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ACTUALITAT

Ocupació 
digna, drets, 
igualtat
Manifest de Primer de Maig de 2017

C om cada any 
ens disposem a 
commemorar el 1r de 
Maig, una data que ens 

convida a rememorar les lluites de 
la classe treballadora durant els dos 
últims segles, a congratular-nos 
dels avenços aconseguits en aquests 
anys, avenços arrencats després de 
dures lluites i que han deixat una 
empremta de sang i dolor, però 
també a analitzar l’estancament i els 
retrocessos dels últims anys.

És tasca del moviment sindical 
analitzar la realitat laboral i social de 
les classes desfavorides, marcar-se 
objectius de canvi i construir les 
eines necessàries per aconseguir-los.

Després de la deriva de 
polítiques neoliberals de les 
últimes dècades i especialment 
després de l’aplicació de la teràpia 
austericida per la suposada eixida 
de la crisi, el paisatge és desolador. 
La precarització de l’ocupació 
s’estén, amb prou feines es crea 
ocupació estable i en condicions 
laborals acceptables, els salaris 
són baixos i la temporalitat és la 
norma general, l’empobriment de la 
classe treballadora és cada dia més 
palpable. En aquestes condicions 
els projectes de vida es veuen 
truncats i les perspectives de futur 
es tenyeixen de negre. Després de 
diverses reformes laborals, l’objectiu 
de les quals era substituir persones 
ocupades en llocs de treball digne 
per altres intercanviables i amb drets 
molt limitats, podem comprovar que 
el nivell d’ocupació no ha augmentat, 
simplement s’ha trossejat. A més la 
reforma de les pensions condemna a 
la pobresa futura al precariat actual. 
L’extensió de la pobresa a més de 
ser injusta provocarà el col·lapse 
del sistema, sense feina els serveis 
públics i les pensions no són viables.

Per poder dur a terme una 
política alternativa necessitem 

empoderar-nos, unir-nos i junts 
exigir la recuperació dels nostres 
drets. Drets laborals bàsics, salari 
digne, horaris raonables, vacances, 
estabilitat, en definitiva el dret a 
una vida digna amb perspectives 
de futur. Però no només hem de 
recuperar drets laborals, sinó també 
molts altres que se’ns arrabassen, el 
dret de vaga està sent desactivat per 
l’ús abusiu dels serveis mínims i per 
la criminalització de la protesta. A 
més, altres drets democràtics com 
la llibertat d’expressió estan sent 
sotmesos a l’escrutini i persecució 
selectiva per part de certs membres 
de la fiscalia i la judicatura en clara 
complicitat amb el poder executiu.

La nostra societat és una 
societat marcada per la desigualtat 
i la uniformització. La desigualtat 
social, cada dia la concentració 
del capital és més obscena 
mentres que la pobresa augmenta, 
la desigualtat ciutadana per 
qüestions lingüístiques, d’origen 
ètnic, orientació sexual o creences 
religioses és cada dia més palpable, 
hi ha una pressió permanent que 
transmet la idea de que el diferent 
ens amenaça, es tracta de fer pinya a 
favor d’un sistema que ens oprimeix 
i ens empobreix però que se’ns 
presenta com l’únic possible. Potser 
la manifestació més tràgica de la 
normalització de la desigualtat és 
la violència contra les dones que 
s’inicia amb la precarietat laboral, 
continua amb el rol domèstic i 
que cristal·litza en nombrosos 
feminicidis, que no són fruit d’actes 
violents aïllats sinó d’un sistema 
basat en el patriarcat.

Aquest primer de Maig no 
servirà per solucionar aquests 
problemes, ni tan sols per a entaular 
la lluita definitiva, però ha de servir 
per commemorar a les víctimes 
de Chicago renovant el nostre 
compromís de lluita permanent 
per aconseguir una ocupació digna, 
recuperar drets i contribuir a una 
societat més igualitària. També en 
aquest 1r de Maig hem d’exigir el 
cessament de les tragèdies de Síria i 
Iemen, i solucions per a les persones 
refugiades, la posada en llibertat 
dels treballadors empresonats per 
les seves protestes o per donar 
un exemple de dignitat negant-se 
a contribuir a la guerra amb 
l’enviament d’armes.

Intersindical Valenciana només 
pretén ser una eina de canvi, 
una eina al servei de la classe 
treballadora per això ara més que 
mai Intersindical Valenciana.

Visca el 1r de Maig.

Aquest Primer de 
Maig no servirà per 
solucionar aquests 
problemes, ni tan 
sols per a entaular 
la lluita definitiva.  
Commemorem  les 
víctimes de Chicago 
i renovem el nostre 
compromís de lluita 
permanent

El moviment sindical es 
transforma

E l camí, però, havia comen-
çat quasi trenta anys abans, 
quan el sindicalisme actiu 

en els darrers trams de la dictadura 
debatia com s’hauria de configu-
rar en el moment de recuperar les 
llibertats per les quals tan havia 
lluitat. Sindicats amb llarga histò-
ria desaparegueren; altres formats 
sobre l’activisme de la transició 
tingueren vida efímera; altres van 
recuperar espai al caliu de forces 
polítiques emergents; i altres van 
convertir en estructures tradicio-
nals i més rígides el seu caràcter de 
moviment.

Dos centrals sindicals (CCOO 
i UGT) ocuparen quasi tot l’espai 
amb el vist-i-plau de les forces po-
lítiques que participaren el el gran 
acords de la transició: els pacte de 
la Moncloa. L’Estatut dels Treba-
lladors i, més tard, la LOLS dona-
rem forma a un model sindical que 
tractava de convergir i fer compati-
bles els usos i costums sindicals de 
les dos primeres forces sindicals, 
tot i assegurant la seua primacia. 
En el camp funcionarial, s’hi in-
corporà un tercer: la CSIF. Així, 
la Llei d’Òrgans de Representació 
de 1987 dissenya (a tres bandes) el 
que abans havien fet les altres lleis 
esmentades. 

El model assembleari
Fruit del debat i de les pràctiques 
sindicals desplegades davant la 
dictadura i en la transició, algunes 
experiències assembleàries sorgi-
des continuarem el camí mamprés 
i es consolidaren tot i viure en un 
context que no li era propici. Entre 
ells, el moviment de l’ensenyament 
que havia fet bandera del discurs 
assembleari i unitari, i superador 
de la divisió sindical.

Hauriem d’esperar 10 anys 
perquè se celebraren les primeres 
eleccions sindicals en la funció 
pública. El temps hauria d’haver 
sigut més que suficient per acomo-
dar els espais sindicals dissenyats 
per a garantir el model, ampliat 
a tres bandes, però tot i aguantar 
discriminacions i ingerències del 
poder polític, el model sindical 
unitari  i assembleari dels STEs va 

quedar primer a tot l’estat. També 
al País Valencià, on sempre hem 
ocupat eixe lloc. En altres sectors, 
però, l’aparició de forces sindicals 
estamentals tampoc va permetre 
acomplir l’objectiu fixat deu anys 
abans.

