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El passat dia 25 de gener va tindre 
lloc el I Congrés Comarcal de la Inter-
sindical Valenciana a la Marina Alta. 
Aquest s’emmarca dins dels acords 
presos en el IV Congrés de la Inter-
sindical Valenciana de crear coordi-
nadores intersindicals en els diversos 
àmbits territorials: locals, comarcals i 
intercomarcals. La idea és que aques-
tes estructures sindicals servisquen 
per a coordinar, cohesionar i optimit-
zar l’acció sindical i, especialment, la 
política social dels diversos sindicats 
que tinguen implantació en els dife-

rents àmbits territorials. 
La Marina Alta ha sigut la prime-

ra que ho ha fet. El nostre sindicat té 
implantació en l’ensenyament, la sa-
nitat, les administracions públiques i 
empreses i una presència important 
en el teixit social de la comarca. El 
pas fet és important atés que supo-
sa un avanç per a convertir-nos en 
una alternativa real al sindicalisme 
tradicional, no només en els sectors 
on ja tenim implantació sinó també 
en altres on, ara per ara, no en tenim 
encara.

El Congrés també va servir per a 
analitzar la situació laboral i social de 
la comarca i per a posar en comú les 
diverses actuacions i lluites sectorials. 
A més, es va triar una secretariat co-
marcal amb la presència de persones 
que representen els diversos sindicats.

La constitució de la Intersindical 
Valenciana Marina Alta serà seguida 
els propers mesos d’altres estructures 
sindicals territorials que serviran per 
a enfortir el model sindical de classe, 
nacional, autònom i assembleari que 
representem. 

Intersindical celebra el seu primer congrés a la Marina Alta

Juntes millor
El IV Congrés de la Intersindical Valenciana  
va tindre lloc al desembre a Cullera >pàg. 4 i 5

Intersindical Valenciana no 
signarà l’acord d’alliberaments 
institucionals de la mesa general
En un context de retallades continuades, el Sindicat considera que no es 
donen les condicions per a un acord que no suposa cap mesura pal·liativa 
de la pèrdua de drets laborals dels empleats i les empleades públics.

Intersindical signa un 
manifest antifeixista 
amb les forces de 
l’esquerra europea

Sentència contra 
la privatització 
del personal 
sanitari interí

A partir de gener 
comença el procés 
que retardarà 
les jubilacions 
als 67 anys 
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MESA GENERAL  ACORD DE PERMISOS SINDICALS

Intersindical
Ho ha fet després d’un procés assem-
bleari entre l’afiliació i el personal 
dels diferents sectors afectats. En 
l’àmbit sectorial, en canvi, el Sindi-
cat s’ha adherit als pactes en Sanitat 
i l’Administració de la Generalitat.

Per què hi ha pressa a negociar ara 
aquests permisos?
El 13 de juliol es va aprovar el Reial 
Decret Llei 20/2012, de retallades, 
del govern de l’Estat, el qual, a més 
d’eliminar la paga extra de Nadal i 
rebaixar els dies de lliure disposició 
a tres, deroga tots els pactes, acords i 
convenis col·lectius que en matèries 
relatives a temps per a realitzar fun-
cions sindicals i de representació, 
nomenament de delegats sindicals, 
així com els relatius a dispenses to-
tals d’assistència al treball i la resta 
de drets sindicals, excediren el que 
disposava com a mínim la legislació 
vigent. 

Això sí, permetia tornar a nego-
ciar-los. Si no es feia, es perdia la 
possibilitat d’acumular els crèdits 
horaris de delegades i delegats per 
a poder tindre permisos sindicals 
a temps complet –el que habitual-
ment s’anomenen ‘persones allibe-
rades’.

Acords de drets sindicals
Per això, la mesa general del 27 de 
setembre va aprovar un acord sobre 
drets sindicals, amb la signatura 

de quatre sindicats. L’acord va ser 
presentat directament en la mesa 
general, i no tancava la negociació, 
raó per la qual Intersindical va optar 
per no signar i esperar la finalització 
d’aquella. 

Preveia l’establiment d’una bor-
sa d’hores sindicals i que les meses 
sectorials negociaren l’ajust de cada 
borsa en cada sector. Intersindical 
va proposar incloure-hi que això es 
faça d’acord amb criteris d’homoge-
neïtat, però no es va acceptar.

L’ajust previst en l’acord ha anat 
així:
Ensenyament: No hi ha hagut cap 

negociació, ja que la consellera s’ha 
negat a aplicar l’acord de la mesa ge-
neral. Apliquen borses provincials, 
com diu l’acord, amb un arredoni-
ment per dalt i 150 hores per al per-
mís sindical a temps complet.
La Generalitat: S’ha negociat un 
acord sectorial en la mesa de 4 de 
gener. No preveu un nombre d’hores 
per al permís a temps complet, però 
no podria superar les 135. Borsa 
d’hores autonòmica. El Sindicat s’ha 
adherit al començament de febrer, 
una vegada consultada l’afiliació i el 
personal del sector.
Justícia: Hi ha hagut una mesa sec-

torial, però no acord, ja que la Con-
selleria de Justícia ha imposat el seu 
criteri sense negociar-lo. Borsa au-
tonòmica d’hores i permís a temps 
complet amb 130 hores.
Sanitat: s’ha negociat un acord sec-
torial, al qual s’ha adherit Intersin-
dical Salut. Borsa autonòmica d’ho-
res i 132 hores per al permís a temps 
complet.

Les raons per a l’adhesió als 
acords dels sectors de l’Administra-
ció de la Generalitat i de Sanitat són 
que aquests acords, com que esta-
bleixen una borsa autonòmica única 
d’hores sindicals, permet que cada 
sindicat gestione els seus recursos 
de la manera que estime més con-
venient. Així, es podran acumular 
hores, i per tant alliberar persones 
per a treballar en tasques sindicals 
a temps complet, o no fer-ho, dis-
tribuint les hores entre les persones 
delegades, sempre segons l’opció 
que vulga adoptar cada organitza-
ció i atenent a les circumstàncies de 
cada moment. Les assemblees tam-
bé van valorar que no es regalava 
res als sindicats pel fet de signar, no 
s’obtenien majors recursos en forma 
d’hores o alliberaments institucio-
nals, sinó que s’ajusta al que preveu 
la legislació amb caràcter general.

Mesa general del 27 de desembre
L’acord de setembre preveia que la 
mesa general negociaria permisos 
sindicals a temps complet per a es-
tar presents en les meses de negocia-
ció. Finalment, després d’una oferta 
inicial de 50 alliberaments, van ser 
55, dels quals 9 correspondrien a In-
tersindical i a FSES, 13 a UGT i 12 a 
CCOO i CSIF.

Intersindical Valenciana conside-
ra que aquest no és un bon acord. Es 
podria haver millorat amb l’harmo-
nització i la igualació de criteris en 
tots els sectors de la Funció Pública 
valenciana; l’aplicació a tots els sin-
dicats, independentment de la seua 
presència en la mesa general de ne-
gociació o de la signatura de l’acord; 
l’establiment de dispenses sindicals 
a totes les meses sectorials o la re-

glamentació i l’ordenació de la ne-
gociació col·lectiva en la Generalitat 
valenciana.

A més, Intersindical no va signar 
en un primer moment el document, 
ja que considerava que, en aquests 
moments de dificultats per a un 
gran nombre d’empleats i emplea-
des públics, la signatura d’un acord 
sobre drets sindicals, que no recull 
cap mesura pal·liativa a la pèrdua de 
drets laborals, exigia la realització 
de consultes amb el personal del sec-
tor, l’afiliació i els òrgans de direcció 
del sindicat sobre la conveniència o 
no de ratificar-lo.

Efectuades les assemblees inter-
nes amb l’afiliació i amb el perso-
nal dels diferents sectors, el consell 
confederal d’Intersindical Valen-
ciana va decidir no adherir-se a 
l’acord. En un escenari de contínu-
es retallades per part dels governs 
valencià i espanyol, amb una situ-
ació de permanent conflicte social 
i laboral per part del personal em-
pleat públic, amb mobilitzacions, 
concentracions, manifestacions i 
vagues sectorials i generals, no és 
oportuna la signatura d’un acord 
de drets sindicals on sols es parla 
de distribució de dispenses totals 
en un “escenari de diàleg perma-
nent”, tal com vol fer veure l’Admi-
nistració.

Això no obstant, davant un can-
vi substancial de les polítiques del 
govern valencià respecte del perso-
nal empleat públic, on s’obrira un 
marc de diàleg real i de negociació 
on es puga arribar a acords de mi-
llora de les condicions econòmiques 
i laborals del funcionariat, es podria 
tornar a plantejar la decisió d’adhe-
rir-se a l’acord, amb un nou procés 
de consultes.

ACORDS SOBRE PERMISOS I DRETS SINDICALS

Intersindical 
Valenciana no 
signarà l’acord 
d’alliberaments 
institucionals de  
la mesa general
El consell confederal va decidir, el dissabte 9 de febrer, 
no signar l’acord de la mesa general de la Funció 
Pública del 27 de desembre, que adjudicava 55 permisos 
sindicals a temps complet entre els sindicats que hi tenen 
representació. 

Tots els documents a què es fa referència en 
aquestes notícies els pots consultar en les adreces 
electròniques que tens referenciades tot seguit:
Acord de Drets Sindicals de Mesa General de 27 / 09 
/ 2012
http://www.intersindical.org/docs/20120927_
Acord_Drets_Sindicals.pdf

Proposta sindical conjunta a la mesa general del 27 
/ 09 / 2012
http://www.intersindical.org/docs/CONSELLERIA_
DE_HACIENDA_Y_ADMINISTRACIÓN_PÚBLICA_2.
pdf

Acord de drets sindicals de mesa general de 27 / 12 
/ 2012

http://stas.intersindical.org/docs/Acord_271212.pdf

Escrit presentat per Intersindical Valenciana en la 
mesa general 27 / 12 / 2012
http://stas.intersindical.org/docs/Mesa%20Gene-
ral%20271212.pdf

Pacte d’acció sindical en l’àmbit de l’Administració 
de la Generalitat-mesa sectorial de 04 / 01 / 2013
http://stas.intersindical.org/docs/Pacte_040113.pdf

Escrit presentat per Intersindical Valenciana en la 
mesa sectorial de Funció Pública de 04 / 01 / 2013
http://stas.intersindical.org/docs/MESA%20SECTO-
RIAL%20040113.pdf

La signatura de l’acord 
no suposa cap mesura 
pal·liativa de la pèrdua 
de drets laborals 
dels i les empleades 
públiques

En un context de 
retallades continuades, 
Intersindical considera 
que no es donen 
les condicions per 
a un acord amb 
l’Administració

Les assemblees iel 
Consell, després, 
rebutjaren la signatura 
de l’acord de permisos 
sindicals
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Intersindical Valenciana és una con-
federació de sindicats sectorials. 
Som, doncs, i per damunt de tot, un 
sindicat. I estem ben orgullosos i or-
gulloses de ser-ho. Les persones alli-
berades treballen per a totes i tots, i 
ens representen.

Per què hi ha sindicats?
Els sindicats moderns sorgeixen en el 
segle XIX, amb l’expansió i la consoli-
dació del capitalisme com a estructu-
ra econòmica. Enormes quantitats de 
persones es veien desprotegides per 
la desaparició d’anteriors estructures 
socials medievals i condemnades a 
vendre la seua força de treball per a 
sobreviure barata un sou.

Individualment, els obrers i les 
obreres no tenien força de negocia-
ció enfront del capital, propietari de 
les noves empreses. Només la unió 
entre iguals –que és el que significa 
etimològicament sindicat, i union 
és la paraula anglosaxona per a sin-
dicat– va aconseguir que una part 
del benefici empresarial es repartira 
amb la població treballadora.

Gràcies a l’acció dels sindicats es 

van aconseguir condicions de tre-
ball que hui en dia es consideren 
normals: jornada de treball de huit 
hores, prohibició del treball infantil, 
descans setmanal, vacances paga-
des, assegurances mèdiques, pensi-
ons per incapacitat o per jubilació, 
etc. El moviment sindical també 
està en l’origen –junt amb algunes 
teories filosòfiques– de moviments 
polítics com el socialisme (laboris-
me o socialdemocràcia en alguns pa-
ïsos), el comunisme o l’anarquisme.

Què fa Intersindical Valenciana?
Un sindicat es dedica a moltes coses; 
nosaltres parlarem dels assumptes a 
què ens dediquem en Intersindical:

La principal tasca és l’acció sindi-
cal, com és natural. Aquest concepte 
engloba les gestions de cada repre-
sentant sindical en cada àmbit, ar-
replegant les queixes i suggeriments 
del personal i provant de solucionar 
els problemes davant l’Adminis-
tració o empresa. També inclou les 
tasques de negociació col·lectiva en 
aquells àmbits on el Sindicat està re-
presentat (mesa general de la Gene-

ralitat, les diverses meses sectorials, 
meses negociadores d’ajuntaments, 
empreses, convenis col·lectius, etc.).

Malauradament, actualment ha 
pres rellevància la negociació d’ex-
pedients de regulació d’ocupació 
(ERO), com ara el de l’IVVSA, Vaer-
sa, AVT o RTVV.

Un capítol important de la tasca 
sindical es produeix quan la nego-
ciació col·lectiva no dóna fruit i cal   
l’organització de mobilitzacions: 
manifestacions, concentracions, re-
ferèndums, vagues, etc. Els darrers 
anys ha pres rellevància tot allò que 
està relacionat amb la salut laboral. 
Tot i ser des de sempre una preocu-
pació sindical, s’ha aprofundit en 
aquest camp.

Intersindical Valenciana es defi-
neix com a moviment sociopolític. 
Això fa que també ens definim com 
a organització feminista, solidària, 
valencianista, ecologista, igualitària, 
etc. Dediquem esforços i recursos, 
per tant, al moviment feminista, a 
les ONG de col·laboració al desen-
volupament, a la solidaritat entre els 
pobles, a la normalització lingüística, 

a les reivindicacions ecologistes… I 
el nostre compromís amb la cultura 
valenciana i de la resta del món, ens 
du a programar activitats culturals, 
exposicions, conferències, xarrades, 
presentacions de llibres i pel·lícules…

Què fan les persones alliberades 
’Intersindical?
Intenten aconseguir les millors condi-
cions possibles per al personal que re-
presenten en les diferents administra-
cions i empreses on té representació 
el Sindicat. Són les persones que pre-
paren, estudien, redacten i presenten 
propostes per a les negociacions i les 
defensen en les reunions de les meses 
de negociació de cada àmbit.

Són les persones que redacten 
comunicats de premsa i els fan ar-
ribar als mitjans de comunicació. 
Convoquen manifestacions, concen-
tracions, vagues… i en negocien els 
serveis mínims.

Tenim companyes i companys 
que confeccionen les publicacions 
del Sindicat: l’Allioli d’STEPV, l’In-
tersindical d’STAS i Intersindical 
Salut, les pàgines web, els correus 

electrònics, els pamflets, els calen-
daris, etc.

