les institucions
l’adopció de mesures de foment de la unitat i
l’ús social de la llengua. En la trobada anual,
celebrada enguany a Castelló de la Plana, Enllaçats va realitzar un balanç de les accions i
les fites assolides en 2016, com les campanyes
per l’escola en català a la Franja, a la Catalunya
Nord, a les Illes Balears i al País Valencià, i les
exigències de normalització de l’ús de l’idioma
i d’igualtat de drets de totes les comunitats lingüístiques d’Europa.
En la campanya per un Espai de Comunicació en Català, es constaten alguns avanços,
com la recepció a les Illes de Canal 33 i 3/24 i la

d’IB3 al Principat; la resolució del Parlament
de Catalunya per a constituir el Consell Audiovisual Català amb la participació dels govern
català, balear i valencià. Per a la pervivència
del català, assegura Enllaçats, “són claus els
mitjans de comunicació en la llengua pròpia,
així com el compliment pel Govern espanyol
de la Carta europea de les llengües”. El gran
tema pendent és la posada en marxa de la nova
radio-televisió valenciana.
Les propostes per al 2017 tindran en compte tant l’especificitat de cada territori com l’assoliment d’objectius a curt i mitjà termini.

a declaració pel Consell com a “Bé d’Interés Cultural Immaterial” de les Normes
de Castelló (1932) ha sigut saludada des d’Intersindical Valenciana, que s’ha congratulat
“perquè el govern del Botànic ha recuperat
els papers que l’anterior executiu del PP havia
oblidat en un calaix”.
Les conegudes com a Normes del 32 van ser
un acord que van signar a Castelló de la Plana
representants del món de la cultura i del valencianisme polític i institucions culturals del
País Valencià, a proposta de la Societat Castellonenca de Cultura. Aquell acord certificava
l’adopció, amb matisos, de la reforma ortogràfica de l’Institut d’Estudis Catalans (Pompeu

Fabra), materialitzat en les Normes ortogràfiques (1913) i la Gramàtica Catalana (1918).
Les Normes Ortogràfiques resultants d’aquest
procés signifiquen l’acceptació de la normativa
fabriana adaptada a la realitat valenciana, una
aposta per la normativització de la llengua i la
vertebració del país, un símbol de l’acceptació
de la unitat de la llengua.
En el marc de la commemoració, Intersindical ha reiterat al Govern la necessitat de promulgar una llei d’igualtat lingüística i d’iniciar
les emissions de la nova RTVV, entre altres.

Segueix la repressió contra
sindicalistes i activistes socials
Membres de la Intersindical es concentren per protestar
contra la sanció al company Marco Llerena

S

egueix la repressió contra sindicalistes i
activistes socials. Membres de la Intersindical es concentren per protestar contra
la sanció al company Marco Llerena
L’11 de gener, una concentració de
delegades
i
delegats
d’Intersindical
Valenciana va protestar davant la Ciutat
se la Justícia de València on la Sala del
Contenciós Administratiu celebrava el judici
contra la sanció de 300 euros imposada
a Marco Llerena, membre del Secretariat
de la Intersindical Valenciana. La sanció
governativa es justificava per “organitzar
una manifestació contra la repressió i la
Llei Mordassa” el 19 de febrer de 2015, una

manifestació que havia estat convocada
col·lectivament per “Juntes sense por”.
En una declaració pública, la Intersindical
ha denunciat que la sanció al company
Marco, “és una mostra més de la repressió
del govern espanyol contra activistes socials
i sindicalistes”. Davant la greu situació
social, amb les retallades i les mesures
contràries a la majoria de la població per
part de l’executiu espanyol, el Sindicat ha
recorregut la sanció davant dels tribunals,
“per acabar amb la impunitat del govern
contra persones que lluiten i denuncien lleis
que pretenen silenciar la protesta social i
sindical”.