Eleccions sindicals en la 
funció pública i el 14D
A pesar de sumar el 82% de la 
representativitat, dos acords se-
cundaris promoguts per l’admi-
nistració socialista (un amb CSIF, 
en la funció pública ,i un altre amb 
l’UDP, entre els pensionistes) ani-
men la convocatòria de la vaga 
del 14 de desembre de 1988 con-
tra el Pla d’Ocupació Juvenil, que 
es converteix en la major mobilit-
zació sindical del període demo-
cràtic. La força de la mobilització 
deriva, mesos després, en la firma 
de l’anomenada “Proposta Sindical 
Prioritària” (PSP) que, en les admi-
nistracions públiques desplega una 
estratègia de negociació de les ano-
menades Meses de la PSP, que con-
verteix en residuals les Meses Sec-
torials. Una altra conseqüència és 
la derivació dels temes tractats en 
les meses sectorials cap a les meses 
generals, on no estan la majoria de 
sindicats sectorials.

Tot i aconseguir la major cota de 
representació, i quasi l’exclusivitat 
en la negociació col·lectiva, la uni-
tat sindical entre CCOO i UGT es 
veu deteriorada per la “guerra dels 

preavisos” de les eleccions sindicals 
de 1990 en què CCOO es desmarca 
buscant superar l’equilibri amb 
UGT.

En eixe context, tot i actualit-
zar el discurs i el compromís amb 
la unitat sindical (dins i fora de 
l’ensenyament) defensada històri-
cament per STEPV, el Vé congrés 
(Guardamar, 1992) es planteja la 
necessitat de supervivència i, per 
primera vegada, la possibilitat de 
compatibilitzar l’aspiració per la 
unitat sindical amb l’existència del 
nostre model sindical fora de l’en-
senyament. 

Després de presentar candidatu-
res entre el personal laboral i funci-
onari de la Generalitat en les elec-
cions de 1994 (amb sigles STEs), 
serà el VI congrés (Morella, 1995) el 
que prendrà la decisió d’obrir les es-
tructures sindicals a la participació 
de persones d’altres sectors. Com a 
mostra d’eixe compromís, s’afegeix 
al nom la marca Intersindical Va-
lenciana. En les eleccions sindicals 
de 1998 apareixen les primeres can-
didatures en la sanitat.

En el VII Congrés (València, 
1999) es decideix que l’estructura 
de l’STEPV-Iv passaria a estar for-
mada per 4 sectors (Ensenyament, 
Administració Pública, Sanitat i 
Altres sectors) amb l’esguard posat 
en la conversió en sindicats autò-
noms en el moment que es deci-
dira. Com vam dir aleshores, no es 
tractava de crear la Intersindical 

L’onze de maig de 2002 més de tres-centes persones 
s’aplegaven a l’IES Benlliure de València per constituir 
una nova força sindical: Intersindical Valenciana. 
PER JOAN BLANCO I VICENT MAURI.
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Valenciana, però si d’avançar en 
el model. El congrés finalitza amb 
una crida per construir un model 
sindical alternatiu: la Intersindical, 
desplegant les estructures pròpies i 
confluint amb altres forces sindicals 
amb un model similar al nostre.

Serà el VIII Congrés Extraordi-
nari (IES Benlliure, València, 30 
de juny de 2001) el que decidirà 
la conversió dels sectors en quatre 
sindicats sobirans (STEPV -ense-
nyament-, STAPV -administracions 
públiques-, STSPV -salut-, STPV 
-resta de sectors) i la constitució 
de la Federació de Sindicats de 
Treballadors del País Valencià (FS-
TPV-Iv), com a pas previ a la cons-
titució futura de la Intersindical 
Valenciana. Quatre congressos en 
un mateix dia. Superada llargament 
la constitució de la Intersindical, La 
Federació s’estingiria en un tercer 
congrés celebrat a Xàtiva el 24 de 
maig de 2008. 

Naixen STA i PUT
Però la rigidesa del model sindical 
de CCOO i UGT hauria de tindre 
també conseqüències dintre de les 
seues pròpies estructures.

Així, en 1992 naix el Sindicat 
de Treballadors de l’Administració 
(STA) en l’Ajuntament de Valèn-
cia, quan un grup de sindicalistes 
amb una llarga trajectòria sindical 
decideixen formar una nova orga-
nització que defense els drets de les 
treballadores i els treballadors des 
de la llibertat d’idees, la participa-
ció, la solidaritat, l’autonomia i la 
independència. Els mateixos pro-
blemes és reprodueixen en ajunta-
ments importants, com Alacant i 
altres. Com a rerefons, la dificultat 
de les seccions sindicals per a ar-
ticular una acció sindical decidida 
pels propis protagonistes davant 
els intents dels aparells sindicals 
centrals de controlar la seua acció 
sindical.

D’altra banda, en 1997, naix en 
la Ford la Plataforma Unitària de 
Treballadors (PUT) arran de l’ex-
pulsió de CCOO de tres dels seus 
delegats del comitè d’empresa de 
Ford Almussafes, que es van opo-
sar a la signatura d’un expedient 
de regulació d’ocupació (ERE), que 
afectava a tots els treballadors i tre-
balladores i que seguia les pautes 
imposades per la multinacional de 
l’automòbil, el Consell de Zaplana, 
i les centrals majoritàries. 

La majoria d’aquells dirigents 
sindicals en Ford van fer gala d’un 
nul tarannà democràtic, negant-se 
a convocar una assemblea d’afiliats 
per a evitar que es pronunciara so-
bre l’assumpte tal com demanaven 
per escrit quasi mil afiliats. Va ser 
llavors quan PUT va començar la 
seua marxa sindical en l’empresa 
amb 400 persones afiliades i tres 
delegats. 

Al poc temps, el sindicat va deci-
dir que no podia limitar-se a l’àm-
bit de l’empresa i va contactar amb 
altres treballadors i treballadores 
–especialment del metall– també 
expulsats o senzillament desen-
cantats amb la línia sindical de les 
centrals majoritàries, en les quals 
havien deixat de participar.

Un treball conjunt
La convergència de STA, PUT i la 
Federació STPV no va ser artificial 
i va estar precedida per l’existèn-
cia d’acords estables i participació 
conjunta en les convocatòries de 
les vagues generals i en els serveis 
públics contra la congelació sala-
rial, en manifestacions del Primer 
de maig o en les diferents convo-
catòries contra la globalització. A 
poc a poc, el coneixement mutu va 
desplaçar les reserves inicials deri-
vades d’una presència sectorial i 
geogràfica desigual i va promoure 
la confluència.

Arriba el congrés constituent
Per fi, l’11 de maig de 2002, 300 
delegades i delegats de la Federa-
ció d’STPV, STA i PUT van engegar 
amb un ampli consens, la confede-
ració Intersindical Valenciana en 
un congrés presidit per la unanimi-
tat en les votacions.

Als debats congressuals s’hi van 
palesar les crítiques a la política re-
gressiva dels governs del PP, sobre-
tot en matèria de serveis públics. 
Per a la Intersindical, la consolida-
ció d’un model alternatiu a les orga-
nitzacions tradicionals era, i és, una 
tasca complexa i d’una gran dificul-
tat, però necessària per reviscolar el 
moviment sindical. 