Hi ha persones alliberades ate-
nent les persones amb problemes 
de salut laboral, així com altres amb 
problemes jurídics, siguen de caràc-
ter laboral o d’un altre tipus.

Atenem i col·laborem amb altres 
organitzacions en plataformes, i 
això vol dir que hi ha persones que 
assisteixen a aquestes reunions, i hi 
dediquen molta part de la seua jor-
nada de treball: Escola Valenciana, 
Xúquer Viu, Por un Segura Limpio, 
Massa Crítica, Plataforma d’Afectats 
per les Hipoteques, Iai@flautes, Ci-
mera Social, plataformes feministes 
d’Alacant i València...

Uns altres organitzen els sindi-
cats d’Intersindical: cobren quotes 
i paguen les factures de les seus, les 
publicacions i la resta de despeses.

En definitiva, les persones alli-
berades en Intersindical Valenciana 
treballen molt i bé, sempre amb la 
mirada posada en unes millors con-
dicions de treball per a tot el perso-
nal que representem i per un món 
més just, saludable i sostenible.

n Sindicalisme i alliberaments sindicals

n Persones alliberades de la Intersindical Valenciana

Abans de les retallades (2011) Després de les retallades (2011) Si signa

n Com queda Intersindical Valenciana després dels acords

* En els sectors assenyalats amb un asterisc, no hi ha hagut negociació, de manera que l’Administració ha imposat les condicions en les quals es poden acumular les hores sindicals i obtindre 
permisos sindicals a temps complet (alliberaments). Mesa general Intersindical no ha signat l’acord. Ensenyament No hi ha hagut negociació; l’Administració ha imposat les condicions per les 
acumulacions d’hores i l’obtenció de permisos. Generalitat Intersindical s’ha adherit a l’acord sectorial. Justícia no hi ha hagut negociació; l’Administració ha imposat les condicions per les acu-
mulacions d’hores i l’obtenció de permisos. Sanitat Intersindical s’ha adherit a l’acord sectorial.
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A CASA NOSTRA  IV CONGRÉS DE LA INTERSINDICAL VALENCIANA

Intersindical
El Congrés ha servit per a fer balanç 
del treball dels darrers quatre anys; 
analitzar la situació laboral, social i 
política que travessem; acordar un 
programa de treball per als propers 
anys i dissenyar les propostes or-
ganitzatives per millorar el nostre 
treball, sindicalitzar els centres de 
treball i enfortir el sindicat. Es va 
aprovar l’informe del secretariat 
confederal per una àmplia majoria 
amb 82 vots a favor i 12 abstencions. 
Aquest feia un balanç detallat de la 
nostra activitat sindical en tots els 
àmbits i àrees de treball. 

La idea força de l’informe és que 
el nostre treball dels darrers quatre 
anys ha sigut positiu. El Sindicat 
s’ha consolidat com una alternativa 
real i sòlida enfront del sindicalisme 
burocratitzat, un referent per a mol-

tes treballadores i treballadors, i ha 
impulsat i estat present en les diver-
ses lluites sectorials i generals que 
han tingut lloc al país. I ho hem fet, 
més enllà de les dades d’afiliació, de 
les estadístiques oficials de delega-
des i delegats triats en les eleccions 
sindicals o del suport patronal o de 
les administracions a determinats 
sindicats. No és fàcil per a un sindi-
cat autònom, assembleari i crític ni 
per a les delegades i delegats nostres 
portar a terme la nostra acció sindi-
cal. Les empreses i les administraci-
ons prefereixen, com no podria ser 
d’una altra manera, sindicats i dele-
gats submisos i dòcils. Malgrat això, 
hem ampliat la nostra presència en 
els centres de treball i en la societat 
valenciana.  I com a conclusió de 
l’informe es deia que la tasca feta ha 
sigut possible per la participació del 

conjunt de les persones afiliades i 
pròximes al sindicat.

A l’acte inaugural van assistir  
nombroses entitats, sindicats i par-
tits polítics que van voler acompa-
nyar-nos. Cal destacar la presència 
dels secretaris generals de CCOO-
PV, Paco Molina; UGT-PV, Conrado 
Hernández, i de la Unió de Llaura-
dors i Ramaders, Ramom Mampel, 
així com del president de CSI-f, Da-
niel Matoses. El company Antonio 
Pérez Collado, secretari general de 
CGT-PV, ens va enviar una salutació. 
També dels partits polítics: PSPV-
PSOE, Coalició Compromís, EUPV, 
ERPV i SCI. Els Verds del PV i CUP 
ens van enviar una salutació. Del 
món associatiu destaquem la presèn-
cia del Col·lectiu LAMBDA, Escola 
Valenciana, ATTAC-PV, Associació 
Cívica Valenciana Tirant lo Blanc, 

Comunitat Palestina de València, Ca 
Revolta, Societat Coral El Micalet, 
FACUA, Acció Cultural del País Va-
lencià, Valencians pel Canvi, Xúquer 
Viu, MOVICE i PAH.

També es van rebre salutacions 
de persones i entitats amigues: Xar-
xa Mundial de Drets Col·lectius dels 
Pobles, Foro Social Murcia, Ense-
nyants Solidaris, Comité Permanen-
te por la defensa de los Derechos 
Humanos de Colombia, Instituto de 
Pedagogia Popular del Perú, Galiza 
Sempre; Coordinadora Valenciana 
ONGDs, Ecologistes en Acció del 
País Valencià, Plataforma Auditoria 
Ciutadana del Deute del País Valen-
cià, València Laica, Europa Laica i 
CEDSALA.

A més, durant tot el congrés van 
estar presents representacions dels 
sindicats: Associació Funcionaris 

Intersindical Valenciana va celebrar el seu IV Congrés a Cullera els dies 1 i 2 
de desembre. Hi van acudir 112 delegades i delegats, en representació de les 
15.000 persones afiliades de la Intersindical. Aquest congrés va debatre les 
ponències d’organització, estatuts, determinació d’àmbits i política sindical, la 
carta financera i nombroses resolucions.

Intersindical Valenciana 
celebra el IV Congrés

La ponència 
de política 
sindical concreta 
l’enfrontament a les 
polítiques de Fabra, 
Rajoy i Merkel

El debat més intens 
va ser l’encaix dels 
diferents sindicats 
que treballen en 
un mateix àmbit 
funcional
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Interins Docents, Intersindical de 
Castella-la Manxa, Intersindical de 
la Regió Murciana, STEE-EILAS, 
Sindicato Andaluz de Trabajadores 
(SAT), LAB, Sindicat de Treballado-
res i Treballadors-Intersindical de 
les Illes Balears, Intersindical Alter-
nativa de Catalunya i Confederació 
Intersindical. Altres sindicats van 
enviar escrits de salutació: ILCU 
(Palestina), Federació Sindical 
Mundial,  Comissió Internacional 
Union Sindical Solidaires de Fran-
ça, COBAS d’Itàlia, Central Sindical 
e Popular Conlutas, SUD VAUD de 
Suïssa, Confederació Intersindical 
Galega, ELA-STV,  Intersindical 
Canària, Sindicato de Trabajadores 
y Trabajadoras de Aragón i Intersin-
dical d’Aragó. 

POLíTICA SINDICAL
La ponència de política sindical 
tractava sobre la crisi com a excusa: 
la rebel·lió de les elits; Intersindical 
Valenciana: entre la política sectori-
al i la participació en el debat públic; 
el programa d’acció per als propers 
anys i cal una regeneració democrà-
tica i la política d’aliances. 

Aquesta ponència, aprovada per 
unanimitat, concreta les nostres 
propostes sindicals totalment en-
frontades a les polítiques practica-
des per Fabra, Rajoy i Merkel. Pro-
posem tot un programa de mesures 
per als propers anys que es basen 
en més garanties, més i millor ocu-
pació. Per portar a cap aquest pro-
grama s’aposta per la creació de pla-
taformes unitàries que sensibilitzen, 
organitzen i mobilitzen les treballa-
dores i treballadors i la societat per 
construir una majoria social alter-
nativa que possibilite un canvi social. 

A més, es considera que, amb 
l’actual govern, és molt difícil po-
der arribar a acords, ja que la seua 
política va orientada a desposseir 
la població dels seus drets. El Sin-
dicat proposa a la resta de sindicats, 
partits i moviments socials: impul-
sar les mobilitzacions; oposar-se al 
rescat i a les polítiques dissenyades 
pels organismes europeus; l’establi-
ment d’un compromís de no subs-
criure cap acord sense comptar amb 
el suport de la gent mobilitzada i 
que totes les mesures antisocials se-
ran revocades en cas de canvi polític. 

ORGANITzACIó
La ponència d’organització, aprova-
da per 91 vots a favor, 1 en contra i 4 
abstencions, feia balanç del funcio-
nament de l’organització i pretenia 
posar els elements per ampliar la 
base social, la implantació territo-
rial i sectorial, especialment en les 
empreses privades i en el conjunt 
del teixit social del nostre país. Tot 
açò, aprofundint en el nostre model 
assembleari i participatiu, on l’as-
semblea és el marc natural per a la 
presa de decisions de les treballado-
res i treballadors i del sindicat. 

El debat més intens va ser l’encaix 
dels diferents sindicals en el conjunt 
de l’organització, la convergència 
dels sindicats que treballen en un 
mateix àmbit funcional i el tipus i el 
finançament de la formació que or-
ganitzem en el marc de l’Escola Sin-

dical de Formació Melchor Botella.
Intersindical Valenciana és una 

confederació de sindicats sobirans. 
A hores d’ara, en un mateix àmbit 
funcional i territorial conviuen di-
versos sindicats. Aquest fet ens obli-
ga, mentre es produeix la necessària 
convergència orgànica, a establir 
protocols de funcionament per ga-
rantir una adequada coordinació i 
cohesió que servisca per a la defensa 
dels interessos de les treballadores i 
treballadors del sector. El Sindicat 
va aprovar les necessàries modifica-
cions estatutàries i les línies de tre-
ball per a aconseguir-ho. 

FORMACIó
La formació va ser un dels altres ele-
ments de debat. Tres són les línies 
aprovades: formació sobre política 
sindical; formació per a col·lectius 
que tenen dificultat per a participar 
en els plans de formació institucio-
nal o per a accedir al mercat laboral 
i la formació interna. L’estructura 
sindical encarregada de portar-la  
efecte és l’Escola Sindical de Forma-
ció Melchor Botella. La posada en 
marxa de plans de formació s’han 
de fer des de l’autofinançament 
d’aquests i sense cap dependència 
política amb les administracions o 
patronals.

El congrés va debatre els estatuts i 
va acordar algunes modificacions per 
millorar el funcionament sindical. 
Cal destacar, a més dels assumptes 
esmentats en l’apartat d’organització, 
la possibilitat de la creació coordi-
nadores intersindicals d’àmbit local, 
comarcal o supracomarcal per coor-
dinar i optimitzar la política sindical 
i sociopolítica en aquests àmbits o la 
possibilitat de convocar assemblees 
generals de persones afiliades a di-
versos àmbits per a tractar assump-
tes relacionats amb la línia sindical. 
També s’han incorporat com a fins de 
l’organització: la lluita per a eradicar 
la violència  de gènere o la defensa de 
la diversitat sexual en les empreses i 
en la negociació col·lectiva. Aquesta 

ponència va ser aprovada per 90 vots 
a favor i 2 abstencions.

LA CARTA FINANCERA
Un altre document que s’hi va deba-
tre va ser la carta financera, que va 
ser aprovada per unanimitat. Aques-
ta té com a objectius fonamentals: 
mantindre l’estructura organitzati-
va i garantir el funcionament dels 
òrgans; desenvolupar els acords dels 
òrgans, garantir la solidaritat entre 
els sindicats; consolidar i expandir 
el nostre model sindical i garantir la 
dotació de les quotes que correspo-
nen a la confederació intersindical. 
Les novetats més significatives que 
s’hi van aprovar van ser: la creació 
d’un fons de solidaritat per a des-
tinar a activitats de sensibilització 
i cooperació internacional, i el ma-
nament per a treballar amb la banca 
ètica. 

S’hi van presentar i s’hi van de-
batre moltes resolucions: el suport 

a les mobilitzacions per la defensa 
de la sanitat pública a la Comunitat 
de Madrid; sobre el procés de diàleg 
de pau entre la FARC-EP i el govern 
colombià; per una ocupació estable 
i de qualitat; per la recuperació del 
poder adquisitiu; contra els desno-
naments; per l’internacionalisme 
solidari; per la jornada laboral de 
25 hores; pel dret de les dones i les 
xiquetes a una vida sense violència; 
contra l’ERO de Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana i en defensa 
per l’ocupació i contra el desmante-
llament del transport públic. 

En el transcurs del congrés es va 
fer un recordatori de totes les per-
sones que han format part de se-
cretariat, agraint-los el seu treball i 
dedicació, com ara Albert Sansano, 
Pura Ferrer, Vicente Arrones, Ramon 
Torres, Isabel Cristina Escrihuela, Jo-
anjo Carbó, Salvador Benavent, Ma-
nolo Serrano, Carmen Gómez, Alvar 
Anyò, Joan Blanco, Pepe Villanueva i 
Juanmi Muñoz. 

Composició dels òrgans sindicals 

La comissió de control financer estarà formada per Alejandro Loren-
zo Ruiz, Felipe Moreno Cano, Manuel García Algarra, Marisa Segura, 
José Ángel Pérez i José Manuel Fontelles Albiach. Les persones su-
plents seran: Alicia Tur, Alfonso Rodríguez, Joaquín Hilario Hernán-
dez i Ramon Borràs. La votació va ser: 93 vots a favor, 1 en contra i 
4 en blanc. 

La comissió de garanties estarà formada per Carles Mulet, Pep 
Tur, Bernardo López, Esteban Muñoz Solís, Celestino Navarro i Ser-
gio González: Les persones suplents són: Juan Ramón Orzaez, Mar-
celo Ramos, Víctor Viciano i Rosa Díez. La votació va ser: 93 vots a 
favor, 1 en contra i 4 blanc. 

El secretariat confederal elegit està compost per Miquel Cala-
tayud, Beatriu Cardona, José Iglesias, Marc Candela, Vicent Maurí, 
Amadeu Sanz i Antonio Ñacle per STEPV; Adel Francés, Macu Gimeno 
i Jesús Giménez per STAS; Rafa Reig i Pedro Rovira per Intersindical 
Salut; Marco Llerena per STICS; Francisco González per STM; Mara 
Martínez per SF; Benjamí Renovell per CAT; Alfons Puncel per IGEVA; 
Vicent Esteve per TUC; Òscar Langa per OSUT i Anna Laura Díaz per 
Intersindical Jove. El resultat de la votació al secretariat va ser: 89 
a favor; 3 en contra i 5 en blanc. A aquestes cal afegir Vicent Barber 
que representarà al Sindicat de Persones Pensionistes i Jubilades.