Arxiu Intersindical
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Dades per un diagnòstic del
mercat de treball valencià

Es destrueixen llocs de treball i empitjoren encara més les condicions laborals

L

’actual mercat de treball valencià
està emmarcat en un context
polític i econòmic substancialment
diferent del de fa poc més d’un
any, quan va prendre possessió el nou Govern
de la Generalitat. D’altra banda, l’economia
valenciana i el context europeu i occidental
mostren un creixement, més o menys accelerat
en els darrers mesos.
Sorprén que l’acord del Botànic no faça
un esment explícit de la creació d’ocupació,
encara que el document es refereix a un
nou model productiu que necessita unes
relacions laborals «que revertisquen el procés
de precarització» laboral i contribuïsquen a
«garantir treballs de qualitat i salaris dignes».
Més enllà d’aquesta declaració d’intencions,
el mateix conseller d’Economia, Rafael
Climent, es referia a la necessitat de «capgirar
el SERVEF com un calcetí». El SERVEF és un
ens de grandària rellevant, que gestiona molts
diners, amb competències que s’entrellacen
amb les estatals. Revertir la seua gestió no
deu ser una tasca fàcil, si atenem el fet que la
Secretaria Autonòmica ha sigut ocupada amb
tan breu espai de temps per dos titulars, María
José Mira i Enric Nomdedéu, l’actual titular.

Més de la meitat de les
persones desocupades
ho estan des de fa més
d’un any, amb l’efecte
negatiu que això
comporta per a la salut
psicosocial d’aquestes
persones

Quant al context econòmic, en el darrer
any l’economia espanyola i la valenciana
creixen gràcies al turisme, l’exportació i la
demanda interna. No són bases sòlides per
al creixement econòmic. El País Valencià és
una destinació turística madura, que retarda
una inevitable reforma de fons a causa de
la falta de seguretat en altres destinacions
turístiques de “baix cost”. La devaluació
salarial i la caiguda de la demanda interna
expliquen, en un primer moment, l’eixida a
l’exterior de les empreses valencianes, amb
productes competitius, un fet que ha portat
a la creació de llocs de treball i, finalment,
ha reactivat tímidament la demanda interna.
Tot plegat, són factors molt conjunturals
de creixement. Esperem el canvi de model
productiu que assegure una economia que
cree valor de forma sostenible i permeta una
major distribució de la riquesa.
I aquest context, quina fotografia del
mercat de treball ens deixa? Cal apartar les
taxes d’activitat i d’atur i fixar-nos només
en la taxa d’ocupació per veure qui treballa
realment, del total de població en edat de
fer-ho. Dels darrers deu anys, es mostren les
dades del tercer trimestre de l’any, el darrer

de què hi ha dades. (Vegeu la figura: Taxa
d’ocupació al País Valencià.)
Des de l’any de la crisi s’ha perdut vora el
20% de l’ocupació. La destrucció d’ocupació
afecta especialment les dones i els joves. I
sobretot els joves: la gràfica toca fons en
2013 per als restants, però continua caient
un any més per a ells. Ara mateix, les taxes
d’ocupació són similars a les de fa set anys.
Si aprofundim en els impactes negatius de
la crisi en l’ocupació, la destrucció de llocs
de treball i el retard en la creació de nous
ha fet que augmente considerablement el
nombre de persones aturades. Això ha donat
origen a un increment considerable de l’atur
de llarga duració, que afecta les persones que
fa més d’un any que busquen faena i no en
troben. En la gràfica figuren els darrers deu
anys disponibles de la proporció de l’atur
total, atur de llarga durada. S’estableix una
comparació amb l’Estat espanyol. (Vegeu la
figura: Percentatge de l’atur de llarga duració
sobre el total de l’atur.)