Des de la diversitat i pluralisme 
que ha caracteritzat les diferents or-
ganitzacions de la Intersindical, es 
configura un espai sindical progres-
sista, autònom, solidari, que compta 
amb la participació dels afiliats i 
les afiliades i dels treballadors i les 
treballadores en la política sindical 
i en la presa de decisions, així com 
la seua vocació de sindicat d’àmbit 
valencià, alhora que confederal.

Poc després, en 2004 es reunia 
el segon congrés, en 2008 el ter-
cer congrés, que comptaven amb 
la incorporació de nous sindicats. 
Després vingueren el quart (2012) i 
cinqué (2017). STAPV i STA confor-
maven un únic sindical (STAS), el 
sector de la salut ampliava notable-
ment la seua presència, el PUT es 
va transformar en Sindicat de Tre-
balladores i Treballadors del Metall 
(STM), s’hi incorporava el sector 
del transport (Sindicat Ferroviari i 
TUC de l’EMT de València), Orga-
nització Sindical Unitària de Tre-
balladors (OSUT, de les comarques 
de Castelló), el Col·lectiu Autònom 
de Treballadors (CAT), es consti-
tuia el Sindicat de Treballadores i 
Treballadors de la Indústria, Co-
merç i Serveis (STICS) incorporant 
sectors de la industria i els serveis, 
noves estructures han començat el 
treball: el Sindicat de Persones Ju-
bilades i Pensionistes, la Intersin-
dical Jove, Intersindical Dones, In-
tersindical Solidària o Intersindical 
Cultura. També n’hi ha hagut incor-
poracions que no s’han consolidat 
com ha estat en el cas d’IGEVA que 
a hores d’ara ja no forma part de la 
Intersindical Valenciana.

Durant els darrers quinze anys, 
Intersindical Valenciana no ha dei-
xat de crèixer i ampliar el seu reco-
neixement entre la societat valen-
ciana. Hem destacat en la defensa 
d’un treball sindical actiu en cadas-
cun dels sectors on estem presents i 

en la defensa col·lectiva dels drets 
laborals i socials, en vagues generals 
i sectorials.

Hem desplegat una acció social 
destacada, contra la guerra, con-
tra els desnonaments, contra les 
discriminacions a les persones, en 
el moviment feminista, en el mo-
viment LGTB, en les Marxes de la 
Dignitat i de totes les iniciatives 
ciutadanes i socials al llarg del País 
Valencià. 

Lentament, avançant
Hem participar activament en la 
configuració de nous espais sin-
dicals en l’àmbit de l’estat, amb la 
constitució, en 2007, de la Confe-
deració Intersindical que agrupa a 
intersindicals i sindicals dels diver-
sos territoris. Ens hem coordinat 
activament amb els sindicats naci-
onals i/o autònoms i assemblearis 
representatius d’altres territoris de 
l’estat, d’Europa i del món. Hem 
avançat en la coordinació estable 
amb els sindicats germans de Ca-
talunya (Intersindical Alternativa 
de Catalunya) i Illes (STEI-i). Hem 
participat en la creació d’espais de 
treball i coordinació en defensa de 
la llengua com Mesa per l’Ensenya-
ment en Valencià, Plataforma Drets 
Lingüístics, Enllaçats per la Llen-
gua o la FOLC. 

És a dir, hem desplegat un in-
tens treball sindical als centres de 
treball però també una intensa ac-
tivitat sociopolítica en apostar per 
conjugar tots els nostres trets iden-

titaris i considerar que la millora 
de les condicions laborals, socials 
i econòmiques de la classe treba-
lladora passa per la transformació 
social.

Però el treball sindical no ha 
estat fàcil en aquests quinze anys. 
La legislació sindical continua llas-
trant l’extensió i la crisi ha reduït i 
reconvertit nombroses empreses. A 
més, el tamany reduït de les empre-
ses i el model d’eleccions sindicals 
dificulta la lliure acció sindical i 
afavoreix les xarxes clientelars i la 
pressió i ingerència de les empre-
ses.

La crisi ha afegit una dificultat 
creixent al moviment sindical, amb 
una notable reducció de l’afiliació i 
l’obligació de concentrar, cada ve-
gada més, els serveis sindicals ofer-
tats pels sindicats majoritaris. Això 
comporta una major centralització 
i burocratització de la vida sindical 
que, com en la imatge del peix que 
es mossega la cua, només portarà 
més involució i conflictes interns 
greus, com ja veiem en els proces-
sos congressuals dels sindicats tra-
dicionals.

Tot això ha soscavat, junt la po-
lítica de concertació social practi-
cada des de l’inici de la transició, 
el potencial de mobilització de la 
classe treballadora alhora que ha 
viciat la vida sindical amb una ins-
titucionalització que ha suposat 
l’extensió de privilegis impropis del 
sindicalisme, la professionalització 
de la negociació sindical i l’assimi-
lació a l’immobilisme institucional.

Però la deslegitimació també 
ha vingut dels moviments socials 
emergents que s’han alçat contra la 
precarietat, les retallades, la rapi-
nya i la degeneració de la vida po-
lítica. Per a milions de persones, les 
persones joves en la seua majoria, 
però també les dones, el precariat 
o les persones nouvingudes, els sin-
dicats no són cap alternativa.

La solució és difícil i complexa. 
Tot i no ser conscients de reproduir 
determinades pràctiques, existeix 
una tendència a agrupar sota la 
denominació “els sindicats” una in-
justa percepció de pràctiques que 

no compartim amb altres sindicats. 

Un futur de treball 
Si la característica principal que 
defineix el model de la confedera-
ció Intersindical Valenciana és la 
seua naturalesa assembleària i par-
ticipativa, eixa ha de ser la imatge 
destacada. Dins del treball sindical 
de les empreses, respectant i pro-
movent la capacitat de decidir sobre 
les coses que afecten treballadors 
i treballadores. I fora de l’estricte 
treball sindical, potenciant la ves-
sant més social de la Intersindical, 
establint noves prioritats i dedicant 
més atenció a la problemàtica dels 
treballadors desprotegits i dels que 
no treballen, dels joves, les dones i 
els immigrants.

Com es preveia en 2002, les 
propostes polítiques i la fórmula 
organitzativa adoptada per In-
tersindical Valenciana ha servit 
per avançar en la recuperació del 
moviment sindical en els sectors 
on hi és present, alhora que ha 
impulsat, col·laborat i dinamitzat 
plataformes de treball unitari de 
caràcter social al llarg del País Va-
lencià. No hi ha cap moviment so-
cial o ciutadà que siga desconegut 
per a les persones de la Intersin-
dical, des de les PAH o les Marxes 
de la Dignitat als moviments de 
respecte al nostre territori i medi 
ambient, que treballen per una 
igualtat real entre dones i homes 
o per acabar amb les discrimina-
cions per raó d’orientació sexual, o 
en defensa de drets de les perso-
nes, la llengua o del país... Des del 
màxim respecte a la independèn-
cia de cada organització, les portes 
de la Intersindical Valenciana ro-
manen obertes a qualsevol col·lec-
tiu que lluite pels seus drets i per 
superar les desigualtats socials. 
No som una força sindical que as-
pire a viure còmodament dins dels 
espais sindicals que li són propis. 
Defenem els drets dels treballa-
dors i les treballadores però aspi-
rem a molt més: a la dignitat de 
totes les persones i a transformar 
la societat per una altra més justa 
i igualitària.