La formació sindical 
s’ha de fer des de 
l’autofinançament 
i sense cap 
dependència política 

S’hi van presentar i 
debatre un nombre 
de resolucions sobre 
moviments socials i 
lluites sindicals
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ADMINISTRACIó DE LA GENERALITAT

Intersindical
La Conselleria d’Hisenda i Admi-
nistració Pública, a proposta d’In-
tersindical Valenciana, es va com-
prometre en la mesa sectorial de 
Funció Pública de 4 de gener a pac-
tar amb la representació sindical els 
ordres del dia de manera prèvia a 
la celebració de les meses sectori-
als. Tanmateix, les meses tècniques 
posteriors no ho han fet de forma 
clara: se’ns ha oferit la possibilitat 
de presentar per escrit una pro-
posta per a incorporar-la a futures 
sessions, però les primeres sessions 
seran sobre els assumptes que inte-
ressen a la Conselleria.

Esperem que finalment es con-
solidarà un canvi en els processos 
negociadors i que realment puguem 
incorporar propostes de negociació 

des de les organitzacions sindicals.
De moment, Intersindical Va-

lenciana ha proposat els següents 
assumptes:
-Regles sobre la convocatòria i con-
fecció de l’ordre del dia de la mesa 
sectorial de la Funció Pública. 
-Modificació del Decret 175/2006, 
de condicions de treball del per-
sonal al servei de la Generalitat en 
diversos punts: recuperació dels ‘ca-
nosos’ (‘moscosos’ per antiguitat), 
previstos per l’EBEP i eliminats per 
l’RDL 20/2012; utilització de cinc 
dies de vacances com si foren ‘mos-
cosos’, com en l’AGE;  recuperació 
dels dies compensatoris, anul·lats 
pel conseller Vela.
-Aplicació de la Directiva Europea 
1999/70, de reconeixement i paga-
ment de triennis al personal interí 

amb efectes retroactius.
-Negociació de les Relacions de 
Llocs de Treball.
-Negociació dels criteris gene-
rals sobre els concursos de tras-
llats, l’Oferta Pública d’Ocupació 
i els seus calendaris,  (art. 37.1.c i l 
EBEP).
-Nova ordre de borses, que preveja 
la millora d’ocupació i major estabi-
litat per al personal temporal.
-Derogació de la reducció horà-
ria i retributiva al personal laboral 
temporal i funcionari interí (article 
37.1.k EBEP).

Presentarem altres assumptes a 
la mesa general:
-Absències per malaltia o accident 
que no donen lloc a incapacitat 
temporal: que no es descompte el 
50% de les retribucions. L’AGE ja 
ho ha aprovat.
-Paga extra de Nadal. Intersindi-
cal ha sol·licitat la possibilitat de 
demanar la bestreta del 50% de la 
paga extra de juny, com a Galícia. 
Si la Generalitat es nega a prendre 
aquesta suau mesura, que ha adop-
tat un govern del seu mateix partit, 
es demostrarà que no tenen cap 
bona voluntat envers el seu perso-
nal, i haurà de deixar d’amagar-se 
darrere de les mesures del govern 
de l’Estat.

Decret de classificació
Planteja novetats per a adaptar-lo 
a la nova llei de funció pública, que 
estableix un sistema de cossos i es-

cales, no de llocs de treball com fins 
ara. L’aprovació del decret perme-
tria negociar i publicar les relacions 
de llocs de treball per a després in-
tegrar el personal en els nous cos-
sos, escales i agrupacions professio-
nals funcionarials (APF).

Es limita la classificació de llocs 
barrats (per a dos grups o subgrups) 
si no es tracta de llocs de cap, i s’ha 
decidit desbarrar els llocs de cap 
d’unitat (B/C), ja que els subgrups 
A2 i C1 no són limítrofs, puix que 
ha aparegut un grup B, actualment 
fantasma. Es proposa la creació dels 
llocs de cap de suport (A2) i de cap 
d’equip (C1). Intersindical Valenci-
ana va proposar mantindre els llocs 
de cap d’unitat, com a excepció, ja 
que el mateix EBEP reconeix la par-
ticularitat del grup B, que permet la 
promoció interna del C1 a l’A2, di-
rectament.

En el moment de tancar l’edició, 
el text articulat no s’havia lliurat al 
Sindicat, per la qual cosa no podem 
avançar-ne cap més qüestió.

Pla d’ordenació per a l’atenció al 
públic en els PROP
La Conselleria pretenia aprovar un 
pla per a obligar a traslladar places 
d’altres conselleries als PROP. Fora 
de les capitals, això significava des-
muntar les OCAPA. Els sindicats 
hem proposat la reclassificació de 50 
places de C2 vacants i la convocatò-
ria d’un concurs. La Conselleria s’ha 
compromés a estudiar la proposta.

NEGOCIACIó EN LA MESA SECTORIAL DE LA FuNCIó PúbLICA

Es prepara un decret 
de classificació per als 
nous cossos i escales

Que estem al 
començament d’un 
cicle negociador o és 
un altre miratge?

Intersindical ha 
demanat la bestreta 
del 50% de la paga 
extra de juny.

Al final de gener es va reunir una mesa tècnica per tractar del contingut 
de l’esborrany de decret sobre classificació i relacions de llocs de treball. 
També s’han arreplegat propostes sindicals per ordenar la negociació. Que 
estem al començament d’un cicle negociador o és un altre miratge?

Intersindical
Davant aquest furt perpetrat per 
via de l’RDL 20/2012, del govern 
de l’Estat, no hi ha més remei que 
acudir als tribunals. Els sindicats 
de la Plataforma Sindical de la 
Funció Pública s’han posat d’acord 
en l’estratègia per facilitar la defen-
sa jurídica de tothom, però amb el 
menor cost i esforç possibles.

Com que es tracta d’una recla-
mació de quantitat, hi ha quatre 
anys per a reclamar i, per això, 
proposem que el personal espere 
el resultat dels recursos que ja han 
començat a interposar els sindicats, 
entre els quals hi ha el d’Intersindi-
cal Valenciana.

S’ha reclamat la totalitat de la 
paga extra de Nadal i, subsidiària-
ment, els dies meritats fins a l’entrada 
en vigor de l’RDL 20/2012 (44 dies). 
Per al personal estatutari i funcionari, 
s’han interposat recursos individuals 
en tots els sectors i províncies, assu-
mint les possibles costes judicials. 

Una vegada s’obtinguen sentències 
favorables, se sol·licitarà l’extensió 
dels efectes o es negociarà que el dret 
siga reconegut a totes les persones.

Per al personal laboral, els sin-
dicats interposaran conflictes col-
lectius amb representació en cada 
àmbit on hi haja conveni col·lectiu. 

No es recomanen les 
reclamacions individuals
Amb la llei de taxes judicials, se’ns 
obliga a fer-ho amb l’assistència 
d’advocat/da i procurador/a, fet que 
multiplica els costos dels recursos. 
No ens passarà el termini per a re-
córrer-hi perquè hauríem de tindre 
sentències fermes abans.

Una bona notícia: el TSJ de Ma-
drid ha decidit a favor d’un con-
flicte col·lectiu, cosa que estableix 
un antecedent favorable, tot i que 
afecta només el personal laboral de 
l’Agencia de Informática y Comuni-
caciones de Madrid (ICM) i no tot 
personal públic. 

> PAGA ExTRA DE NADAL

Intersindical reclama la 
paga extra de Nadal
Quasi cap administració valenciana va ingressar 
la paga extra de Nadal al seu personal. Algunes 
(Ajuntament de Benidorm, Diputació d’Alacant) ho 
han fet, però només la part proporcional de 44 dies.

Documents

Estratègia sindical conjunta:
http://www.intersindical.org/noticies_actualitat/article/paga_ex-
tra_cal_recorrer_als_tribunals_pero_amb_trellat

Presentació de les reclamacions pels sindicats:
http://www.intersindical.org/noticies_actualitat/article/els_sindi-
cats_presenten_reclamacions_contra_la_supressio_de_la_paga_
extraor

Primera sentència sobre la paga extra:
http://www.intersindical.org/noticies_actualitat/article/el_tsj_de_
madrid_falla_a_favor_de_cobrar_la_part_proporcional_de_la_
paga_ex
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EROS A LES EMPRESES PúbLIQuES

AVT

El personal de l’AVT, en 
situació particularment 
cridanera

L’Agència Valenciana de Turis-
me (AVT) és una de les dues en-
titats públiques, junt amb RTVV, 
que van quedar fora de la llei de 
reestructuració del sector públic 
valencià aprovada pel Consell 
el passat any, però tant en l’una 
com en l’altra, s’han dut a terme 
expedients de regulació d’ocupa-
ció (ERO) com en la resta d’en-
titats de dret públic o empreses 
públiques.

La situació del personal en 
l’AVT és particularment cridane-
ra per dues qüestions: per l’altís-
sim percentatge de temporalitat 
–més d’un 70% del personal és 
temporal– i per la despropor-
ció entre càrrecs directius i la 
resta del personal –39 persones 
del grup A, dels 47 llocs exis-
tents, són caps i 179 el personal 
de base, la qual cosa suposa 5 
empleats per cada cap–. En cap 
altra secretària autonòmica o di-
recció general es manté aquesta 
proporció de caps i personal em-
pleat de base.

Així i tot, la proposta de la di-
recció fa recaure el pes de l’ERO 
en dos grups: el C i el D, ja que 
dels 47 llocs proposats per a la 
supressió només 6 són del grup 
A. Aquests 47 llocs suposen un 
22% del personal, un percen-
tatge inferior a les afectacions 
d’ERO d’altres entitats públi-
ques.

Tres criteris s’hi apliquen: ra-
ons econòmiques, raons funcio-
nals i raons organitzatives, però 
la que hi té més importància és 
sens dubte la del criteri de re-
ducció del capítol I.

L’empresa ha retardat al mà-
xim el lliurament de documen-
tació, seguint els passos d’altres 
expedients, plantejant la possi-
bilitat d’eliminar complements 
obsolets, reduir les afectacions 
del personal al mínim possible i 
equiparar els sous dins de l’AVT 
als de la Generalitat. 

La posició que han mantingut 
de forma unitària tots els sindi-
cats ha sigut que cal disposar de 
tota la informació sobre el perso-
nal (que s’ha negat sistemàtica-
ment) i, en segon lloc, poder par-
lar de mesures de reorganització 
que afecten tota l’estructura de 
l’Agència, no només respecte del 
personal. 

Si es manté la proposta de 
l’Administració, ens trobarem 
amb una proporció de caps/per-
sonal de 4 a 1, cosa que anul·la 
les pretensions d’equiparar es-
tructura i sous a la resta de l’Ad-
ministració de la Generalitat. 
Per tant, una reducció dels alts 
càrrecs suposaria evitar acomia-
dar persones del C o del D. 

Que l’AVT necessita una rees-
tructuració és evident, però cal 
tindre 39 caps (5 dels qual són 
A30 E052) per a dirigir una em-
presa amb 33 milions d’euros?

FGV

El Sindicat Ferroviari 
rebutja l’ERO a FGV

Després d’una jornada marato-
niana de més de vint hores de 
negociació, el Sindicat Ferrovi-
ari-Intersindical Valenciana re-
butjava, a les 9 hores del dissabte 
29, signar el preacord oferit per 
Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana per a acomiadar 310 
treballadors de Metro València i 
Tram d’Alacant.

Dels sis sindicats presents en 
FGV, només l’SF-IV i el SIF es 
van mantindre ferms en la seua 
posició inicial de no rubricar 
qualsevol acord que poguera su-
posar una marxa traumàtica de 
qualsevol treballador. La resta 
de seccions sindicals presents en 
la negociació (CCOO, UGT, SCF 
i SEMAF) estampaven la seua 
signatura sobre el document que 
ara haurà de ser sotmés per una 
assemblea i posterior referèn-
dum pel conjunt dels treballa-
dors perquè tinga validesa.

La negativa de l’SF-Iv es basa 
que els punts reflectits en l’acord 
pel que fa a prejubilacions i ju-
bilacions que afecten, de manera 
forçosa, un total de 236 treballa-
dors i treballadores, es garantei-
xen unes mesures compensatòri-
es fins als 61 anys. El problema 
és que, segurament, el decret que 
regularà el pacte de Toledo en re-
lació amb les jubilacions antici-
pades augmentarà l’edat fins als 
63 anys, per tant el personal amb 
edats compreses entre els 56 i 58 
anys, que veuran extingida for-
çosament la seua relació laboral 
amb FGV, podrien estar exposats 
al risc d’estar dos anys sense tin-
dre ingressos.

Per a Carlos Sales, secretari 
general del Sindicat Ferrovia-
ri-Intersindical Valenciana en 
FGV-València, són diversos els 
motius per a no signar el prea-
cord. La línia de negociació de 
tots els sindicats des de l’ini-
ci de l’expedient de regulació 
d’ocupació ha sigut la de “zero 
acomiadaments traumàtics i no 
acceptar una rebaixa salarial per 
seguir mantenint en el seu lloc 
de treball personal l’accés a l’em-
presa no ha passat per un procés 
de selecció (“clavats de calbot”).

Aquesta línia no s’ha seguit 
per part de l’empresa i això ha 
motivat la negativa a la signa-
tura per part de l’SF-Iv. D’una 
banda les mesures d’acompanya-
ment oferides per l’empresa no 
són suficients per a garantir una 
eixida digna dels treballadors i 
treballadores afectats, mentre 
que, d’altra banda, continuen 
mantenint-hi directius preju-
bilats per causes organitzatives 
–precisament alguns són els ma-
teixos que han gestionat aquesta 
empresa i que l’han portada a la 
situació de fallida en què es tro-
ba actualment).

VAERSA

STAS presentà 
propostes per reduir 
els acomiadaments

Fa poc s’ha fet un ERO en VAER-
SA, empresa pública amb uns 1.500 
treballadors i treballadores abans de 
l’ERO. Inicialment afectava uns 400 
treballadors, encara que l’empresa 
esperava comandes que en desafec-
tarien un nombre indeterminat. Poc 
després de finalitzar l’ERO, es van 
desafectar més de 100 treballadors 
per comandes de la Conselleria. Tant 
a Alacant com a València, STAS va 
ser el sindicat més votat i té la presi-
dència d’ambdós comités d’empresa.

STAS va presentar propostes per 
buscar la desafectació del major 
nombre de persones i minimitzar els 
acomiadaments de l’ERO:

Vam aconseguir que l’empresa ac-
ceptara establir una baremació basa-
da en criteris objectius per a decidir 
les persones afectades.

Mesures d’acompanyament per a 
millorar la indemnització. L’empresa 
va oferir millores entre 2.000 i 4.000 
€, en funció de l’edat i la classificació 
professional. Suposaven una aporta-
ció de 800.000 € al marge de les in-
demnitzacions fixades per llei.

Mesures socials, com ara que si re-
sultaven afectats dos membres d’una 
unitat familiar en resultara afectat 
només un i que qui tingueren depen-
dents al seu càrrec no en resultaren 
afectats.

Creació d’una borsa de recol-
locació sobre la base dels mateixos 
criteris estrictes i objectius.