El País Valencià, pitjor encara
Les dades reiteren que el començament de
la crisi dispara l’atur de llarga duració, que
abans estava clarament disminuint. A més,
hi ha un efecte rellevant. La situació respecte
a l’estat s’inverteix, de manera que a partir
de 2009 la situació valenciana és pitjor
que l’espanyola, quan abans era el contrari.
S’arriba al sostre en 2014, i l’any següent ja
comença a disminuir. Però més de la meitat
de les persones desocupades ho estan des de
fa més d’un any, amb l’efecte negatiu que això
comporta per a l’economia d’aquestes llars,
per a la salut psicosocial d’aquestes persones
–la treballadora, però també les que depenen
d’aquests ingressos– i en l’obsolescència
de les competències i qualificacions dels
membres d’aquest col·lectiu, que entren en
un cercle viciós de pèrdua d’oportunitats de
reenganxar-se al món del treball.
Un incís sobre les condicions de treball
i la salut. L’estudi Empeoramiento de las
condiciones de empleo y trabajo en los
primeros años de la crisis socioeconómica de J.
Merino (Cuadernos de Relaciones Laborales,
34, 2016) assegura que «les condicions
d’ocupació poden ser un determinant social
de la salut i el benestar» dels treballadors
assalariats, fins al punt que cal plantejar-se si
algunes formes de relacions laborals actuals
poden provocar en el futur problemes de
salut pública. És una evidència sobre la qual
cal estar atents i vigilants. (Vegeu la figura:
Taxa de temporalitat al País Valencià –homes
i dones– i a Espanya.)
Pel que fa a la temporalitat en la
contractació com a indicador per a retratar
la situació del mercat de treball, en la figura
s’observa un comportament de la temporalitat
que pot semblar antiintuïtiu: la temporalitat
disminueix durant la crisi i s’estanca en els
darrers anys, durant la suposada recuperació.
És la prova que, durant la crisi, s’han
destruït els llocs de treball més precaris,
aquells que ja eren temporals. Una vegada
comença a recuperar-se l’ocupació, els nous
contractes són massivament temporals (més
del 90%, segons el SEPE) i per això la línia

Taxa d'ocupació al País Valencià

Font: Institut Valencià d’Estadística. Elaboració pròpia
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«s’estabilitza». Què passaria amb una nova
crisi econòmica i una major proporció de
treball temporal? Ho podem imaginar: una
destrucció d’ocupació més accelerada encara.
A més, es torna a comprovar que la situació
de les dones és pitjor que la dels homes i que
la valenciana és pitjor que l’espanyola.
Amb aquestes dades –una part reduïda
de molts indicadors possibles–, es constaten
els greus efectes de la crisi en el mercat de
treball valencià. També sembla albirar-se una
lleu recuperació, però a causa de la devaluació

2012

2013

2014

2015

salarial i la desregulació del mercat de treball:
les noves ocupacions són significativament
més precàries que abans de la crisi.
Davant d’aquest panorama, calen no
sols polítiques d’ocupació, sinó polítiques
socioeconòmiques –amb tot l’abast del
terme– perquè es desenvolupe un nou model
productiu valencià, que cree ocupació i
riquesa, i les distribuïsca de manera equitativa
al conjunt de valencians i valencianes.
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L’Escola Sindical Melchor Botella
participa en Erasmus de mobilitat
de formació professional

P

er tercer any consecutiu, l’Escola
Sindical de Formació Melchor
Botella (ESFMB) participa en
els projectes Erasmus+, amb nou
projectes aprovats de mobilitat d’alumnat
i docents. Erasmus+ (2014-2020) és el
programa de la Unió Europea en els àmbits
de l’educació, la formació, la joventut
i l’esport. El programa s’adreça tant a
l’alumnat com al personal dels centres,
docents i no docents.
L’Escola Sindical desplega aquestes iniciatives i realitza distintes tasques –disseny,
presentació, coordinació, execució i difusió
de les activitats– com un servei als instituts.
Cada volta són més els instituts participants
en aquests programes, fins i tots d’altres territoris de l’Estat.
El projecte de mobilitat d’alumnat Vet,
training. The touchstone for a good job, amb
setanta places, permet que l’alumnat del cicle mitjà d’FP desenvolupe durant 2017 les
seues pràctiques laborals (FCT) a Itàlia, Irlanda, Portugal o Dinamarca. Participen en
el projecte els instituts d’Almussafes, Massamagrell, Maria Ibars (Dénia), Almadrava
(Benidorm), Número 1 (Xàbia), Conselleria
i Ausiàs March (València).
A més de realitzar les seues pràctiques laborals en aquests projectes, l’alumnat coneix
altres idiomes, cultures, formes de treballar i
aprendre i de conviure. Les persones de condició social més desfavorida o amb menys recursos té la possibilitat de gaudir d’aquesta
possibilitat d’aprenentatge.
A més, els centres educatius adquireixen una projecció internacional sustentada
amb noves experiències, rutines de gestió i
el coneixement del funcionament d’entitats
homòlogues, cosa que facilita l’accés a nous
tipus de gestió i models d’ensenyament.
El projecte de mobilitat de professorat Teaching and innovation for vet in current Europe, amb trenta places, adreçat a docents d’FP
i equips directius dels instituts, preveu la realització, durant una setmana, de pràctiques de
Job Shadowing a Itàlia, Dinamarca i Irlanda.
Els objectius són, d’una banda, posar en
contacte el professorat amb l’entorn productiu on l’alumnat s’ha d’inserir, conèixer
el mercat laboral i els sistemes educatius,
plans d’estudis i mètodes de treball.