Defenem els drets 
dels treballadors i les 
treballadores però 
aspirem a molt més: 
a que es respecte 
la dignitat de totes 
les persones i a 
transformar la societat 
per una altra més justa 
i igualitària
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L’ Administració valenciana 
pateix unes deficiències 
estructurals llargament 

denunciades per la Intersindical 
Valenciana. La negociació i apro-
vació de la Llei de Funció Pública 
Valenciana de 2010 no va complir 
les expectatives del personal, i molt 
menys les diferents modificacions 
introduïdes pel Partit Popular mit-
jançant les lleis de mesures fiscals 
de cada any.

El govern del Botànic es va com-
prometre a capgirar aquesta situació. 
Malauradament, el camí que va triar 
no va ser el més adient. Es va apostar 
per una comissió d’experts per ela-
borar un informe sobre la situació de 
la Funció Pública Valenciana, cosa 
prescindible i innecessària ja que 
en la pròpia Administració Pública 
Valenciana hi ha personal qualificat 
per redactar-lo i fer una anàlisi de 
la seua situació real. A més, com va 
denunciar el Sindicat, aquest comité 
estava format exclussivament per 
homes, un fet inadmissible.

El contingut de l’informe gira en-
torn un model centralista, hereu de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
(EBEP) i allunyat d’una funció pú-
blica moderna, al servei de la ciuta-
dania. No cal un informe per a saber 
que cal rejovenir l’Administració 
mitjançant convocatòries d’ofertes 
d’ocupació pública.

Malgrat aquests entrebancs, In-
tersindical Valenciana va apostar de 
manera ferma per negociar i avan-
çar, i així es va plasmar en l’acord de 
legislatura. Es tractava de dissenyar 
un model de funció pública valen-
ciana propi, resoldre els problemes 
endèmics que pateix, millorar els 
serveis que es presten a la ciutada-
nia, acabar amb les pràctiques «par-
tidistes» dels 20 anys de governs 
conservadors, millorar les condici-
ons de laborals del personal que hi 
treballa i acabar amb la precarietat 
del personal interí.

Després que s’haguera filtrat als 
mitjans de comunicació, el Sindicat 
va rebre en gener l’esborrany de la 

nova llei –com si els legítims repre-
sentants del personal fórem actors 
secundaris–. I aleshores van comen-
çar les sorpreses.

La primera va ser la denomina-
ció. Què és aixó de «l’ocupació pú-
blica»? No es tracta de regular la 
funció pública valenciana? Doncs 
nomenem-la pel seu nom i no bus-
quem eufemismes més o menys 

afortunats. Si es tracta d’un plat 
que duu arrós, garrofó, pollastre i 
es menja a la nostra terra, no seria 
millor dir-li paella? Si el nom no 
fa la cosa, què passa amb la nostra 
llengua?

Intersindical Valenciana con-
sidera absolutament indiscutible 
i innegociable la competència lin-
güística per a l’accés a les adminis-
tracions públiques valencianes. Una 
competència necessària per a garan-
tir la igualtat i els drets lingüístics 
de totes les valencianes i valencians. 
Es tracta d’una reivindicació histò-
rica de la majoria social del País Va-
lencià.

Per això, Intersindical Valen-
ciana va presentar al Consell una 
proposta, conjuntament amb UGT i 
CCOO, per tal de garantir la compe-
tència lingüística en valencià del seu 
personal mitjançant la formació, 
la inclusió a les relacions de llocs 
de treball el grau de coneixements 
que es determine en funció de les 
característiques del lloc de treball, 
l’exigència del requisit lingüístic per 
l’accés i la provisió de llocs de treball 
i, finalment, l’establiment dels ter-
minis transitoris per l’adaptació del 
personal a la nova situació.

Va haver desavinences dins el 
govern valencià. Mentre que la con-
sellera de Justícia, Administració 
Pública, Reformes Democràtiques 

i Llibertats Públiques, Gabriela 
Bravo no considerava necessari la 
inclusió del requisit, els consellers 
de Compromís eren partidaris d’una 
solució definitiva i integradora de 
la llengua pròpia en l’Administra-
ció valenciana. Finalment, Bravo 
i Marzà van arribar a un acord pel 
qual en el futur se determinarà que 
tot el personal de les administraci-
ons públiques haja d’acreditar la 
competència lingüística de coneixe-
ment del valencià. Per altra banda, 
caldrà fixar un termini de sis mesos 
per regular reglamentàriament els 
nivells d’acreditació dels coneixe-
ment de valencià del personal dels 
diversos sectors de la funció, una 
reglamentació que haurà de ser in-
formada per la Direcció General de 
Política Lingüística. En cas de no 
fer-se, s’atendrà als nivells de conei-
xement regulats en la pròpia llei. el 
Mitjà per al grup A, l’Elemental per 
al grup C i l’Oral per a les agrupaci-
ons professionals funcionarials.

Els mitjans de comunicació han 
informar recentment que l’advo-
cacia sugereix que aquests criteris 
s’incorporen a la llei. Cal esperar 
una convocatòria immediatata per a 
negociar i comprobar si la redacció 
fina de la llei està a l’altura que es 
mereix. Quan a partir d’ara dema-
nem paella confiem que no ens ser-
visquen arrós i alguna cosa més.

LLEI DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

Arròs i alguna coseta més
A propòsit de la Llei d’ocupació pública de la Comunitat Valenciana

L’Acord signat, el 29 de 
març de 2017, pel Minis-
tre d’Hisenda i Funció 

Pública, Cristobal Montoro, i les 
organitzacions sindicals CCOO, 
UGT i CSI-F, contempla, bàsica-
ment el següent:

Estableix, per l’any 2017, una 
taxa de reposició del 100% als sec-
tors considerats com a prioritaris: 
Sanitat, Educació, Administració 
de Justícia, Serveis Socials, etc. 
mentre que per la resta de sectors 

la taxa de reposició es fixa en el 
50%.

Per altra banda, sense que com-
pute a efectes de taxa  de reposició, 
s’autoritza a les Administracions 
Públiques, en matèria serveis prio-
ritaris, a convocar ofertes d’ocupa-
ció, en els propers tres anys, amb 
aquelles places que estiguen, al 
menys tres anys, cobertes per per-
sonal temporal i per un màxim del 
90% d’aquestes places. Els proces-
sos selectius d’aquestes ofertes es 

realitzaran pel procediment ordi-
nari previst reglamentàriament.

Per últim,  no computarà a efec-
tes de taxa de reposició la convoca-
tòria de places en els termes previs-
tos en la DT4 del TREBEB; és a dir, 
places que, amb data anterior a l’1 
de gener de 2005, hagen estat ocu-
pades de forma interina o temporal. 
A diferència de l’apartat anterior, 
la DT4 del TREBEB permet que 
les proves guarden relació amb el 
procediments i funcions habituals i 
que es valore com a mèrit els serveis 
prestats i l’experiència al lloc de tre-
ball objecte de la convocatòria.