Vam plantejar estendre el període 
de consultes dos dies per poder con-
sultar el personal, mitjançant assem-
blees, una vegada rebuda l’oferta fi-
nal de millores. La resta de sindicats, 
llevat de CSI-f i USO, no van plan-
tejar cap proposta i es van dedicar a 
boicotejar la negociació. Van rebutjar 
totes la mesures, sense consultar els 
treballadors i treballadores afectats 
i van rebutjar la possibilitat de fer 
assemblees perquè es pronunciaren 
sobre l’assumpte. 

STAS considera que la decisió 
l’havien de prendre directament les 
persones afectades. Contrarellot-
ge, vam contactar amb més de 300 
persones i la majoria van optar per 
arribar a un acord, ja que preferien 
tindre unes certes garanties i millo-
res dins l’ERO.

Finalment, l’acord el vam signar 
STAS, USO i CSI-f, i no el van signar 
la resta de sindicats, per tant, el re-
sultat va ser SENSE ACORD. 

L’empresa no ha hagut d’ajus-
tar-se a la baremació acordada per 
a l’afectació dels treballadors i no 
s’han aplicat ni les mesures d’acom-
panyament, ni les mesures socials. El 
més greu va ser la negativa dels altres 
sindicats a consultar els treballadors 
i treballadores respecte a decisions 
que els afectaven directament. Per la 
nostra banda, seguirem amb la ma-
teixa línia que hem mantingut des 
del principi en VAERSA. No deixa-
rem d’informar i consultar tot el que 
passe en les meses de negociació amb 
l’empresa, com hem fet sempre.

Absolutament tots els treballadors 
que van formar part de les llistes 
electorals de la Intersindical se n’ani-
ran al carrer. L’empresa també s’ha 
acarnissat amb la resta de sindicats 
de classe, però en cap d’ells ha arribat 
a este extrem. Per contra, USO i CSI-
f han obtingut un tracte de favor. La 
Intersindical ha decidit portar el cas 
als tribunals ja que considera que és 
víctima d’una veritable persecució 
sindical.

L’escabetxada va per sigles
La candidatura de la Intersindical en 
les passades eleccions sindicals esta-
va integrada per 27 persones i TO-
TES han sigut acomiadades excepte 
els sis membres electes del Comité 
d’Empresa i els 2 delegats de la secció 
sindical, per imperatiu legal. A més, 
tots els acomiadaments es produiran 
abans del 7 de març. I per acabar-ho 
d’adobar: entre els acomiadats hi ha 
tres parelles. Totes en el carrer. 

Les llistes de CCOO, CGT i UGT 
també han patit en les seues carns el 
sectarisme i l’arbitrarietat de l’em-
presa, tot i que cap arriba al nostre 
extrem.

Per contra, la CSI-f, d’una candi-
datura de 31 persones se’n salven 18. 
La candidatura d’USO estava forma-
da per 33 persones i se’n salven 19. 
Queda demostrat, per si algú encara 
ho dubtava, que pertànyer als sindi-
cats amics té un altre avantatge: ex-
cepte un únic cas, totes les persones 
de la llista de la USO afectades per 

l’ERO (només 11 de 33) tenen data 
d’eixida de juny i, sobretot, agost, 
cosa que alguns consideren una 
oportunitat per a quedar-s’hi final-
ment. I també una maniobra perquè 
els treballadors acomiadats no pre-
senten demandes individuals contra 
aquells que tenen menys drets que 
ells perquè teòricament “se’n van”.

L’ERO de RTVV tenia un doble 
objectiu: desfer-se dels treballa-
dors que no sintonitzen amb el PP i 
blanquejar l’empastre laboral que hi 
ha a la casa. Els dos objectius s’han 
complit. Per comprovar la persecució 
ideològica, excepcions a banda, és 
suficient mirar la llista dels que se’n 
van al carrer i dels que no.

El blanqueig laboral s’ha aconse-
guit a través dels criteris d’adscripció 
utilitzats per l’empresa i que li han 
donat la màxima discrecionalitat per 
fer el que ha volgut. Ha sigut igual 
tindre oposicions que no tindre’n, ha 
sigut igual haver sigut contractat de 
forma regular que de forma irregu-
lar. Este ERO blanqueja i santifica 
les malifetes de Vicente Sanz. I de 
pas despatxa les tres treballadores 
que el denunciaren per abusos sexu-
als.

Davant esta situació, el que hem 
de dir és que no tolerarem tants 
escàndols, tanta impunitat i tanta 
misèria. Eixe és el nostre compro-
mís. Per això denunciarem este cas 
flagrant de persecució sindical tant 
a la Inspecció de Treball com als tri-
bunals.

RTVV

La Intersindical portarà l’empresa als 
tribunals per persecució sindical

JAuMe Munyoz
L’ERO de RTVV ha sigut una prolon-
gació de la política laboral que ha 
caracteritzat la casa des de fa molts 
anys, basada en el sectarisme, la 
prepotència i el sadisme. L’empre-
sa, amb els criteris d’adscripció a 
l’ERO que ha imposat ha pogut fer 
el que li ha donat la gana.

La direcció de RTVV s’ha acanis-
sat especialment amb la Intersindi-
cal fins a l’extrem que, llevat dels 
delegats i els membres del comité 
d’empresa, tots els companys que 
formaven part de la nostra candi-
datura electoral es troben al carrer. 
La persecució sindical també s’ha 
traslladat als nostres afiliats i sim-
patitzants. L’actitud empresarial ha 
sigut tan descarada que hem deci-
dit portar aquests fets als tribunals.

En l’acarnissament amb la In-
tersindical  tampoc ha sigut alié a la 
nostra personació i bel·ligerància 
en el cas Sanz on s’acusa l’exsecre-
tari general de tres delictes d’abu-
sos sexuals. Les tres periodistes 
que el denunciaren tampoc han 
eixit ben parades en l’ERO, ja que 
totes elles han sigut despatxades.

Amb aquest ERO l’empresa tam-
bé ha intentat blanquejar la seua 

política laboral. Ho ha fet tirant al 
carrer un ban grapat de treballa-
dors amb oposicions i mantenint 
molts dels que entraren de forma 
irregular. Aquests treballadors, 
una vegada acabe la reestructura-
ció de RTVV, pràcticament passaran 
a ser de plantilla. Naturalment, es 
queden treballant en la casa com-
panys molt competents. Volem que 
quede clar que nosaltres no gene-
ralitzem, simplement apuntem que 
juntament amb els companys sol-
vents, també es queden en la casa 
una molt nodrida col·lecció de per-
sonatges professionalment inútils i 
ideològicament cavernícoles. I tots 
sabem quins són.

L’empresa estan tirant al car-
rer vora 1.200 treballadors, però 
aquesta partida no està perduda. 
La Intersindical, igual que la resta 
de sindicats de classe, ha denunciat 
l’ERO en els tribunals i estem con-
vençuts que ens donaran la raó. I, si 
guanyem la nostra demanda, serà 
bonic veure com tornen a entrar els 
companys que han tirat al carrer. 
Tan bonic com veure com alguns 
exdirectius de RTVV acaben entrant 
a Picassent.  

A RTVV no hem sigut víctimes d’un ERO, 
sinó d’una persecució laboral i sindical
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SECTORS

Intersindical
Els fets es remunten a juny de 2009, 
quan Marina Salut, l’empresa con-
cessionària de la gestió del departa-
ment de Salut de Dénia, assumeix 
plenament la responsabilitat de la 
gestió i la Conselleria de Sanitat 
procedeix a l’amortització de totes 
les places vacants de personal esta-
tutari. Una decisió que implicava el 
cessament del personal interí que 
les ocupava i que va passar a ser 
personal laboral de l’empresa, amb 
l’empitjorament de les seues condi-
cions laborals.

Intersindical Salut va recórrer la 
resolució d’amortització davant el 
Tribunal Superior de Justícia (TSJ) 
per considerar que es vulnerava el 
plec de clàusules tècniques i admi-
nistratives de la concessió. Aquestes 
clàusules determinen que l’empresa 
es compromet al manteniment de 
les condicions laborals de la plan-
tilla i que l’Administració havia 
d’obrir un procés de negociació col-
lectiva, ja que implicava la modifi-
cació de condicions laborals, que no 
es va produir.

El tribunal en la seua sentència, 
que pot ser recorreguda davant el 
Tribunal Suprem, estima la sego-
na de les pretensions, ja que entén 
que, efectivament, no s’ha produït 
cap negociació amb caràcter previ 
a l’adopció de la resolució amb les 
organitzacions sindicals. En concret 

diu que l’acció formal d’informar la 
junta de personal de departament, 
amb la remissió de l’expedient de 
modificació de plantilla, no es pot 
confondre amb la necessària ober-
tura d’un procés negociador.

Amb aquests arguments la sen-
tència del TSJ estima la demanda 
d’Intersindical Salut, anul·la la reso-
lució d’amortització de places i, per 
tant, obliga a obrir un procés nego-
ciador per continuar amb l’amortit-
zació o, en cas contrari, a la provisió 
reglamentària de les places.

Per a Intersindical Salut, si esde-
vinguera ferma aquesta sentència, 
suposaria un abans i un després en 
el procés de privatització de la sani-
tat pública i un veritable correctiu 
per a la Conselleria de Sanitat, que 
es veurà obligada a negociar amb 
els sindicats tots i cadascun dels ex-
pedients de modificació de plantilla 
que es produïsquen com a conse-
qüència de processos de privatitza-
ció o externalització.

Aquest requisit previ de negoci-
ació pot convertir-se en una ocasió 
única per a les organitzacions sin-
dicals per a suavitzar les condicions 
de les noves concessions adminis-
tratives; especialment en aquelles 
qüestions que afecten el personal 
estatutari públic i la seua depen-
dència de la Conselleria. D’aquesta 
manera s’evitaria que passen a ser 
personal laboral de les empreses 

concessionàries. De fet, la sentència 
suposa la reversió d’aquestes places 
a la sanitat pública de gestió directa, 
de moment ocupades per personal 
interí, però obri una porta perquè 
puguen ser proveïdes pels procedi-
ments reglamentaris –borsa de tre-
ball, concurs de trasllat o oposició.

Una diferència significativa si 
considerem que l’ocupació pública 
sempre és més respectuosa amb els 
drets laborals, que l’adscrita al sec-
tor privat. Per posar-ne un exemple 
significatiu, aquest mateix personal 
afectat per l’expedient de modifica-
ció de plantilla suposadament va se-

guir cobrant el mateix, però la seua 
jornada laboral es va veure incre-
mentada en un 20%.

Intersindical Salut considera que 
aquesta sentència és un gran avanç en 
la protecció de la negociació col·lectiva, 
en la defensa de les condicions laborals 
del personal de la sanitat pública i un 
seriós revés als plans privatitzadors de 
la Conselleria de Sanitat. Per aquesta 
raó, no solament seguirà defensant els 
interessos dels treballadors i treballa-
dores de la sanitat pública davant el 
Tribunal Suprem si la sentència és re-
correguda i, si es confirmara, en vigila-
rà meticulosament l’execució.

Intersindical Salut guanya una sentència que 
frena la privatització del personal sanitari
Anul·la l’amortització de 161 places de personal interí per la cessió de la gestió a Marina Salut

La sentència és un 
avanç en la protecció de 
la negociació col·lectiva 
i un seriós revés als 
plans privatitzadors

Intersindical
En 2010 la Conselleria d’Educa-
ció va deixar unilateralment sense 
efecte els acords de plantilles de 
secundària i FP, signats amb tots 
els sindicats de la mesa sectorial 
d’Educació, i va imposar per decret 
unes plantilles noves. L’objectiu: 
retallar el nombre de professorat 
en els centres de secundària perquè 
calia, segons l’Administració, “opti-
mitzar recursos”.

Des d’aleshores, també s’han 
retallat programes d’atenció a la 
diversitat i de compensatòria i des-
doblaments, que  fonamentals per 
a lluitar amb garantia d’èxit l’aban-
donament i el fracàs escolar. El 
Ministeri d’Educació, a més a més, 
ha augmentat el nombre d’alum-
nat per aula i l’horari lectiu del 
professorat per al present curs 
2012/13. Tot plegat ha provocat 
que prop de 5.000 docents interi-
ns hagen perdut el lloc de treball 
en 3 anys.

Ara ha pertocat el torn a les 
plantilles d’infantil. El passat mes 
de gener i sense avisar, la Conse-
lleria plantejava en mesa sectorial 
un nou model de plantilles de pri-
mària per adaptar-lo a les neces-
sitats derivades de l’aplicació del 
decret de plurilingüisme en l’en-
senyament. Un decret publicat a 
l’agost que s’havia de posar en mar-
xa l’1 de setembre en infantil. 

La modificació de les plantilles 
és una “barata de cromos” entre 
les especialitats del cos de mestre. 
D’una banda, se suprimeix l’es-
pecialitat de francés, es redueix el 
nombre d’especialistes de primària 
i s’incrementen els especialistes 
d’anglés –queda palés que el pluri-
lingüisme només està pensat per a 
l’anglés–. I pel camí es destrueixen 
400 llocs de treball en els centres 
que tenen entre 12 i 17 unitats. 
També es modifiquen les especi-
alitats d’educació especial i molts 
centres amb dos mestres de Peda-

gogia Terapèutica en tindran ara 
un d’aquesta especialitat i un altre 
d’Audició i Llenguatge.

Amb poques paraules, una “ba-
rata de cromos” amb pèrdues de 
llocs de treball que no té en comp-
te les necessitats reals dels centres 
educatius. Les plantilles actuals 
són de 1997, anys abans de l’actual 
Llei Orgànica d’Educació (LOE), i 
necessitaven una adequació a la re-
alitat actual i a les exigències de la 
llei. Això s’havia de traduir en més 
i millors plantilles i no en noves re-
tallades.

Tots els sindicats de la mesa sec-
torial han rebutjat aquest model de 
plantilles i van convocar concen-
tracions conjuntes el passat  31 de 
gener a Alacant, València i Caste-
lló, que es repetiran el pròxim 11 
de març. També la Plataforma en 
Defensa de l’Ensenyament Públic 
va criticar durament aquesta reta-
llada en la manifestació del passat 
9 de febrer a València.

Conselleria suprimirà 400 llocs 
de treball en primària
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JubILACIONS

Intersindical
El gener de 2013 entra en vigor la 
reforma de les pensions que va ser 
aprovada el juliol de 2011, i acabarà 
d’aplicar-se totalment en 2027, des-
prés de 15 anys de marxa. Comença 
un procés en el qual caldrà treba-
llar més i cotitzar més per a tindre 
dret a una pensió igual que la que 
tindríem amb l’actual legislació. 
L’objectiu que pretén la reforma és 
el retard de l’edat real de jubilació. 
Ara, la mitjana se situa cap als 63 
anys, quan l’edat legal és de 65 anys.