Els instituts que hi participen són els
d’Almussafes i Massamagrell, Número 1 de
Xàbia, García Berlanga d’Alacant, Ximén
d’Urrea de l’Alcora, Maria Ibars de Dénia,
Matilde Salvador de Castelló de la Plana,
Eduardo Merelló del Port de Sagunt, Almadrava de Benidorm, Ausiàs March i Conselleria de València.
Per a 2017 hi ha en procés d’elaboració
nous projectes de mobilitat i projectes KA2
d’associacions estratègiques que aborden aspectes com ara l’abandó escolar, la inclusió
educativa, l’equitat o la justícia.
MÉS INFORMACIÓ:
www.escolasindical.org

Plans en marxa
nn
nSTAS. Tres cursos de preparació d’oposicions. A València i
Alacant.
nn
nTUC. Dos cursos sobre com
afrontar una entrevista de treball.
nn
nSTEPV. Díhuit activitats formatives.
nn
nSTICS. Tres cursos en 2016
i dos més previstos per 2017.

Arxiu Intersindical

nn
nActivitats de formació (4)
per als/les permanents sindicals.
nn
nCursos per a preparar les
proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
nn
nCursos per a l’obtenció del
títol B1 d’anglés.
nn
nCursos per a preparar la
prova lliure de capacitació del
valencià.

Intersindical Valenciana
intervé en el Plenari del
17é Congrés de la Federació
Sindical Mundial
Paco González, membre del Secretariat de
la Intersindical Valenciana i delegat sindical
de Ford, va intervindre en el Plenari del 17é
Congrés de la Federació Sindical Mundial

Arxiu Intersindical

(FSM) celebrat a Durban, Sud-Àfrica. En el
congrés van participar 1.200 delegats i delegades de 111 països dels cinc continents. El
representant de la Intersindical hi va infor-

Arxiu Intersindical

mar sobre la situació social i laboral del país
i va expressar, enfront dels atacs provocats
per les polítiques neoliberals, la necessitat
d’assolir la unitat de la classe obrera dels diferents pobles del món. En la primera jornada del congrés van intervindre el president
sud-africà, Jacob Zuma, i el secretari general de l’FSM, George Mavrikos.
Intersindical Valenciana, que va testimoniar la gran acollida que li va brindar
l’organització amfitriona, CONSATU, va
aprofitar el fòrum per s mantindre contactes i reunions de treball amb representants
de diversos sindicats d’arreu del món.

Arxiu Intersindical
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liberal de la democràcia que la destinació que
els nostres governants reserven habitualment
al desig dels seus ciutadans i ciutadanes, totalment legítim, de conéixer en profunditat
què és i en què consisteix la font dels seus
problemes, el famós deute públic dels seus
països. És el desig popular d’auditar el deute
públic que ens aclapara, realitzat –en el cas
grec– per la molt competent “Comissió per a
la Veritat” creada per iniciativa de la llavors
presidenta del parlament.
Com que es tractava d’una premier europea
i el contagi es perfilava en l’horitzó, aquest
sacrilegi imperdonable, aquesta temptativa
d’entrar a la zona prohibida –el sancta sanctorum del sistema capitalista, allí on, per definició, no es tolera cap intrús!– mereixia tota
la severitat dels governants grecs i europeus.