Analitzant el contingut de 
l’Acord, qualitativament, s’introdu-
eix un element que distorsiona el que 
podria ser una vertadera política de 
reducció de la temporalitat, que és, 
l’exclusió d’aquells sectors no consi-
derats prioritaris. Per Intersindical 
Valenciana, la temporalitat, com a 
problema de precarietat laboral, és 
el mateix, siga quin siga el sector de 
l’administració pública i, a més, tan 
primordial és el personal que presta 
el servei directament, com el que el 
gestiona administrativament.

Si entrem a analitzar què diu 
l’Acord sobre les fórmules d’accés, 
veiem que hi ha dues alternatives: 
una amb caràcter general, subjecta 
al concurs-oposició ordinari i, la 
segon, mitjançant l’aplicació de la 
DT4 del TREBEB. Considerant que 
la DT4 del TREBEB limita aques-
tes ofertes a les places vacants amb 
anterioritat a l’1 de gener de 2005, 
sembla que, no seran moltes les 
places que es puguen incloure en 
aquesta modalitat de fórmula d’ac-
cés. Per tant, podem concloure que 
l’Acord podrà ser útil per reduir la 
temporalitat, però, no tant, per con-
solidar al personal interí.

Ara bé, les grans absents de l’Acord 
són altres matèries que, ni estan ni se 
les espera. Les retribucions per 2017, 
la recuperació del poder adquisitiu 
perdut, la jubilació parcial o les 
retribucions en situació d’incapacitat 
temporal, per posar-ne alguns exem-
ples, no han tingut cabuda en un 
acord que pretén reflectir als PGE, 
com així s’està venent, les millores la-
borals d’aquest personal.

Des d’Intersindical Valenciana, 
davant un suposat escenari de recu-
peració econòmica, d’una certa de-
bilitat del Govern de l’Estat pel que 
fa a les majories parlamentaries i en 
un moment en que la jurisprudèn-
cia dels tribunals estatals i europeu 
qüestionen l’abús de la temporalitat 
a les Administracions Públiques, 
creguem que s’ha deixat passar una 
oportunitat única per aconseguir 
millores laborals, que pal·lien els 
efectes de les retallades de la crisi.

Era el moment de suprimir els 
límits a la taxa de reposició i flexi-
bilitzar les places susceptibles de 
ser incloses a la DT4 del TREBEB, 
de forma que hagueren estat les ad-
ministracions territorials, les que 
hagueren negociat, als seus àmbits, 
l’estratègia de reducció de la tem-
poralitat, sense excloure cap sector i 
cercant l’equilibri entre el nou accés 
i la consolidació de l’ocupació. Així 
mateix, procedia introduir algunes 
millores; començant per la deroga-
ció del RDL 20/2012 i seguint per 
la recuperació del poder adquisitiu. 
En definitiva, és un acord que oblida 
molts greuges passats i perdona; 
doncs, al cap i a la fi, constitueix un 
baló d’oxigen pel govern, en la tra-
mitació parlamentària dels Pressu-
postos Generals de l’Estat per 2017 i 
la restitució de la deteriorada imatge 
pública del ministre Montoro.

Oblit i perdó
Les retribucions per 2017, la recuperació del poder 
adquisitiu perdut, la jubilació parcial o les retribucions 
en situació d’incapacitat temporal són les grans absents 
de l’Acord estatal per la millora de l’ocupació

L’Acord pot ser 
útil per a reduir la 
temporalitat, però no 
per a consolidar el 
personal interí

En el futur se 
determinarà que 
tot el personal de 
les administracions 
públiques haja 
d’acreditar la 
competència lingüística 
de coneixement del 
valencià
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L es valencianes i valencians 
hem hagut d’esperar més 
de 34 anys, des de l’apro-

vació de l’Estatut d’Autonomia, 
perquè la normalització de l’ús del 
valencià a les Administracions Pú-
bliques Valencianes puga començar 
a albirar-se com una possibilitat 
real i que, d’una vegada per totes, 
les persones que el fem servir com 
a llengua vehicular ho puguem fer 
sense exposar-nos a comentaris o 
actuacions humiliants o, en el mi-
llor dels casos, a que se’ns demane, 
amb més o menys educació, que 
ens expressem en castellà, perquè la 
nostra interlocutora o interlocutor 
públic no ens entén.

Ha estat necessari un canvi polí-
tic al nostre País, en 2015, perquè, 
per part dels poders públics autonò-
mics, es considerara, en la dialèctica 
política, la necessitat d’articular me-
sures superadores d’aquesta situació 
de desigualtat i discriminació i, par-
ticularment, pel cas que ens ocupa, 
la introducció de la capacitació lin-
güística dels empleats i empleades 
públics en el marc legal regulador 
de la funció pública valenciana, com 
a eina fonamental pel seu desenvo-
lupament.

 Capacitació: sí o no?
El procés, que encara està als seus 
inicis, va començar, entre declaraci-
ons públiques favorables de diferents 
representants del Consell i amb la 
negociació, a la Mesa General, de 
l’Acord de Legislatura, signat en juny 
de 2016. Malgrat la contundència 
d’aquestes declaracions i els compro-
misos polítics, va estar sorprenent 
que, en un principi, l’esborrany de 
l’acord contemplara, explícitament, 
la introducció de la capacitació lin-
güística dels empleats i empleades 
públics a la nova llei de la funció 
pública i, més tard, al text defi nitiu, 
desapareguera qualsevol referència 
sobre el tema. Potser, aquesta invisi-

bilització de la capacitació lingüística 
al text de l’acord estiguera motivada 
per l’interès de sumar recolzaments 
sindicals a un acord que, pel seu 
contingut, tenia un abast molt més 
ample o, potser, la determinació de 
la Consellera de Justícia i Adminis-
tracions Públiques no era tan ferma 
com s’havia volgut donar a entendre 
a les declaracions públiques.

Tant si fa com si no fa, uns mesos 
més tard, es va promoure des de di-
ferents instàncies sindicals i socials, 
la signatura d’un acord sindical de 
suport a l’establiment de la capaci-
tació lingüística a la nova llei de la 
funció pública. Aquest acord, subs-
crit per Intersindical Valenciana, 
CCOO i UGT, va veure la llum el 29 
de desembre de 2016, sota la deno-
minació de “Bases sobre la compe-
tència lingüística que ha d’acreditar 
el personal al servei de les adminis-
tracions valencianes” i en el que, la 
base primera, estableix de forma 
diàfana que, per fer efectiu el dret 
de tos els ciutadans i ciutadanes a 
relacionar-se en la llengua ofi cial de 
la seua elecció davant les administra-
cions valencianes, s’ha de garantir la 
competència lingüística de “totes” les 
persones que hi treballen.

Aquest Acord, tot i que garantia el 
suport d’una ampla majoria sindical, 
no va ser incorporat per la Consellera 
de Justicia, Grabriela Bravo, al text 

de l’avantprojecte de la Llei d’Ocupa-
ció Pública (LOP), presentat el 26 de 
gener de 2016.