De la situació actual passarem 
progressivament a una altra, en la 
qual, com a mitjana, ens jubilarem a 
una edat superior als 65 anys, i que 
es comptaran més anys de cotitza-
ció per a calcular les pensions. Dels 
15 anys que es prenen com a refe-
rència en l’actualitat es passarà de 
forma progressiva a 25 en un perí-
ode de deu anys. Respecte a l’edat, 
es passarà dels 65 anys actuals als 
67 anys que s’aplicarà al final del 
trajecte, en 
2027.

PREGuNTES I 
RESPOSTES DAVANT LA 
NOVA REFORMA:

A partir de gener, a quina edat 
m’hauré de jubilar?
L’edat de jubilació s’eleva de 65 a 67 
anys per a totes les treballadores i 
treballadors, però l’aplicació no és 
immediata. S’estableix un període 
gradual perquè entre en vigor. Així, 
a partir de 2013 s’anirà retardant 
progressivament l’edat de jubilació 
dels 65 anys actuals als 67 anys en 
2027. Així, en 2014 un treballador o 
treballadora es jubilarà als 65 anys i 
dos mesos, en 2015 als 65 i tres me-
sos i així successivament fins a arri-
bar a la nova edat de 67 anys al final 
de la seua aplicació.

Com es calcularà l’import de la 
meua pensió?
 A partir del 1 de gener, s’obrirà un 
període transitori fins a l’1 de ge-
ner de 2022, en el qual el període 
de cotització exigit per a calcular 

la pensió passarà de forma 
progressiva des dels 15 

anys actuals fins als 
25 anys finals. 

Cada any, 
a 

comptar des de 2013, s’anirà incre-
mentant en un any més, fins a com-
pletar els citats 25 anys en 2022.

Per a cobrar el cent per cent de 
la pensió, quants anys hauré de 
cotitzar?
Ara cal tindre cotitzats 35 anys per 
a cobrar el cent per cent de la pen-
sió. A partir de 2013, aquest temps 
de cotització s’augmentarà progres-
sivament fins a arribar als 37 anys 
en 2027, si et jubiles als 67 anys.

Canvia el període mínim de 
cotització exigit per a tindre dret  
a cobrar jubilació?
Segueix fent falta un mínim de 15 
anys cotitzats per a tindre accés a 
una pensió mínima de jubilació. Per 
tant, es manté en els mateixos ter-
mes que es preveuen en l’actualitat.

Seguirà existint la jubilació 
anticipada?
El passat mes de novembre el go-
vern va presentar davant el Pacte 
de Toledo una proposta per situar 
l’edat anticipada de jubilació als 63 
anys (la normativa en vigor la fixava 
en 61 anys) i en 65 anys la jubilació 
voluntària. “El retard de la jubilació 
als 67 anys de manera progressiva 
fins a 2027 serviria de poc si para-
l·lelament no s’eleva l’edat legal de 

les jubilacions anticipa-
d e s i 

parcials”, segons el Ministeri d’Ocu-
pació. Abans d’acabar l’any entrarà 
en vigor una nova normativa amb 
una regulació que significarà un 
enduriment de les jubilacions anti-
cipades, i desenvoluparà les modifi-
cacions incloses en la reforma de les 
pensions.

La jubilació parcial, continuarà 
existint?
El govern ha proposat elevar l’edat 
de jubilació parcial de 61 a 63 anys, 
modificar la jornada laboral obli-
gatòria que haurà de ser entre un 
mínim del 25 per cent i un màxim 
del 75 per cent, i augmentar el perí-
ode mínim de cotització exigit de 
30 a 33 anys. Després sí que seguirà 
existint, però amb condicions més 
dures.

Podran les funcionàries i 
funcionaris jubilar-se de forma 
anticipada?
La ministra d’Ocupació, Fátima 
Báñez, proposa per a debatre en la 
mesa del Pacte de Toledo que no es 
permeta a les funcionàries i els fun-
cionaris poder optar a la jubilació 
anticipada. Pretén eliminar aquesta 
possibilitat, especialment als cossos 
docents i membres dels cossos de 
seguretat de l’Estat que fins ara sí 
que podien triar aquesta opció.

Qui decidisca seguir treballant 
més enllà dels 65 anys, tindrà 
alguna compensació?
Sí que hi haurà compensació, però 
encara no està decidit quina serà. 
Es donaran facilitats per a compa-
tibilitzar el cobrament de la pensió 
amb un salari, sempre que el jubi-
lat o la jubilada tinguen cobert el 
període de cotització necessari per 
a percebre el 100% de la prestació. 
La permanència en el lloc de treball 
tindrà premi en forma de reducci-
ons en les cotitzacions. A aquesta 
opció solament podran acollir-se els 
treballadors del sector privat.

Es tindran en compte per a la 
pensió futura els anys de becari 
en una empresa?

La nova normativa obliga les 
empreses que tinguen pro-

grames de formació o in-
vestigació a cotitzar 

per les becàries i 
becaris que la 

desenvolupen, 
amb equipa-

ració total 
al con-
tracte de 

treball 

formatiu. La cotització es farà d’una 
sola vegada i per un període màxim 
de dos anys.

Els treballadors i treballadores 
que hagen sigut becaris entre 2006 
i 2010 poden posar-se al dia amb la 
Seguretat Social pagant els endar-
reriments corresponents –una mit-
jana de 50 euros per mes amb un 
màxim de 24 mesos.

Els anys dedicats a cuidar les 
filles i els fills, hi comptaran?
Per evitar un possible retard en 
l’edat de jubilació, o que hi haguera 
buits de cotització en la vida labo-
ral, la nova normativa preveu que 
se sumen al còmput de cotitzacions, 
nou mesos per cada descendent, 
amb un límit màxim de dos anys.

És a dir, si una dona ha tingut 
quatre descendents i ha interrom-
put la seua vida laboral per a cui-
dar-los, tornant després al treball, 
podran computar-se els esmentats 
dos anys, de manera que si als 67 
anys té cotitzats menys de 37 anys, 
la Seguretat Social li’n sumaria dos, 
i es jubilarà amb la cotització que 
reflectisca la seua vida laboral més 
dos anys com a cotització total.

S’aplicarà a totes les persones 
d’igual manera sense excepcions?
➢ No; hi haurà excepcions per a 
aquelles persones que tenen carre-
res professionals llargues i també 
per a les que tinguen oficis penosos 
i perillosos. Però, encara falta deci-
dir a quines carreres professionals 
i quins treballs penosos i perillosos 
se’ls aplica. El que sí que s’hi pre-
veu és que la jubilació serà possible 
als 65 anys sense aplicar-se índexs 
reductors si s’han cotitzat almenys 
durant 38 anys i mig.

Les generacions que estan en 
edat de jubilació tenen una vida la-
boral molt dilatada, amb molts anys 
de cotització i aquesta nova norma-
tiva els afectarà poc, L’efecte nociu 
d’aquesta nova normativa s’anirà 
multiplicant a mesura que vaja 
passant el temps i s’aplique a gene-
racions futures. Molts problemes 
tindran les generacions de joves 
que tarden a trobar la seua primera 
ocupació i per tant comencen tard 
a cotitzar. A ells els serà complicat 
aconseguir que, al final de la seua 
vida laboral, tinguen els requisits 
mínims exigibles perquè no se’ls 
apliquen reduccions. Tindran molt 
difícil l’accedir a una pensió contri-
butiva sense que se’ls aplique algun 
índex reductor, i per això, les gene-
racions futures es veuran greument 
perjudicades.

Comença el procés per  
a jubilar-se amb 67 anys
A partir de gener, per a tindre dret a una pensió 
igual que la tindríem si se’ns aplicara la legislació 
d’ara, s’haurà de treballar més i cotitzar més.
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ALTERNATIVES A LA CRISI

A
mpre el títol d’aquesta pel-
lícula de Ken Loach perquè 
pense que defineix la situa-
ció a què estem assistint al 
nostre país vint anys des-
prés que fóra rodada.

Raining Stones (1993) conta els esforços 
d’una família de classe obrera per comprar 
un vestit de comunió per a la filla, un bé mo-
dest però inassequible per a la seua butxaca, 
i els mitjans que fan servir per a obtindre’l, 
i que acaben complicant encara més la vida 
d’aquesta família britànica. És una pel·lícu-
la sobre la descomposició social al Regne 
Unit com a conseqüència de les polítiques 
del thatcherisme. El director hi retrata la 
lluita quotidiana d’uns individus oblidats, 
apartats per l’estructura econòmica impe-
rant, però que, a pesar de tot, aspiren a la 
plena integració en l’entorn social en què 
es mouen. Raining Stones mostra un model 
social que ha acabat amerant el pensament 
de la classe treballadora, la qual ha renunci-
at a qualsevol aspiració col·lectiva de canvi 
global de la societat. L’absorció per les clas-
ses treballadores dels valors, les necessitats 
i les aspiracions pròpies de la burgesia han 
derivat en la renúncia de la classe treballa-
dora a la lluita organitzada per una societat 
diferent barata unes comoditats materials, 
que s’han revelat clarament insuficients, 
però sobretot efímeres.

Els últims anys estem vivint un procés de 
deteriorament que ha posat al descobert la 

debilitat del sistema construït després de la 
mort del dictador. Durant anys s’ha alimentat 
la il·lusió que érem un país totalment homo-
logable a la resta de països del nostre entorn. 
Fins i tot es va especular amb la nostra per-
tinença a la Champions league dels països.

Hem vist, especialment al País Valencià, 
que els esdeveniments es multiplicaven, al-
hora que els PAI cobrien amb ciment tota la 
costa i part de l’interior; la festa era contínua 
i bona part de la ciutadania sentia que en for-
mava part. Les denúncies sobre plans d’urba-
nització manifestament il·legals, les denún-
cies sobre activitats corruptes no afectaven 
l’opinió pública. El President repartia dons i 
gaudia fotografiant-se amb Sa Santedat, ca-
pitostos de la Fórmula 1 i algun arquitecte 
de renom amb residència a Suïssa. Tots ells 
i molts més posaven devanits, i no és estrany, 
ja que el seu patrimoni creixia gràcies a la “ge-
nerositat” amb què el govern administrava els 
recursos de la ciutadania. 

Tenim el dubtós honor de ser probable-
ment el territori on l’abús i la corrupció es 
van mostrar amb més claredat, però no estem 
sols, a la resta del territori espanyol es donen 
situacions si fa no fa semblants i també en 
nombrosos països de la Unió Europea. Tot 
això dificulta, potser més fins i tot, l’eixida 
d’un túnel que ara com ara pareix etern.

Cada dia descobrim una trama més, finan-
çament il·lícit, trames d’espionatge, polítics 
que cobren en sobres, empresaris models de 
pràctiques delictives, fallides bancàries frau-

dulentes i fins les institucions més altes de 
l’Estat actuant com a aconseguidors en bene-
fici d’estafadors de mig calbot.

El paisatge que ha quedat ja el coneixem: 
l’economia assolada; els bancs, que van actuar 
amb la complicitat de les institucions, desa-
pareguts; les estadístiques de desocupació en 
ascens creixent; els serveis públics desmante-
llats; els drets laborals defenestrats; milers de 
famílies expulsades de casa; i un creixement 
exponencial de l’exclusió i la pobresa.

Si mirem arrere o cap al costat no veiem 
a ningú, els governs estatal i autonòmic i la 
major part de la classe política no són part de 
la solució sinó del problema. Estem en sole-
dat i tots sols hem de resoldre la situació. Fins 
ara estem pagant la factura dels balafiaments 
i desfalcs d’altres. Estem pagant la factura i 
ho estem fent a un preu molt alt: desnona-
ments, acomiadaments, reduccions salarials, 
copagament sanitari, beques, subsidis…

Davant situacions com l’actual, definida 
per una profunda crisi econòmica, un des-
prestigi generalitzat de la classe política, em-
pobriment d’àmplies capes de la societat i un 
creixement exponencial dels nivells d’exclu-
sió, només són possibles dues eixides: l’enroc 
dels de sempre recorrent a un sistema repres-
siu i autoritari, ja siga en la seua versió més 
dura o en l’edulcorada d’un govern “tecno-
cràtic” i “neutre”, però que aplique sense va-
cil·lació els acords de la troica o un procés de 
profunda regeneració democràtica, que torne 
el poder i la sobirania a la ciutadania. 

No es tracta només de convocar eleccions i 
canviar un partit per un altre, és necessari un 
canvi d’escenari i si es vol més clarament un 
canvi de règim. 

Un canvi que no serà possible sense la par-
ticipació activa d’aquests centenars de milers 
de ciutadanes i ciutadans que ixen al carrer a 
reclamar el que és seu, perquè no serà fàcil, 
els que fa anys que saquegen el país i l’estat 
pensen seguir fent-ho i tractaran d’evitar el 
canvi. 

Per això, l’alternativa ha de ser constru-
ïda des del carrer, ja no és possible que les 
Corts espanyoles, seu de la sobirania de la 
ciutadania espanyola, estiguen assetjades 
per protegir ses senyories, representants dels 
seus representats; no és possible que la sessió 
parlamentària en què el president del Banc 
Central Europeu ve a donar explicacions se 
silencie, reduint la sessió a un conclave còm-
plice; ja no és possible que el dret de propietat 
prevalga impunement enfront del dret a un 
habitatge digne i inclús al dret a la vida.

Hem de dir-ho clarament: la riquesa i els 
recursos són finits, l’enriquiment global no és 
possible, el balafiament i el luxe d’uns pocs 
produeix la misèria i la pobresa de molts més. 
Per això, és imprescindible un canvi de pa-
radigma en què la cooperació, la justícia i la 
igualtat siguen els eixos que inspiren el canvi.

Per a això, em permet plantejar deu pro-
postes concretes que considere de gran im-
portància per a començar la transformació i 
que en alguns casos poden comportar canvis 
constitucionals:
n L’anul·lació immediata del canvi constitu-
cional decidit per Zapatero-Rajoy en el sentit 
d’anteposar el pagament del deute a qualsevol 
altra obligació. 
n L’establiment d’una auditoria que diferen-
cie entre deute legítim i il·legítim, de manera 
que l’Estat només garantisca la devolució del 
primer i la denúncia del segon.  
n El blindatge dels serveis considerats essen-
cials (salut i educació) per tal de garantir-ne 
el caràcter universal, públic i gratuït.
n Un canvi en el sistema electoral que asse-
gure una representació parlamentària equi-
valent al suport rebut en les urnes a través del 
vot.
n Un canvi en la regulació de les iniciatives 
populars, en el sentit que totes aquelles que 
reuniren el nombre de firmes suficients ana-
ren directament a referèndum, i que el resul-
tat d’aquest fóra vinculant.
n Una llei de transparència que permetera 
conéixer a qualsevol ciutadà la gestió de qual-
sevol organisme públic punt per punt.
n Control i seguiment democràtic per part 
de l’electorat de l’agenda i activitat dels seus 
representants.
n Garantia del dret d’accés a un habitatge 
digne, propiciant els canvis necessaris en la 
legislació d’habitatge i hipotecària en el sentit 
defés per les PAH.
n Derogació de la reforma laboral. 
n La consideració dels delictes econòmics 
com a no prescriptibles i agreujament de les 
penes en funció dels efectes produïts i del fet 
que foren directes o indirectes.