Acarnissament antidemocràtic

Font: Associació Salut i Agroecologia (Asia)

Grècia: la democràcia
desapareguda
Yorgos Mitralias

S

obre la denegació de la democràcia,
ha existit un il·lustre precedent
del resultat, mai respectat, del
referèndum francés de 2005 sobre
la Constitució europea. Però el que va passar
a Grècia el juliol de 2015, no té cap parangó
en la història de l’Europa (anti)democràtica.
Jutgen el cas vostés.
La multitud delirant congregada davant
del parlament grec estava a punt de celebrar
l’aclaparadora victòria del no a l’austeritat, al
Memoràndum i a la troica, quan a dues passes
d’allí, el llavors ministre de Finances, Yanis Varoufakis, va entrar en el Palau Maximou i es va
quedar de pedra, bocabadat: el nucli dirigent
dels seus col·legues, amb el primer ministre
Tsipras, oferia un espectacle oposat al goig popular de la plaça Syntagma. Amb el cap baix i
repetint: “Ara què fem?”, els ministres del govern de l’anomenada esquerra radical (Syriza)
semblaven desesperats i abatuts per la victòria
del no. Un no que tant havien desitjat en públic la setmana anterior!

Un referèndum ignorat
Els esdeveniments que van seguir aquesta escena tan didàctica van constituir una de les
denegacions de democràcia més flagrants de la
història moderna. Menys d’una setmana després del no categòric (61,5%) del poble grec, el
mateix primer ministre i el mateix govern que
havien defés públicament el no, acceptaven,
pràcticament sense condicions, totes les exigències dels creditors del país. Va ser com si el referèndum no haguera existit mai, com si el poble
grec no haguera expressat mai la seua voluntat.

Als ulls de les nostres
societats, la demolició
del sistema parlamentari
(burgés) exigeix convertirlo en un instrument
ineficaç, inútil i fins i tot
ridícul, tant com siga
possible

En realitat, tot havia estat metòdicament
preparat i organitzat per a il·lustrar i fer creïble l’afirmació de J.C. Juncker, president de la
Comissió: “No pot haver-hi una elecció democràtica contra els tractats europeus!”.
El cas grec s’havia convertit en emblemàtic
per a tothom, tant la gent d’esquerres com la
de dretes. Feia falta que la lliçó fóra exemplar,
desproveïda de tota ambigüitat, de manera
clara i nítida, com un colp sec en el cap no
només de la pobra ciutadania grega, sinó la
d’Europa. Enmig de la gran crisi existencial
del capitalisme neoliberal, el moll de la qüestió és, ni més ni menys, la gran denegació de
la democràcia.
A diferència del que ocorria abans –fa només

una dècada– les necessitats del sistema imposen la denegació de la pràctica democràtica:
una provocació quotidiana, sistemàtica i summament arrogant, un desafiament permanent
als desafortunats subjectes temptats pel desig
de resistir. Què millor llavors que un govern
d’esquerra, i fins i tot de l’esquerra radical, per
fer el treball brut i servir d’instrument d’aquesta
provocació? La lliçó als pobles europeus havia
de ser implacable i anava molt més enllà de les
expectatives dels nostres governants.
En aquest temps de guerra social declarada,
les lliçons han de ser respectades fins a l’últim
detall, i renovades contínuament. Vet ací la
moda dels executius europeus d’ignorar sistemàticament els parlaments, de governar per
decret sense preocupar-se de salvar les aparences. En altres paraules, fent cas omís del
poc que queda d’una “democràcia” parlamentària moribunda.

Democràcia decadent
Però no es tracta només de governar per ordenances. Als ulls de les nostres societats, la
demolició del sistema parlamentari (burgés)
exigeix convertir-lo en un instrument ineficaç, inútil i fins i tot ridícul, tant com siga
possible. D’ací, per exemple, la “proesa” sobrehumana dels 152 o 153 diputats de la majoria parlamentaria grega que voten sempre
en bloc a favor dels projectes de llei de mil
o dos mil pàgines que han llegit, comprés
i aprovat la nit abans del vot! És l’apoteosi
d’aquesta democràcia en tota la seua esplendor decadent.
Res il·lustra millor aquesta denegació neo-