Intersindical Valenciana con-
siderà que els preceptes relatius a 
l’acreditació dels coneixements de 
valencià del personal públic estaven 
redactats amb una ambigüitat calcu-
lada i que, fi ns i tot, cabia la possibi-
litat que no hi calguera acreditar cap 
nivell de coneixement per l’accés a 
l’ocupació pública. Una sospita que, 
desprès, es va confi rmar quan la Con-
sellera esgrimia el fal·laç argument 
que el valencià no podia constituir-se 
en un element de confrontació.

També, en referència als termi-
nis per la seua aplicació i la remissió 
que feia l’avantprojecte de la llei a la 

redacció i aprovació d’un futur regla-
ment, que determinara el nivell de 
capacitació en valencià dels diferents 
llocs de treball, vessava una gran 
ombra de dubte. Tot i sabent que la 
capacitat normativa del Govern està 
sotmesa a múltiples variables i que 
aquestes, fi ns i tot, podien arribar 
a deixar els compromisos en una 
simple declaració d’intencions, no 
constituïa  la garantia necessària per 
assegurar que, l’ús normalitzat del 
valencià a l’Administració fóra una 
realitat abans d’acabar la legislatura; 
és a dir, que un part dels valencians 
i valencianes continuarien sense po-
der exercir el seu dret a emprar la 
seua llengua materna.

Aquesta valoració, compartida 
per moltes entitats dels àmbits cultu-
rals i educatius i, també, per una part 
del Consell, i una vegada compro-
vada la manca de determinació de la 
Consellera, donà pas a una rebel·lió, 
soterrada en alguns àmbits, i pública  
en altres, que forçà una negociació 
i una revisió del text entre la conse-
llera de Justícia i el conseller d’Edu-
cació. El resultat, malgrat no entrar 
a fons en la modifi cació de l’articulat 
de la LOP, si que introduïa més ga-
ranties a les disposicions fi nals: per 
una banda, limitava el termini per 
l’aprovació de reglament regulador 
dels nivells de capacitació lingüística 
a sis mesos a partir de l’entrada en 
vigor de la LOP i, per l’altra, si trans-
corregut un any des de la publicació 
de la llei, no s’havia aprovat l’esmen-
tat reglament, serien d’aplicació, 
automàtica i general, determinats 
nivells de capacitació, en funció de la 
titulació acadèmica exigida per l’ac-
cés a la funció pública.

Com era d’esperar, immedia-
tament es va produir un allau de 
proclames des del Partit Popular i 
entitats satèl·lits, sindicals, culturals 
i pseudocientífi ques, que parlaven 
d’imposició i de fraccionament de 
la societat valenciana. Res de nou, el 

mateix discurs, ja conegut, que no-
més apliquen quan es tracta de de-
fensar els interessos espanyols o, com 
és el cas, del castellanoparlants, da-
vant les reivindicacions, les mateixes, 
d’altres pobles o nacions de l’estat.

Si en la lectura heu arribat fi ns 
ací, heu pogut comprovar que el pro-
cés de normalització lingüística del 
valencià a les administracions públi-
ques valencianes, que només acaba 
de començar, està farcit de llums i 
ombres, de veus en contra i de veus 
a favor; unes sinceres i altres, potser, 
no tant, perquè amaguen, sota l’om-
bra del silenci, la incoherència entre 
les paraules i els fets. Totes elles, les 
evidents i les no tan evidents, acaba-
ran per eixir en la llarga tramitació 
que encara té per davant l’elabora-
ció i aprovació de la Llei d’Ocupació 
Pública i el seu reglament per l’apli-
cació de la capacitació lingüística en 
valencià dels empleats i empleades 
públics.

Silencis estranys
Ens espera una llarga negociació del 
text de llei a la Mesa General, altre 
tant en la tramitació parlamentaria 
de la mateixa i, fi nalment, la nego-
ciació de la disposició reglamentària 
que regule l’acreditació dels nivells 
de coneixement de valencià.  En 
totes tres fases trobarem els entre-
bancs d’aquells i aquelles que ens 
neguen els drets més elementals i, 
per esperats, els assumim amb nor-
malitat; també parlaran, però, el 
silencis que, de vegades ens poden 
sorprendre gratament o, potser, no 
siga així i ens trobem amb difi cultats 
afegides, que facen perillar la conse-
cució de l’homologació de l’ús del 
castellà i el valencià a les adminis-
tracions públiques i dels drets dels 
respectius usuaris i usuàries, amb 
solucions descafeïnades que acaben 
deixant les coses tal i com estan en 
l’actualitat.

Des d’Intersindical Valenciana 
ens mantindrem vigilants, perquè la 
por al debat polític o l’absència del 
convenciment necessari, no aturen 
ni demoren l’aplicació de la igualtat 
lingüística a les administracions pu-
bliques i perquè aquesta siga real i 
sols uns declaració d’intencions. No 
obstant, també fem una crida a les 
persones i a les entitats que des la 
militància lingüística activa o des de 
la simple militància en l’ús quotidià 
de la nostra llengua, es mantinguen 
alerta i mobilitzats, perquè les veus 
de l’oposició i les veus del silenci no 
malbaraten els nostres anhels. 

Els silencis sobre 
capacitació lingüística a la 
nova Llei d’Ocupació Pública

Ens espera una llarga 
negociació del text de la 
llei a la Mesa General, 
en la tramitació 
parlamentaria i 
la negociació del 
reglament que regule 
l’acreditació dels nivells 
de coneixement de 
valencià

El valencià 
llengua vehicular 
de l’ensenyament
Per un model plurilingüe integrador
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SECTORS STICS

O rganitzar-nos com a grup 
de treballadores i treba-
lladors, cohesionat da-

vant una problemàtica, amb clare-
dat d’objectius i amb determinació 
a l’hora de defendre allò conquerit 
amb lluites de classe durant molt 
de temps. Segur que les nostres 
condicions de treball, no haurien 
retrocedit. 

Per la seua part, el Govern in-
tenta aturar un dels col·lectius de 
treballadores i treballadors millor 
organitzat en el món del treball. 
S’hi utilitza com a argument allò 
de la liberalització del sector, i que 
“Europa ho mana”. No és així. S’hi 
oculten grans interessos de manera 
intencionada. 

La Unión Europea, amb la col-
laboració i el vist i plau dels estats 
que la formen, i amb Grècia i Espa-
nya com a protagonistes especials, 

permeten que els fons d’inversió 
de capital estranger i les empre-
ses com les del grup Plataforma de 
Inversores Portuarios de España 

(PIPE) volen entrar a l’Estat es-
panyol, a caiga qui caiga, i aconse-
guir amb tot això un major marge 
de benefici. Amb aquesta estratè-
gia han desregularitzat sectors es-
tratègics de l’Estat com l’energia, 
l’educació, la sanitat, el transport, 
etc. I ara li toca als ports, que és 
l’activitat que més beneficis deixa 
en impostos, perquè suposa entre 
el 60 i el 80% de les importacions 
i exportacions.