El debat està obert; altres propostes són 
possibles, però en definitiva es tractaria de 
concloure que només es pot eixir d’aquesta 
crisi, que no és cíclica ni conjuntural, amb un 
profunda transformació que ha d’estar presi-
dida per més justícia, més llibertat i més de-
mocràcia.

Els que siguem partidaris de fer-ho possi-
ble hem de propiciar la creació d’un espai am-
pli i plural capaç de transformar tantes mare-
es, plataformes i convergències en un tsunami 
d’il·lusió que origine un verdader procés de 
canvi democràtic.  

Ser capaços de fer-ho és la nostra respon-
sabilitat.

Raining 
StonesAntonio Ñacle

Tenim el dubtós honor de ser 
probablement el territori on 
l’abús i la corrupció es van 
mostrar amb més claredat
 

Només es pot eixir d’aquesta 
crisi, que no és cíclica ni 
conjuntural, amb un profunda 
transformació
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Intersindical
Una part de la reunió va servir per 
a analitzar la situació social i labo-
ral que travessen els diferents paï-
sos europeus, especialment els del 
sud. L’aplicació de les polítiques 
d’austeritat estan actuant de forma 
brutal sobre la població de tots ells, 
sense excepcions, fent que la po-
blació s’empobrisca i perda drets 
en tots els àmbits. Són les matei-
xes, les polítiques aplicades a tot 
arreu i, per tant, les conseqüències 
són les mateixes. La resposta del 
sindicalisme tradicional ha sigut 
una crida al retorn al diàleg social 
i a la concertació quan ni la troi-
ca ni els governs estan disposats a 
negociar res sinó a continuar im-
posant les seues receptes neolibe-
rals. Mentrestant, el sindicalisme 
alternatiu i diversos moviments 
socials intenten articular una res-
posta ciutadana, des de la base, 
que genere una alternativa real al 
sistema però sense aconseguir-ho 
de manera immediata, encara que 
sí establit les bases per a fer-ho en 
un futur immediat.

Educació, sanitat, béns comuns, 
drets laborals, dependència, igual-
tat, polítiques socials… estan sent 
massacrades pels governs euro-
peus. En les intervencions de les 
companyes i companys de tots els 
sindicats i dels moviments socials 
convidats les coincidències en la 
diagnosi eren ben evidents. Cada 
paraula, cada fet, cada argument 
era compartit per la resta de les 
organitzacions que véiem com al 
nostre Estat o país s’estaven fent 

les mateixes polítiques.
La trobada també va servir per a 

acordar una crida a la mobilització 
social i a la lluita de totes les tre-
balladores i treballadors europeus 
per fer front a totes aquestes polí-
tiques. En aquest sentit, s’aposta 
per enfortir la Xarxa Europea, am-
pliant-la a sindicats d’altres països, 
especialment de l’est d’Europa ja 
que es valora que és un instrument 
útil per coordinar les informacions 
i, el que és més important, les llui-
tes socials i laboral.

D’altra banda, es va informar 
de la propera trobada sindical in-

ternacional, que tindrà lloc a París 
els dies 22–24 de març on partici-
paran sindicats de tot el món i que 
pretén: 

Implementar, al llarg del temps, 
accions de solidaritat sindical, cen-
trades en un o dos països.

Intervindre de manera unitària 
i coordinada en suport de lluites 
i campanyes internacionals pre-
existents: suport al poble palestí, 
reconeixement del sindicalisme 
autònom al Magrib i l’Orient Mit-
jà, contra l’ocupació militar d’Hai-
tí, contra els tractats europeus que 
imposen l’austeritat, pel dret de 
tots els pobles a decidir sobre el seu 
futur, etc.

Enfortir i ampliar la tasca inter-
nacional realitzada en els sectors 
professionals (transport, educació, 
centres d’atenció telefònica, la in-
dústria, el comerç, la salut, etc.) i 
sobre qüestions interprofessionals 
(drets de la dona, immigració, ha-
bitatge, ecologia, salut i treball, 
etc.)

Unificar els mitjans materials 
necessaris per a l’èxit dels nostres 
projectes comuns.

A més, des de la Xarxa Europea 
del Sindicalisme de Base i Alter-
natiu, es propiciaran diverses tro-
bades sectorials per tal d’articular 
les respostes en tots aquells sectors 
afectats per les polítiques antisoci-
als. En aquest sentit, en els propers 
mesos es convocaran sectorials 
sobre educació i ocupació. També 
farà una declaració el proper Pri-
mer de Maig i es tornarà a reunir al 
mes d’octubre a Alemanya.

INTERNACIONAL

Els sindicats alternatius i de base 
europeus criden a la mobilització 
enfront de les polítiques neoliberals
 
Del 25 al 27 de gener va tindre lloc una reunió de la Xarxa 
Europea de Sindicalisme de Base i Alternatiu a Roma. La Xarxa 
Europea està formada per sindicats alternatius de França, Itàlia, 
Alemanya, Grècia, Suïssa, Estat espanyol... La trobada va ser 
organitzada pels sindicats italians UNICOBAS, USI i CUB. 

Intersindical
El comité organitzador tunisià i 
magribí del Fòrum Social Mundial 
(FSM) de Tunísia està compost, en-
tre d’altres, per les organitzacions 
tunisianes motrius durant el procés 
revolucionari que va posar fi a la 
dictadura i que segueixen lluitant 
per la defensa i l’increment dels 
drets socials i democràtics.

El Fòrum Social Mundial, que es 
va crear fa dotze anys a Porto Ale-
gre (Brasil), es fa per primera vega-
da al món àrab i en un context de 
canvis en tota la regió després de les 
revolucions. Dos anys de revoltes i 
de lluita que han acabat amb quatre 
règims dictatorials, el primer d’ells 
el de Ben Ali a Tunísia, i el combat 
contra les dictadures continua en 
diversos països. L’FSM de Tuní-
sia 2013 serà l’ocasió perfecta per 
a parlar i preparar mobilitzacions 
sobre diversos temes centrals de la 
situació internacional actual amb 
tots els moviments que han nascut 
aquests últims anys.

L’FSM s’organitza amb activitats 
i debats que proposen associacions, 
sindicats, moviments, i ONG de tot 
el món que es reagrupen entre ells 
per intercanviar sobre preocupa-

cions similars. Els FSM serveixen 
per al retrobament d’homes i do-
nes que estan lluitant en les seues 
comunitats i en la seua vida quoti-
diana contra la gestió neoliberal de 
l’economia, contra les exigències 
dels mercats financers, i contra la 
dislocació de societats que lluiten 
per la construcció de la democrà-
cia ara, la igualtat de tots i totes, la 
solidaritat, la justícia i la pau, i per 
la preservació del medi ambient i la 
defensa dels béns comuns.

Intersindical Valenciana partici-
parà, com ha fet en altres fòrums, 
en l’FSM 2013 amb els seus aliats 
internacionals i les xarxes de què 
forma part. Entre les activitats 
en què es participarà hi ha les or-
ganitzades per la Xarxa Mundial 
pels Drets Col·lectius dels Pobles. 
Aquesta en té previst algunes sobre 
el dret internacional a l’autode-
terminació dels pobles indígenes, 
les minories ètniques i les nacions 
sense estat; la construcció d’un nou 
universalisme; la lluita per una so-
cietat humana basada en els princi-
pis i valors de la dignitat, la diversi-
tat, la justícia, la igualtat de tots els 
éssers humans i la construcció dels 
processos democràtics.

Intersindical participarà 
en el Fòrum Social 
Mundial de Tunísia
Els moviments socials i els ciutadans de Tunísia i el 
Magrib estan organitzant el proper Fòrum Social 
Mundial a Tunísia, que tindrà lloc els dies 26 a 30 
març 2013 per debatre la situació internacional 
i la manera de construir un “altre món”.

Intersindical
El 30 de gener, el govern grec va 
ordenar a la policia antiavalots dur 
a terme un salvatge assalt a la seu 
del Ministeri de Treball on mem-
bres del PAME s’havien tancat. En 
aquesta operació es van detindre 
35 sindicalistes del PAME i van re-
sultar ferits nou treballadors, en el 
que s’entén com una ofensiva que 
pretén “tranquil·litzar” els especu-
ladors dels mercats, a costa de res-
tringir a la mínima expressió el dret 
a la protesta social. Tot això ens ha 
de servir per a estar vigilants ja que, 
com s’ha comprovat en els temps 
precedents, els successius governs 

de l’Estat espanyol poden, prompte 
o tard, reproduir tots els despropò-
sits que s’apliquen a Grècia actual-
ment.

Des d’Intersindical Valenciana, 
volem fer arribar la nostra solida-
ritat als companys i les companyes, 
que seran jutjats el proper 11 de fe-
brer i que pertanyen al PAME. Així 
mateix, reiterem el nostre compro-
mís amb la seua lluita, basat en el 
principi internacionalista que ens 
mou i, alhora, ens fa comprendre 
que la classe obrera és la mateixa 
arreu del món i que comparteix 
aspiracions, somnis i enemics co-
muns.

Intersindical manifesta la seua 
solidaritat amb el PAME

Hi va haver 
coincidències en 
el diagnòstic de la 
situació amb totes les 
organitzacions

Es propiciaran 
trobades sectorials 
per articular respostes 
en els aquells sectors 
afectats per les 
polítiques antisocials.
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MOVIMENTS SOCIALS  STOP DESNONAMENTS

Manifestació del 16 de febrer contra els desnonaments a València
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 LA PAH 
La Plataforma de [persones] Afectades per 
la Hipoteca (PAH) és un espai col·lectiu 
que naix a Barcelona el febrer de 2009. 
Agrupa persones que no poden fer front al 
pagament de la hipoteca o que es troben en 
processos d’execució hipotecària, junt amb 
persones solidàries. Defensem exclusivament 
l’habitatge habitual i persones deutores de 
bona fe. Al País Valencià ens hi constituïm 
l’abril de 2011; a hores d’ara, hi ha 18 PAH al 
País, i 80 a l’Estat.

Són característiques que defineixen la 
PAH el treball voluntari i sense cap ànim de 
lucre; la independència d’una altra organitza-
ció o partit; la voluntat de convertir el proble-
ma individual en lluita col·lectiva, a través del 
transvasament de coneixement, experiències 
i assessorament comú. Som una organització 
no violenta, que assumeix la desobediència 
civil per defensar els drets humans. Valorem 
tota col·laboració, necessària, des de juristes i 
advocats fins a la persona que ens pot aportar 
un minut o un euro.

 LES xIFRES DE LA 
CRISI HIPOTECàRIA I ELS 
DESNONAMENTS

Les dades oficials sobre execucions i desno-
naments són pèssims, insuficients i inexactes. 
Les dades arriben als jutjats, però l’Estat no 
ens permet conéixer amb detall quin nombre 
de demandes són de 1r o 2n habitatge, quins 
de locals, etc. Davant de la gravetat de la 
problemàtica i l’alarma social, el mínim que 
hauria de garantir un estat de dret són unes 
dades fiables. El Consell General del Poder 
Judicial reconeix que fins a 2012 les dades 
de desnonaments provenien d’una sola font: 
els serveis comuns; només a partir de llavors 
aporta també les dades dels jutjats de prime-
ra instància. Per tant, l’abast és molt major 
del que es publica. Així i tot, i cenyint-nos a 
les seues dades, en tot l’Estat espanyol des 
de 2008 hi ha hagut 293.142 desnonaments 
o llançaments (222/dia laborable); al País 
Valencià, 56.486 (43/dia); per províncies 
Alacant: 20.378, Castelló: 6.317 i València: 
30.793. Aquesta situació insuportable es con-
verteix en ruptura social, amb les dades de 
2012: 468 desnonaments per dia a l’Estat i 
83 al País.

 RESPONSAbILITATS 
Mai no hem llevat responsabilitat individual 
als que hagen firmat una hipoteca. Però no 
és just que únicament recaiga aquesta sobre 
la societat civil. I les institucions financeres? 
Ningú no qüestiona els enormes beneficis 
en època de bambolla immobiliària; els seus 
crèdits sense control; el tipus de crèdits d’ad-
hesió (o ho agafes o ho deixes); els interes-
sos usuraris, les clàusules abusives, etc. I els 
responsables polítics? Les administracions 
públiques han realitzat polítiques de foment 
de l’especulació del capital financer; han 
propiciat un model econòmic sense eixida; 
el Banc d’Espanya no ha exercit el preceptiu 
control de bancs i caixes; en fi, ha fomentat 
la compra, la propietat, com a única i segura 
forma de fer efectiu el dret a l’habitatge... I 
les empreses immobiliàries? Són les que han 
generat el major dèficit; on estan els respon-
sables; on estan els seus diners?; com pot re-
cuperar-los, la societat? En fi, caldria parlar 
molt de l’extensa col·laboració en aquesta es-
tafa: empreses de taxació, paper de notaris... 

 EL MóN AL REVÉS
Però continuen tensant la corda… La situació 
s’ha convertit en un circ kafkià quan es resca-
ta amb els nostres diners l’impagament i els 
balanços negatius dels bancs; quan s’aplica 
la dació en pagament de les empreses en fa-
llida; quan s’envia la policia contra qui defén 
el dret a tindre un sostre i a oposar-se a lleis 
il·legítimes, quan la corrupció és llei...  No cal 
dir que el cercle pervers es converteix en cri-
minal quan les persones, indefenses, viuen el 
problema en la més absoluta soledat, amb la 
major vergonya; i ací ningú no vol veure que 
el fracàs, no sols és un problema individual, 
sinó social; i ací, en compte de tancar els po-
cavergonyes, s’aïlla i criminalitza a qui té com 
a únic pecat estar aturat o haver posat sa casa 
com a aval del seu negoci; i ací no es posen els 
recursos per salvar la gent, que també, com 
empreses i bancs, s’han trobat amb aquesta 
“crisi” sobrevinguda; i ací s’assumeix que hi 
haja persones que perden la vida...

 LES ALTERNATIVES 
La ILP proposa tres mesures: paralització 
dels desnonaments, dació en pagament amb 
caràcter retroactiu i creació d’un parc públic 
de lloguer social. 

No obstant això, volem insistir en el fet que 
aquestes reivindicacions són de mínims i in-
alterables, incloent-hi la dació en pagament 
retroactiva. En cas de no poder fer front al pa-

gament de quotes, el deute ha de quedar sal-
dat amb l’entrega de l’habitatge. No consen-
tirem lleis que permeten als bancs quedar-se 
els habitatges pel 60% del valor de taxació i 
reclamar per a tota la vida milers d’euros per 
a saldar un deute, que com a sangoneres han 
fet créixer amb interessos abusius i de demo-
ra. No es pot condemnar desenes de milers de 
famílies, o els seus avaladors, a l’exclusió soci-
al i a una perpètua desesperació, identificats 
en registres estatals de morosos i maltractats 
per sempre. Quina societat és aquesta?