Les seqüències dels esdeveniments van confirmar els pitjors temors. No satisfets amb ignorar les conclusions dels treballs d’aquesta
comissió independent, internacional i absolutament respectable, el govern Tsipras, tots els
partits parlamentaris, els poderosos mitjans
de comunicació i els seus patrons europeus
s’hi van acarnissar quan es va tractar de calumniar-la i fins i tot de ridiculitzar-la.
Per a completar el quadre, el nou president
del parlament grec va procedir a la dissolució
de la comissió i a embargar els seus locals i
arxius. En aquest acarnissament, es van esborrar totes les empremtes de la seua existència en els registres del canal parlamentari.
L’intrús, que no havia estat tolerat, va ser castigat de manera exemplar perquè la comissió
de l’auditoria grega no creara escola.
Després d’aquesta lletania d’horrors antidemocràtics tenim dret a preguntar-nos el
perquè d’aquest extraordinari acarnissament
antidemocràtic, a primera vista inexplicable.
No és una casualitat que la resposta més autoritzada ens arribe del cor mateix de la Comissió de la Unió Europea i de la mà de la
baronessa Catherine Ashton, dirigent laborista anglesa i alta representant de la Unió per
als Afers Exteriors i la Política de Seguretat.
En l’informe de 2010 de l’Institut d’Estudis
de Seguretat de la UE “Quina defensa europea
tindrem en 2020?”, la introducció del qual va
ser escrita per la baronessa Ashton, llavors
número dos de la UE, es llig que la missió de
la UE és ”protegir els rics del món contra les
tensions i els problemes dels pobres, atés que
la proporció de la població mundial que viu
en la misèria i la frustració continuarà sent
molt elevada i les tensions entre aquest món
i el món dels rics seguirà accentuant-se, amb
les conseqüències que tot això comporta”.
La conclusió és senzilla i molt evident:
quan els més alts dirigents de la UE, el president de la Comissió i la seua ministra d’Afers
Exteriors i de Defensa mostren el cinisme en
confessar que a la Unió li importa un rave la
democràcia perquè la seua prioritat és protegir els rics de la còlera dels pobres, ningú no
podrà dir que no ha sigut avisat. Quan els de
dalt declaren la guerra social als de baix, la
democràcia es converteix en un luxe reservat
a l’oligarquia. Però també en un crit de guerra
dels oprimits.
Yorgos Mitralias és membre fundador del
moviment de les Marxes Europees i del Fòrum
Social de Grècia, la Campanya d’Auditoria
del Deute Públic i del Comité contra el Deute
a Grècia
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Govern nou,
polítiques velles
Intersindical, que qualifica de ‘continuista’ l’executiu de Rajoy,
diu que l’important és la lluita, en compte del ‘diàleg social’

I

ntersindical Valenciana ha definit
el nou govern de Mariano Rajoy
de “continuista de les polítiques
antisocials i antivalencianes
practicades en els darrers anys.
En el gabinet hi ha noves cares, però les
mesures anunciades pel president en la
sessió d’investidura i les primeres accions
que ha desplegat són les que hem conegut
i patit les treballadores i treballadors i la
majoria de la població”. El Sindicat adverteix
que les polítiques dels governs del PP “han
suposat un empobriment de la població,
la privatització dels serveis públic, més
precarietat, temporalitat de l’ocupació i
retallades de les pensions, l’exili de molta
gent jove, un sistema educatiu segregador,
la recentralització de l’Estat, la repressió i la
corrupció generalitzades en les institucions
i una involució en matèria d’igualtat de
gènere”. “El nou govern és més del mateix que
hem conegut en els cincs anys anteriors, està
compromés amb les polítiques d’austeritat i
antivalencianes dictades pels organismes
internacionals i el sistema financer espanyol
i internacional”.
Fracassada l’opció representada pel Partit
Popular i Ciutadans, indica el Sindicat, “era
el moment per a configurar una majoria parlamentària que donara suport a un govern
progressista, compromés de manera inequívoca amb la recuperació dels drets socials,
laborals i civils de la ciutadania”.