El conflicte s’inicia pels inte-
ressos econòmics, immensos, de 
J.P. Morgan, que vol vendre els 
seus terminals a l’empresa xinesa 
Shipping COSCO. Va posar com a 
condició liberalitzar els ports per a 
poder contractar als seus mariners 
i fer que aquests facen la càrrega i 
descàrrega dels vaixells pel mateix 
sou que els paga; sous que estan 
regulats pel mercat laboral xinés, 
és a dir, molt menors que els eu-
ropeus.

En aquest conflicte, les multina-
cionals es juguen milers de milions, 
perquè el  seu principal interés és 
invertir en llocs a canvi de la libe-
ralització de l’estiba. És a dir, que 
el treball dels estibadors ho facen 
els seus propis treballadores i tre-
balladors, i així obtenir més bene-
ficis. També evitar el  pagament 
d’impostos, seguretat social i altres 
taxes que se’ls imposen a l’Estat. 
Un altre factor, no menys impor-
tant, és el recurs de contractacions 
precàries a través d’ETT i subcon-
tractacions. Açò ja està ocorrent 
en els ports d’El Pireo i Tesalónica, 
a Grècia, avançada experimental 
d’aquest conflicte.

El mite del sou com argument
El salari està directament relacio-
nat amb la riquesa que es produeix 
en cada jornada o en cada càrrega 
o descàrrega que es realitza. Tenen 
un petit sou base fix i la resta depén 
de la producció que són capaços de 
generar. Són persones que treballen 
a estall. A major producció, major 
prima variable. Així, el sou mensual 
no és estable. Els salaris són iguals 
tant per a homes com per a dones, 

tant per al personal fix com per a 
l’eventual.

Es cobra per dia treballat. Si no 
hi ha feina, no hi ha sou i sempre 
estàs disponible per si l’empresa et 
crida per a treballar. Se’ls obliga a 
estar disponibles les 24 hores del 
dia, els 362 dies a l’any (a excepció 
de l’1 de maig, l’1 de gener i el 25 de 
desembre que són dies inhàbils en 
els llocs). El que sí se sap és que una 
empresa d’estiba cobra uns 1.500 
€ per transportar un contenidor, 
mentre que el personal dels esti-
badors cobren entre 30-70 cèntims 
per carregar-lo o descarregar-lo, 
segons l’horari en què es faça.

Altre mite creat és com s’entra 
a treballar a l’estiba. S’entra per 
oferta de treball que facen les em-
preses, després de superar un pro-
cés de selecció, regulat en el con-
veni sectorial estatal i que consta 
de proves físiques, proves psicotèc-
niques i proves mèdiques. Així de 
senzill. Processos selectius regulats 
pel conveni del sector.

És possible un acord negociat? 
Les estibadores i estibadors i la 
patronal demanen que el Govern 
convoque una mesa de negociació i 
legitime els acords entre empreses 
i personal treballador. La voluntat 
és la de resoldre el problema amb 
una solució pactada. Per a arribar a 
un acord final fa falta que el govern 
parle amb les parts.

La postura de no negociar del Mi-
nistre de Foment està sent criticada 
pels sindicats, per l’empresariat i per 
les institucions portuàries, així com 
per la resta de grups parlamentaris. 
La seua postura és la de resoldre la 
qüestió de la sentència europea li-
quidant les plantilles d’estibadors 
dels ports. Pretén aplicar un ERO 
i pagar de les arques públiques els 
350 milions d’euros que costaria. No 
és de rebut que es vulga fonamentar 
la necessitat d’un Decret Llei, per 
l’amenaça d’una multa, per a solu-
cionar un problema, quan l’objectiu 
de fons que pretén és acabar amb el 
col·lectiu d’estibadors amb diners 
públic.

E l sindicat és una associa-
ció integrada per persones 
treballadores en defensa i 

promoció dels seus interessos labo-
rals, és a dir, és “un espai d’autoor-
ganizació per a la defensa dels seus 
interessos”.

El concepte d’autoorganizació 
determina la voluntat de les perso-
nes de ser part activa per a resoldre 
els seus problemes i no esperar que 
siguen altres qui resolen els proble-
mes. En definitiva, el sindicat és un 
espai d’autoorganizació i no un pro-
veïdor de servei i protecció.

Ací és on entra el conflicte entre 
“de” o “per a” treballadores i treba-
lladors”. 

La diferència la determinen les 
formes organitzatives de què es do-

ten i que els porten per un camí o 
per un altre.

On naix la legitimitat? 
Les característiques que determinen 
la seua legitimitat són: la capacitat 
de negociació, de conflicte, l’afiliació 
i la representativitat electa; i no per 
llei.
Les eleccions sindicals són el 
mitjà per a la representativitat, al-
menys en aquest país La celebració 
d’aquestes es produeixen cada qua-
tre anys a partir del primer procés 
electoral que es realitza en un centre 
de treball o empresa, que compten 
amb sis o més persones.

En base a la legislació vigent, se-
gons la representativitat obtinguda 
en les eleccions es té més o menys 

de capacitat de negociació col·lec-
tiva; segons l’àmbit (empresa, sec-
tor, territori...) serà necessari un 
tant per cent determinat per a po-
der negociar. 

Feta la llei, feta la trampa. En 
aquest estat hi ha empreses i sindi-
cats que acorden prèviament la seua 
representativitat per afinitats (fa-
miliar, ideològica, etc.) per a dur a 
terme les negociacions laborals sense 
tindre en compte l’opinió del conjunt 
de treballadores i treballadors. 

El fet de ser necessari traure un 
tant per cent mínim per poder ob-
tindre representativitat en les nego-
ciacions, genera una competitivitat 
entre sindicats que haurà de ser 
sana, però més bé es considera “ene-
mic” a qualsevol altre sindicat.

Independènci sindical
Aquesta competitivitat ha portat a 
alguns sindicats a perdre el respecte 
cap al conjunt de treballadores i 
treballadors. No deixen autoorga-
nitzar-se i participar en un procés 
democràtic de eleccions que a poc 
a poc condueix a que es substituïsca 
el sistema representatiu per altre 
d’institucionalizació dels sindicats. 

Si el sindicat es converteix en ins-
titució del sistema, comporta que el 
sindicat deixe de ser una autoorga-
nizació de treballadores i treballa-
dors i que perda la seua indepen-
dència. 

La independència d’un sindicat 
és imprescindible per a lluitar al ter-
reny polític i social. És per això, que 
l’objectiu de les eleccions sindicals 
no ha de ser obtindre el major nom-
bre de representats, sinó obtenir els 
millors representats possibles per a 
fer partícips al conjunt de treballa-
dores i treballadors.

Majoritàris en IDL

En les eleccions sindicals re-
alitzades en Groupe Logistics 
IDL de Riba-roja del Túria 
la candidatura presentada 
per STICS-Intersindical Va-
lenciana va obtenir un gran 
recolzament de treballado-
res i treballadors i ha passat 
a ser el sindicat majoritari en 
un comité d’empresa de nou 
membres, amb l’obtenció cinc 
representants front a quatre 
d’UGT.