D’altra banda, no podem consentir ni un 
desnonament més. Despatxar una persona de 
sa casa sense donar-li una alternativa habita-
cional contradiu l’art. 47 de la Constitució, i 
vulnera com a dret humà, l’art. 11.1 del pac-
te internacional de drets econòmics, socials 
i culturals (PIDESC), ratificat per Espanya. 
Per això, les persones tindran dret a conti-
nuar residint en l’habitatge amb un preu de 
lloguer no superior al 30% dels seus ingres-
sos mensuals per un període mínim de cinc 
anys. I la cosa lògica seria que l’Estat, ja que 
dóna diners a caixes i bancs, es quedara els 
habitatges, hi fera un parc social de lloguer i 
començara una política social.

 LA ILP; EN QuIN PuNT 
ESTEM ARA?

Hem arreplegat 1.402.854 firmes. La societat 
civil s’ha compromés; vol que hi haja un canvi 
legislatiu i social. Ha traslladat el problema al 
parlament. 

Abraçada col·lectiva! Ens vam abraçar 

amb força en la mateixa concentració el di-
marts 12 davant de la seu del PP, quan vam 
saber el canvi de posició a favor de la trami-
tació de la ILP. 

A partir d’ací, està en mans del parlament 
canviar la llei. Volem que es garantisca el dret 
a l’habitatge i eliminar la servitud. Les nostres 
peticions són de mínims, sabem que també 
s’haurien de modificar molts aspectes de l’ac-
tual llei hipotecària: interessos d’usura, inde-
pendència en taxacions, eliminació de clàu-
sules abusives, eliminació de doble taxacions, 
control bancari, etc.  Ara bé, no permetrem 
milers de víctimes. Per això, si ens enganyen, 
han de saber que estem en la lluita: ja els hem 
comunicat que assenyalarem públicament els 
que, acceptant el dictat de la banca, es posen 
de l’altra part. Seguirem amb accions no vio-
lentes però intenses, amb la desobediència ci-
vil. Si el sistema no deixa viure la gent, la gent 
no els deixarem viure a ells. N’hi ha prou amb 
una mera anàlisi de l’abast dels reials decrets 
aprovats pel govern: fins el Sr. Rajoy ha ad-
més que estan donant els resultats esperats…  
Es continuen produint cada dia al nostre país 
situacions dramàtiques per culpa de l’impa-
gament d’hipoteques. S’encaboten en una re-
gulació restrictiva a “col·lectius d’especial vul-
nerabilitat”. Des de la PAH, tota família que 
haja d’abandonar l’habitatge i no tinga sostre 
on viure és d’especial vulnerabilitat.

 EL PAPER DE LA 
INTERSINDICAL EN LA PAH

La Intersindical ens està prestant, fa algun 
temps, un suport molt important i significa-
tiu.  L’àrea de Moviment Social de la Iv no sols 
ens dóna suport en les accions que realitzem 
i en la campanya de la ILP, sinó que el  secre-
tariat de la Iv ha posat en mans de la PAH Va-
lència, amb una generositat encomiable, l’ús 
dels seus locals, on celebrem la major part de 
les reunions, i els seus recursos (ordinador, ús 
puntual de la fotocopiadora i la multicopis-
ta…). Des d’ací volem agrair públicament tot 
el suport rebut, així com el de les assemblees 
del 15-M i organitzacions sindicals, socials i 
polítiques. Aquest ha sigut, i és, definitiu per 
a continuar les nostres activitats. I que dure!

José Luis González Meseguer i Ignacio 
Pérez López són membres de la PAH.

En  l’Allioli núm. 251 podeu trobar també una 
entrevista amb José Luis González, el Manyo, 
sobre la PAH.

La ILP contra els desnonaments 
es tramitarà en el Congrés

Es rescaten els bancs, 
s’aplica la dació en pagament 
a les empreses en fallida, 
s’envia la policia contra qui 
defén el dret a tindre un 
sostre, la corrupció és llei…

José Luis González Meseguer i Ignacio Pérez López

La Plataforma d’Afectats/ades per les hipoteques recull un milió i mig de 
firmes i força el parlament espanyol a debatre la dació en pagament i la 
reforma de la llei hipotecària. La Intersindical Valenciana ha estat present en 
la PAH des de la seua fundació. Aquest article contesta a les preguntes més 
freqüents sobre el moviment de les afectades i afectats per les hipoteques.
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MOVIMENTS SOCIALS CARTA VALENCIANA DE DRETS SOCIALS

 INTRODuCCIó
El sistema públic de Serveis Socials 
està patint un atac governamen-
tal sense precedents amb l’excusa 
de la crisi. Es pretén destruir les 
conquestes socials que han sigut el 
fonament de la democràcia, preci-
sament ara que la desigualtat social 
és cada dia més descarada. Per açò, 
des de Ca revolta, volem aportar el 
nostre granet d’arena proposant 
un procés contribuent a reforçar la 
base comunitària de la ciutadania 
des de la participació social.

Fa alguns mesos, el Col·lectiu 
de Treball Social de Ca Revolta va 
iniciar la tasca d’elaborar una pro-
posta de Carta Valenciana de Drets 
Socials. Aquesta proposta es va 
plasmar en un document que, des-
prés d’un període de reflexió col-
lectiva i debat, va ser assumit per 
l’Aliança per un Sistema Públic de 
Serveis Socials.

El passat 27 de juny, la Carta de 
Drets Socials que proposa aques-
ta Aliança va ser presentada a les 
Corts valencianes en un acte que va 
comptar amb la participació de col-
lectius que estan patint de manera 
extremament greu les retallades i 
els impagaments del govern valen-
cià: receptors de la renda garantida 
de ciutadania, persones en situació 
de dependència, afectats per les 
hipoteques, immigrants, refugiats, 
aturats i persones en situació d’ex-
clusió social.

El que teniu a continuació són 
algunes reflexions que ens han 
acompanyat en el procés de com-
posició i debat que hem tingut dins 
del col·lectiu. Al final, el text que 
dóna títol a aquest article.

 DE LA CRISI I ELS 
SEuS AVATARS: ES 
TRACTA NOMÉS DE 
RETALLADES SOCIALS 
CONJuNTuRALS?
No descobrim res de nou si afir-
mem que els serveis socials públics 
estan en una situació catastròfica.

Des de la nostra perspectiva –
la del Treball Social Comunitari–, 
aquesta situació de catàstrofe soci-
al està emmarcada en un canvi de 
paradigma: la ruptura del pacte so-
cial que va donar llum a l’estat del 
benestar. Tot i que cal aclarir que, 
si bé és cert que aquesta fórmula 
d’administració estatal ha suposat 
la institucionalització d’un ampli 
ventall de drets socials per a les 
majories socials dels països de l’Eu-
rozona, també ha desactivat la par-
ticipació ciutadana en assumptes 
crucials per al desenvolupament 
comunitari, grupal i individual i ha 
laminat la iniciativa social i la im-
plicació de la ciutadania en la cosa 
pública. L’estat del benestar ha in-
tegrat les classes mitjanes en el sis-
tema vigent i, amb això, ha dotat, el 
capitalisme d’una gran estabilitat 

i d’una legitimitat que no tenia en 
tota la primera meitat del segle XX.

Crida l’atenció que algú s’estra-
nye de la gran facilitat amb què les 
elits financeres i les grans corpora-
cions transnacionals, amb l’inesti-
mable suport de les castes políti-
ques governants, s’hagen decidit a 
la supressió dels drets socials con-
querits i considerats per la ciuta-
dania com a intocables –educació, 
salut, serveis socials, habitatge, 
pensions o assegurances de deso-
cupació– i tot això, en un context 
d’una profunda crisi econòmica 
mundial que està colpejant brutal-
ment àmplies capes de la població 
i amb especial cruesa els països del 
sud de l’Eurozona i els sectors soci-
als més vulnerables.

La cobertura ideològica de po-
lítiques tan agressives com les que 
s’estan imposant en l’actualitat 
contra els drets socials i que a més 
porten implícites una retallada de 
drets civils i polítics –recollits en 
la nostra Constitució com a drets 

fonamentals d’un estat social i de-
mocràtic de dret –ve de molts anys 
arrere.

El que al final dels anys setan-
ta el que es va anomenar revolució 
conservadora i que va ser capita-
nejada pels països anglosaxons, 
dirigits per Margaret Thatcher i 
Ronald Reagan, va ser l’inici d’una 
ofensiva desenfrenada contra la in-
tervenció de l’Estat en l’economia i 
en la provisió de béns i serveis com 
a forma de redistribució de la ri-
quesa.

Doncs bé, aquestes agressives 
formulacions neoliberals, de pri-
mer, han anat guanyant la bata-
lla al terreny de les idees i gairebé 
sense oposició, en aquest àmbit, 
per part de les forces i moviments 
progressistes. A continuació, a les 
elits governants els està sent rela-
tivament còmode rematar la feina, 
concretant-la, en buidar de contin-
gut social la funció de l’Administra-
ció de l’Estat. De nou es proposen 
des de les esferes del poder els vells 

esquemes liberals del laissez-faire i 
de la virtualitat de l’acció de “la mà 
invisible”. Tots dos fonaments ide-
ològics fan aparéixer en el mercat 
com l’única institució eficient en la 
regulació de l’economia i també de 
les relacions humanes. L’actualit-
zació d’aquests postulats releguen 
els serveis socials públics a una po-
sició residual. 

Amb l’accés de la dreta al poder 
central, la xarxa bàsica de serveis 
socials pateix una retallada sense 
precedents en el seu pressupost es-
tatal i passa de 86 milions d’euros 
en 2011 a 56 en 2012. Els 30 mili-
ons pressupostats per a 2013 supo-
sen una nova retallada del 40% i, 
per tant, la liquidació del pla con-
certat. Així de clar.

La subordinació de qualsevol 
política pública al principi d’esta-
bilitat pressupostària impregna els 
discursos oficials i també els textos 
legals. Ja no importa tant el con-
tingut de què es tracte o les conse-
qüències socials que tinguen, sinó 

Per una carta valenciana 
de drets socials com a 
procés de construcció 
de la ciutadania social 
comunitària
Col·lectiu de Treball Social de Ca Revolta 

Euros 2011 Euros 2013 Decrement -66%

Total estatal 86.433.150 30.006.000 -56.427.150

País Valencià 8.602.691 2.986.497 -5.616.194 

n Retallades en la xarxa bàsica de serveis socials
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que el que és primordial i prioritari 
és no excedir els objectius de dèficit 
públic consagrats, ara també, en la 
Constitució.

Amb l’excusa de la crisi es comen-
cen a revisar algunes categories: els 
serveis socials perden el seu estatus 
de quart pilar de l’estat del benestar 
a favor d’una incipient llei de depen-
dència; l’insuficient desenvolupa-
ment es fa, moltes vegades, a costa 
del mateix sistema.

Al País Valencià les dades no po-
den ser més demolidores, la nefasta 
gestió del Consell i els impagaments 
que suporta el sector social han posat 
en una situació desesperada milers 
de ciutadanes i ciutadans, famílies i 
professionals. Només en atenció a les 
persones en situació de dependència 
el deute de la Generalitat es calcula 
en més de 50 milions d’euros.

Les recurrents protestes del go-
vern valencià davant l’insuficient 
finançament estatal en serveis soci-
als, no són tan greus quan el partit 
que governa l’Estat és el mateix que 
el que governa l’autonomia, per més 
que els greuges siguen encara més 
grans. Llavors ja no es parla d’“il·le-
galitat”, “incompliment” o “falta de 
reconeixement” sinó de les “dificul-
tats de finançament”, que “la solida-
ritat és fonamental” o de “posar-hi 
imaginació”: 

“Hay que echarle imaginación. 
Alguna solución habrá que darle. No 
estamos ni en la fase de cómo se va 
a gestionar, estamos en la de conocer 
las posibilidades que hay de abrirlo. 
Desde el punto de vista de gestión da 
igual que lo gestione A o B, al final 
lo pagan los impuestos de los valen-
cianos. No estamos, por desgracia, 
en ese momento de plantearnos si 
será una gestión privada o pública. 
Ya veremos ... Se pondrá en marcha 
porque hay demanda, pero falta la 
financiación que es lo más difícil”

L’informe DEC (2012) de l’Asoci-
ación Estatal de Directores y Geren-
tes de Servicios Sociales ja constata-
va les greus mancances que afecten 
el nostre sistema:

“La Comunidad Valenciana se 
encuentra en el lugar más atrasado 
en materia de servicios sociales de 
toda España, … y a una gran dis-
tancia de las comunidades que evi-
dencian mejores resultados. Y esto 
ocurre en prácticamente todos lo in-
dicadores de cobertura: estructuras 
básicas, plazas residenciales, servi-
cios domiciliarios, rentas mínimas 
de inserción, atención a la personas 
en situación de dependencia … De 
tal manera que no se puede imputar 
a ningún sesgo de un índice, como 
es el que nos ocupa, la situación 
tan lamentable que refleja de cómo 
se encuentran los servicios sociales 
en la Comunidad Valenciana, sino 
que evidencia una realidad incu-
estionable frente a la que cualquier 
argumento no es sino un intento de 
tergiversar esta cruda realidad.

Importa señalar también que es-
tas carencias en materia de servicios 
sociales no sólo constituyen un défi-
cit de ciudadanía para los habitan-
tes de la Comunidad Valenciana, en 
un momento en el que los servicios 
sociales son tan necesarios para ga-
rantizar un nivel digno de calidad 
de vida y prevenir la exclusión so-

cial de las personas y familias más 
afectadas por la crisis y el paro, sino 
también una falta de oportunidades 
para el empleo, ya que el sector ha 
demostrado no sólo su capacidad, 
sino una extraordinaria eficiencia 
del gasto público como generador de 
empleo. Y este déficit resulta especi-
almente grave en una comunidad 
con uno de los porcentajes más ele-
vados de paro.”

No podem estar-hi més d’acord. 
És en aquest marc en el qual s’ins-
criu la nostra proposta de Carta Va-
lenciana de Drets Socials.

 PER Què uNA 
PROPOSTA DE CARTA 
SOCIAL VALENCIANA?

La proposta de Carta de Drets Soci-
als no l’hem plantejada com un do-
cument que pretén ser l’aval jurídic 
d’un extens catàleg de drets de ciu-
tadania. El que proposem és un pro-
cés de construcció de la ciutadania 
social comunitària.

A qualsevol lectora o lector inte-
ressat pot assaltar-li el dubte i pen-
sar que és una proposta poc realista, 
desgavellada o utòpica, atesa la situ-
ació econòmica tan precària en què 
ens trobem.

La gran estafa econòmica que 
és la crisi actual s’ha generat per la 
irresponsabilitat i l’avarícia sense 
mesura de les elits econòmiques i 
financeres que dominen l’economia 
mundial i local. I això, amb la com-
plicitat d’una classe política corrupta 
que gestiona la majoria dels governs 
nacionals dels països de l’Eurozona i 
la poderosa burocràcia de les insti-
tucions polítiques i econòmiques de 
la Unió Europea. Uns i altres estan 
portant a la ruïna moltes persones, 
grups i comunitats; el que planteja 
la necessitat d’exigir un augment 
de la protecció social perquè no si-
guen les classes subalternes les que 
paguen el cost d’una crisi en la qual 
no han tingut res a veure. Defensem 
la lògica que, com més necessitats 
humanes, més drets socials i de ciu-
tadania.