L’alternativa, fracassada
A principis del setembre, la fallida sessió
d’investidura de Mariano Rajoy com a president del govern espanyol obria un escenari
en què era possible articular una alternativa
de govern amb el suport de les forces polítiques progressistes, d’àmbit estatal o de les
diferents nacions, oposades a la continuïtat
del projecte representat pel PP, que ha dut la
societat a una situació de “crisi social, pèrdua
de valors democràtics i descrèdit generalitzat
de la pràctica política”. “Dissortadament, el
vot favorable de Ciutadans i l’abstenció del
Grup Socialista van fer possible a l’octubre
la investidura de Rajoy”.
Pel que fa a les intencions de l’executiu en
el nou període, el discurs del president electe, que fixava en seu parlamentària el nucli
de la seua actuació política, era nítid. Rajoy
no estava disposat a deixar caure tot allò que
havia construït en l’anterior etapa ni a qüestionar els seus compromisos amb la Unió Europea. El cap del Govern es va comprometre
a impedir l’anul·lació de la reforma laboral,
la derogació de la llei d’unitat de mercat o
la revisió de l’article 135 de la Constitució,
entre altres, “ja que són aquests els pilars bàsics que sustenten l’economia del país i res
no seria més perniciós per a l’interés general
que assolar-los”.
Rajoy no compta amb una majoria suficient que li proporcione una llibertat absoluta
per a aplicar el seu programa, però la majoria

POOL MONCLOA

Les Marxes de la
Dignitat, les Marees o
Plataformes en defensa
de la sanitat, l’educació
o la dependència s’han
mostrat útils per a
plantar cara a l’austeritat
i la privatització

absoluta de què gaudeix el PP al Senat, la
capacitat de veto del Govern en determinats
assumptes i la fragmentació, quan no l’enfrontament, de les forces progressistes poden deixar-li el camí lliure per a continuar
aplicant-lo.
En la nova etapa d’un govern “marcadament conservador”, la Intersindical estarà vigilant “per a plantar cara a totes les mesures
que suposen més atur, més precarietat o més

pobresa de les treballadores i treballadors,
les persones joves, les dones, les persones
nouvingudes, les pensionistes i jubilades o
els sectors socials més desfavorits”. “Nosaltres, junt amb altres sindicats i organitzacions socials, apostem per la defensa de la
gent, les valencianes i els valencians, els drets
socials, laborals i econòmics”. En aquest sentit, el Sindicat exigeix la derogació de la reforma laboral i la de les pensions, un salari
mínim interprofessional de 1.200 euros, la
creació de treball digne i estable, l’increment
dels salaris, la reducció de la jornada laboral,
la potenciació dels serveis públics, l’establiment d’una renda bàsica universal, un nou
model productiu que valore les aportacions
de la classe treballadora, un sistema fiscal
autènticament progressiu, un finançament
just, una regeneració democràtica i el reconeixement de la realitat plurinacional, pluricultural i plurilingüística.

El treball de la Intersindical
La Intersindical aposta per l’articulació de
xarxes i plataformes socials, sindicals i polítiques que impedisquen l’aplicació de les
normes en vigor i l’aprovació de noves “reformes” i retallades amb més pèrdues de drets.
També s’oposarà a un retorn al camí de la

concertació i el diàleg social, “que només ha
servit, des de fa 40 anys, per a pactar una
renúncia rere l’altra”. En aquesta direcció,
Intersindical Valenciana pretén teixir aliances estratègiques amb un programa de canvi
real, una transformació social amb mesures
concretes per a avançar en la redistribució de
la riquesa, la justícia social i la igualtat. “Amb
les polítiques de Rajoy el camí no és el diàleg
social sinó la lluita en els centres de treball
i els carrers”.
Des de fa anys, les marxes de la dignitat,
les marees o plataformes en defensa de la sanitat, l’educació, la dependència són instruments unitaris que s’han mostrat útils per a
plantar cara a les polítiques d’austeritat i de
privatització. Intersindical Valenciana considera necessari la confluència d’aquestes
xarxes “per a organitzar les mobilitzacions
sectorials i generals”. Les convocatòries del
20 i 21 de desembre a favor de les pensions
públiques i contra la pobresa energètica respectivament, són un primer avís. Les marxes
de la dignitat anunciades per al 25 de febrer
i el 27 de maig de 2017 en seran noves cites
per a les quals la Intersindical cridarà a mobilitzar-se.