Comencen a quedar lluny de 
la realitat les nobles aspiracions 
d’aquell treball social que fonamen-
tava la seua raó de ser en la teoria del 
canvi social i en la participació ciu-
tadana en el desenvolupament dels 
drets socials i de ciutadania.

Tanmateix, repassant els debats 
i propostes sobre la situació de les 
polítiques socials del final dels anys 
seixanta i començament dels setan-
ta del segle passat, podem advertir 
que no és la primera vegada que 
ens trobem amb situacions socio-
econòmiques i polítiques en què es 
qüestiona els sistemes de protecció 
social i per extensió el rol del treball 
social i considerem que, igual que en 
aquells anys es va respondre amb un 
contundent procés de reconceptu-
alització teòrica i pràctica de la in-
tervenció social i això va servir per a 
tornar a recol·locar el centre d’aten-
ció en la pràctica professional de les 
i els treballadors socials així com en 
les reformes democràtiques neces-
sàries per al canvi social, avui hem 
de superar de nou els enormes obs-
tacles amb què ens trobem per a la 

nostra intervenció en el context des-
crit d’una globalització negativa que 
amenaça d’emportar-se tot l’àmbit 
de l’espai social i deixar les relacions 
humanes reduïdes exclusivament 
a la confrontació entre el mercat i 
els drets democràtics de ciutadania. 
També aquest tipus de globalització 
ha provocat que l’exercici democrà-
tic del poder es divorcie traumàtica-
ment de la política que ha d’emanar 
de la sobirania popular.

El treball social modern pot i ha 
de recuperar un paper destacat en el 
desenvolupament de les polítiques 
socials que garantisquen el benestar 
de les persones, la cohesió social i els 
valors de la dignitat humana i la so-
lidaritat social.

Per això, hem d’intervindre des 
de l’àmbit professional i des de la 
nostra condició de ciutadans i ciu-
tadanes.

En el primer àmbit sembla que és 
hora de plantar-se davant les circu-
lars o ordres que, des de l’esfera po-
lítica, ens condicionen en gran ma-
nera i que deixen en papers mullats 
el que considerem una norma supre-
ma en serveis socials: l’operativitat 
efectiva de la Declaració Universal 
dels Drets Humans.

A part dels recursos institucio-
nals, les treballadores i els treballa-
dors socials hauríem de conéixer i 
informar d’altres iniciatives o recur-
sos comunitaris que permeten cons-
cienciar els ciutadans de la necessi-
tat de defensar el sistema públic de 
serveis socials i denunciar els drets 
conculcats.

El treball social necessita lide-
ratges institucionals com l’Escola 
Universitària de Treball Social, en 
l’àmbit acadèmic, o com el Col·legi 
Professional en la defensa de l’es-
tatus de les treballadores i treba-
lladors socials, en els aspectes de la 
dignitat de la professió i el seu reco-
neixement com a mediadors en els 
conflictes socials. Així mateix, el sin-
dicalisme d’esquerres ha d’incorpo-
rar a la seua acció sindical, de forma 
contundent, la defensa de polítiques 
socials que responguen a les necessi-
tats dels sectors populars que, estant 
fóra del mercat de treball per molt 
diverses raons, requereixen sistemes 
solidaris de protecció social.

Des de la nostra condició de ciu-
tadanes i ciutadans hem d’aportar 
les nostres potencialitats i sabers, 
des de l’àmbit del treball social, per 
ampliar els drets de ciutadania de 
caràcter econòmic, social, cultural i 
polític, en la perspectiva de canvis i 
transformacions que apunten a una 
autèntica democràcia en la qual la 
sobirania –més enllà de la legalitat 
resultant de la delegació política a 
través del vot– residisca permanent-
ment en les reivindicacions, desitjos, 
aspiracions i interessos de les comu-
nitats humanes.

En la proposta de Carta Social 
hem recollit, junt amb la reivindi-
cació d’un sistema públic de serveis 
socials, el dret a l’habitatge, uns sis-
temes públics i de qualitat en l’àmbit 
de l’educació i la salut o unes pro-
postes democràtiques d’integració 
social i cultural de les minories ètni-
ques o de la immigració extracomu-
nitària, un ventall de propostes que 
no es contemplen com a part dels 

sistemes públics de protecció social 
a l’ús en l’actualitat.

En la nostra concepció comuni-
tària del treball social cal reivindi-
cacions explícites que trenquen amb 
la idea d’uns sistemes de protecció 
social regulats en compartiments 
estancs i tècnicament especialitzats. 
La comunitat és l’àmbit en el qual 
cal resoldre els problemes socials 
derivats de situacions de precarietat, 
dependència o exclusió per raons 
d’estatus social, gènere, edat, origen 
o cultura.

Al llarg del recorregut del text 
de la Carta consignem exigències 
per a una ciutadania social comu-
nitària que situa les persones, en la 
seua dignitat com a éssers humans, 
al centre de l’acció social. Per això 
hi incloem, entre altres demandes 
necessàries, el dret a un ingrés eco-
nòmic –renda bàsica universal– que 
garantisca una existència digna de 
ser viscuda.

Així mateix, no centrem les 
nostres propostes exclusivament 
a aconseguir la reversibilitat dels 
drets retallats, ni tornar a la fór-
mula de l’estat del benestar que, a 
canvi d’un sistema de protecció so-
cial, lamina la iniciativa individual o 
comunitària i la participació ciuta-
dana en la resolució dels problemes 
que afecten les comunitats, els grups 
i les persones.

Segons el nostre parer, hauríem 
de fer un exercici de reflexió al vol-
tant de les qüestions que ací es plan-
tegen des d’una perspectiva d’unir 
esforços i voluntats davant del que 
se’ns acosta i que és molt més que les 
retallades socials.

Sense una estratègia de llarg 
recorregut, sense espais de debat 
amplis i plurals, sense implicacions 
de les i els intel·lectuals i sense una 
mobilització de majories socials… 
els fulls de ruta del curt termini, 
ens sembla que no ens porten a bon 
port. Guanyar en el terreny de les 
idees –de primer cal tindre’n, és clar, 
i després compartir-les i estendre-
les– es fa necessari per a afrontar els 
reptes d’un present dur i d’un futur 
molt incert.

Combatre, des del treball social, 
conceptualitzacions que es presen-
ten com a qüestions tècnicament 
asèptiques i no com a formulaci-
ons ideològiques interessades; per 
exemple, la flexibilitat, les reformes 
estructurals, la reordenació o la ra-
cionalització de recursos, l’estabi-
litat pressupostària, la reducció del 
dèficit públic, el rescat i la sobirania, 
la prima de risc o les agències de 
qualificació..., d’una banda, i, de l’al-
tra, encertar la manera com tractar 
les pors, les enormes incerteses que 
s’han generat, les obsessions per la 
seguretat enfront de la solidaritat i 
la llibertat.

Tot això es presenta com una im-
periosa necessitat a l’hora de disse-
nyar una intervenció social d’acord 
amb les necessitats que planteja l’ac-
tual crisi. Poder tractar-ho i reflexi-
onar-hi, d’una manera oberta i àm-
plia, és important si volem articular 
un discurs que facilite plenament 
l’acumulació de força social per les 
confrontacions a què ens veurem 
emplaçats.
Pep Pacheco. CTS de Ca revolta

El sistema públic de 
serveis socials està 
patint un atac sense 
precedents amb 
l’excusa de la crisi

La Carta de Drets 
Socials va ser 
presentada el 27 
de juny a les Corts 
valencianes

Augmentar la protecció 
social perquè no siguen 
les classes subalternes 
les que paguen el cost 
de la crisi

No és la primera vegada 
que ens trobem amb 
situacions en què es 
qüestionen els sistemes 
de protecció social
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A
l cap de 68 anys del final 
de la Segona Guerra 
Mundial i la derrota del 
feixisme i el nazisme estem 
presenciant, a gairebé tot 

Europa, l’ascens de l’extrema dreta. Però, 
i això és un fenomen més angoixant, 
veiem que apareixen i creixen a la 
dreta d’aquesta extrema dreta, forces 
directament neonazis que, en alguns casos 
(Grècia, Hongria...) estan fent arrels en la 
societat construint moviments de masses 
populars, radicals, racistes, ultraviolents i 
pogromistes, l’objectiu declarat dels quals 
és destruir els sindicats, les organitzacions 
polítiques i culturals de tota la classe 
obrera, per esclafar la resistència de la 
ciutadania, negar el dret a la diferència 
i exterminar, fins i tot físicament, els 
“diferents” i els més vulnerables.

Igual que en els anys vint i trenta, 
la causa última d’aquesta amenaça de 
l’extrema dreta i neofeixista és la profunda 
crisi econòmica, social, política i fins i tot 
moral del capitalisme que, amb la crisi 
del deute com a pretext, està liderant un 
atac sense precedents contra el nivell de 
vida, les llibertats i drets dels treballadors, 
de tots els de baix! Aprofitant els temors 
davant dels riscos d’explosió social, de 
la radicalització de les classes mitjanes 
destruïdes per la crisi i les mesures radicals 
d’austeritat, així com de la desesperació 
dels marginats i empobrits aturats, la 
dreta extrema i, sobretot, forces neonazis 
i neofeixistes estan creixent a tot Europa, 
guanyant influència sobre les masses 
en les capes més pobres, enfrontant 
aquesta influència de forma sistemàtica 
contra bocs expiatoris tradicionals i nous 
(immigrants, musulmans, jueus, els 
homosexuals, els discapacitats...), així com 
els sectors i organitzacions de l’esquerra.

La influència i el radicalisme de 
l’extrema dreta no és la mateixa a tot 
Europa. No obstant això, la generalització 
de les mesures d’austeritat radicals fa que 
l’augment de l’extrema dreta siga ja un 
fenomen quasi general. La conclusió és 
evident: el fet que la impetuosa pujada 
de l’extrema dreta i que l’aparició d’una 

massa neofeixista ultraviolenta no siguen 
ja una excepció a la norma europea, obliga 
ara els antifeixistes d’aquest continent 
a fer front a aquest problema en la seua 
grandària real, puix que es tracta d’un 
problema europeu.

Tanmateix, dir tot açò no és suficient 
si no afegim que la lluita contra l’extrema 
dreta i el neonazisme és extremadament 
urgent. De fet, l’amenaça neofeixista en 
molts països europeus ja és tan directa 
i immediata que ha esdevingut una 
prioritat transformar la lluita antifeixista 
en una batalla, ja que el que hi ha en joc 
és la vida i la mort de l’esquerra i de les 
organitzacions de treballadors, de les 
llibertats i els drets democràtics, de la 
solidaritat i la tolerància, del dret a la 
diferència. Dir que estem immersos en 
una carrera contra la barbàrie racista i 
el neofeixisme correspon a una realitat 
verificada cada dia als carrers de les 
nostres ciutats europees…

Tenint en compte la profunditat 
de la crisi i la magnitud dels danys 
socials que produeix, la intensitat de la 
polarització política, la determinació i 
l’agressivitat de les classes dominants, la 
importància històrica del que està en joc 
en l’actual confrontació i la magnitud de 
la pujada de l’extrema dreta és evident, 
que la lluita antifeixista constitueix 
una opció estratègica que requereix un 
pla d’organització i una inversió a llarg 
termini, polític i militant. Per tant, la 
lluita antifeixista ha d’estar estretament 
lligada a la lluita diària contra les mesures 
d’austeritat i el sistema capitalista que les 
genera.

Per a ser eficients i complir amb les 
expectatives de la població, la lluita 
antifeixista ha de ser unitària, democràtica 
i duta a terme per les masses populars 
mateixes. A aquest efecte, la ciutadania 
ha d’organitzar la seua lluita antifeixista 
i ella mateixa la seua pròpia defensa. 
Alhora, i per a ser eficaç, aquesta lluita ha 
de ser global, enfrontant l’extrema dreta i 
el neofeixisme amb el verí del racisme i la 
xenofòbia, el xovinisme i el militarisme, el 
culte a la violència cega i l’apologia de les 

cambres de gas d’Auschwitz. En poques 
paraules, per a ser eficient a llarg termini, 
la lluita antifeixista ha de proposar en els 
actes una visió alternativa de la societat, 
diametralment oposada a la que proposa 
l’extrema dreta. Aquesta és una societat 
fundada en la solidaritat, la igualtat, la 
tolerància i la fraternitat, la negativa del 
masclisme, el rebuig de l’opressió de les 
dones i el respecte pel dret a la diferència, 
el respecte a les diverses llengües i 
cultures, l’internacionalisme i la protecció 
escrupolosa de la natura, la defensa dels 
valors democràtics i humanistes. 

Aquest moviment antifeixista europeu 
ha de ser l’hereu de les grans tradicions 
antifeixistes del nostre continent! Amb 
aquesta finalitat, ha d’establir les bases 
d’un moviment social amb estructures 
estables i activitats quotidianes, penetrant 
en el conjunt de la societat, l’organització 
dels ciutadans antifeixistes en les xarxes 
d’acord amb la seua professió, lloc de 
residència i la sensibilitat, portant a terme 
la lluita en tots els camps de les activitats 
humanes i assumint completament la 
tasca de la protecció, fins i tot física, dels 
ciutadans més vulnerables, els immigrants, 
els gitanos, les minories nacionals, els 
musulmans, els jueus i els homosexuals, de 
tots aquells que són víctimes sistemàtiques 
de l’estat racista i de la màfia feixista.

Per tant, a causa de la necessitat de la 
mobilització antifeixista a escala europea 
és cada dia més urgent per a aquells de 
nosaltres que signem aquest manifest, 
la crida a l’establiment d’un moviment 
antifeixista europeu unitari, de masses, 
democràtic, capaç d’enfrontar-se amb 
la plaga marró que alça el cap al nostre 
continent i derrotar-la. Farem tots els 
possibles perquè el congrés fundacional 
d’aquest moviment antifeixista europea, 
que tant necessitem, tinga lloc a Atenes 
ben prompte, el proper maig de 2013, 
i que es faça coincidir amb una gran 
manifestació antifeixista europea als 
carrers de la capital grega.

Aquesta vegada, la història no s’ha de 
repetir! No passaran!

Intersindical 
Valenciana s’ha sumat 
a la iniciativa europea 
de crear un ampli 
moviment antifeixista 
d’abast europeu, davant 
l’avanç de les forces 
feixistes i neonazis 
en tot el continent, 
molt especialment a 
Grècia i Hongria. A la 
publicació del manifest, 
al qual s’han afegit 
les organitzacions de 
l’esquerra europea i del 
qual la Intersindical 
ha sigut una de les 
impulsores a l’Estat 
espanyol, seguirà una 
trobada antifeixista a la 
tardor.
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