Des de STICS volem agrair 
el recolzament majoritari que 
les treballadors i treballadors 
de van donar a la nostra can-
didatura en les passades elec-
cions. L’elecció ha sigut clara i 
el missatge, com el nostre, con-
tundent.

I si totes i tots férem com la 
gent que treballa a l’estiba?
Per què ocupa les primeres pàgines de la premsa i és el tema estrella de 
les tertúlies de les televisions? Quins interessos s’oculten per a donar 
aquest sobtat protagonisme a un sector que no tenia cap conflictivitat?

Unitat d’acció

La força negociadora del personal dels estibadors, que han arribat a 
consolidar, està en la seua unitat d’acció. En el sector, els sindicats 
majoritaris pràcticament no tenen pes. La Coordinadora de los 
Trabajadores del Mar és majoritària en el sector i sobre ella recau el pes 
de les negociacions. Les condiciones de treball d’aquest sector són fruit 
de molt anys de lluita i de defensa dels seus interessos i ho han fet de 
manera exemplar. Han sabut organitzar-se i defendre el que és seu. Per 
això, quan hi ha gent que, encara tenint treball, els costa arribar a final 
de mes perquè han perdut les seues condicions laborals, hauríem de 
mirar cap a aquest col·lectiu, recolzar-los en la defensa dels seus drets 
i a ser possible, seguir el seu exemple.

La importància de les eleccions sindicals
Un sindicat ha de ser una organització “de” i “per a” les treballadores i 
treballadors?
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TÍTOL DEL TEMASECTORS SALUT

Intersindical Salut ha rebut di-
verses queixes de l’afiliació, indi-
cant-nos que els alguns superiors 
utilitzen sistemes de missatgeria 
instantània per contactar amb els 
personal durant els seu temps de 
descans per comunicar assumptes 
relacionats amb el treball.

Açò ens ha de fer reflexionar so-
bre la incorporació generalitzada 
dels nous sistemes de comunicació 
social i els efectes que produeix en 
el marc actual de relacions labo-
rals. La incorporació de dispositius 
mòbils a la nostra vida quotidiana 
ens pot ocasionar males passades.

Podem considerar correcta la 
localització d’un/a professional per 
aquests mitjans, durant en el seu 
temps de descans per transmetre 
una comunicació relacionada amb 
el treball?

L’abast social a la tecnologia de 
la comunicació està generant cer-

tes perversions a les que hem de 
parar una mica d’atenció.

Consideracions
Els sistemes particulars de comu-
nicació que cadascú utilitza en la 
seua vida privada per a desenvo-
lupar la seua comunicació social 
no poden suposar la localització 
permanent per a l’organització on 
es treballa. Al menys sense una 
autorització prèvia i expressa del 
titular per que l’empresa en puga 
fer ús.

Entenem, que les dades perso-
nals que el treballador/a facilita a 
l’empresa, ho fa en atenció a la rea-
lització de tràmits oficials, i en tot 
cas per a una utilització, sempre en 
el seu interès, i no per incorporar 
condicions laborals menys favo-
rables per al professional, com és 
una localització permanent no 
reglada.

En l’àmbit sanitari, on la pres-
tació del servei és ininterrompuda, 
s’han desenvolupat sistemes orga-
nitzatius per abordar tota mena 
de situacions en tots els horaris, 
establint-se una regulació sobre 
la localització de determinats pro-
fessionals per atendre necessitats 
sobrevingudes, estalviant la per-
manència innecessària en el centre 
de treball.

Si realment hi ha necessitat de 
localitzar personal per fer front a 
situacions sobrevingudes en l’àm-
bit sanitari, caldrà establir un cert 
ordre i superar l’abús que suposa 
tenir localitzada tota la plantilla a 
través dels seus propis dispositius.

En aquest sentit, des d’Intersin-
dical Salut, s’ha remès un requeri-
ment a la conselleria de Sanitat 
per què aquestes consideracions 
s’incorporen a l’agenda de treball i 
es faça un pensament sobre la in-
justícia que suposa, per un costat, 
tenir a tota la plantilla localitzada 
i, per un altre, la vulneració del 
temps de descans dels professio-
nals sense cap mena de ordenació, 
i contraprestació.

E l fet que l’embaràs i la lactàn-
cia materna, puguen suposar 

un risc per a la dona que treballa i 
també per al nadó i que, per tant, 
calga la suspensió o l’adaptació del 
lloc de treball és, a hores d’ara una 
disquisició sobre la que no cal te-
nir cap dubte.

El cas, és que 
com que aquestes 
situacions altera-
ven les circums-
tàncies de treball, 
bé amb la suspen-
sió total o amb 
l’adaptació del 
lloc, de la mateixa 
manera determi-
nades treballa-
dores observaven 
com desapareixien de la seua nò-
mina els complements d’atenció 
continuada, guàrdies, etc. que ve-
nien percebent. Penalitzant així la 
maternitat i lactància amb la pèr-
dua de retribució que es percebia 
abans de la suspensió o adaptació.

Recentment, La Sala de lo So-
cial del TS s’ha pronunciat (Stc. 
633/2017) declarant que els fets 
com els descrits suposen una vul-
neració del dret a la igualtat i no 
discriminació.

Amb aquest pronunciament, 
el sistema judicial aporta un ele-

ment de pes a les 
demandes que 
s’han vingut fent 
des de Intersindi-
cal Salut en aquest 
sentit, i la conse-
lleria de Sanitat 
haurà de prendre 
en considera-
ció aquests nous 
pronunciaments 
i anar aplicant, 

amb certa urgència, determina-
des mesures contra la discrimi-
nació de les dones, moltes de les 
quals estan contemplades el Pla 
d’igualtat considerat d’aplicació 
prioritària per la pròpia conse-
llera de Sanitat. 

En primera instància, cal expres-
sar la nostra satisfacció general pel 
contingut del Pla d’Ordenació de 
Recursos Humans (PORH) i l’es-
forç negociador de la conselleria 
de Sanitat. El seu ampli contingut 
dirigit al coneixement real de la 
situació, de les necessitats, de l’es-
clariment de les funcions a realit-
zar en els diferents llocs de treball, 
dels indicadors que ens marcaran 
el camí adequat per a la consecució 
d’objectius organitzatius i assisten-
cials, van a ser un repte tant per a 
la pròpia Conselleria com per a la 
part social

No obstant això, hi ha un punt 
fosc en aquesta negociació i en el 
contingut del PORH que ens col-
loca en una difícil situació a l’hora 

de recolzar-lo de forma completa. 
Ens referim al capítol VII.2, Jubi-
lació del personal estatutari. Podem 
concloure que l’origen del problema 
resideix en no haver-hi separat, de 
forma clara, el PORH del que seria 
un decret de prolongació del servei 
actiu en complir l’edat de jubilació 
forçosa. El desenvolupament d’un 
decret independent del PORH hau-
ria evitat que les característiques i 
problemes de la prolongació de la ju-
bilació emmascarés el que s’hagués 
d’haver negociat en el PORH. 

Les nostres propostes s’encami-
naven a ajustar-se al contingut de 
la Llei, tant del Estatut Marc (EM)
com del Text Refós de l’Estatut Bà-
sic de l’Empleat Públic (TREBEP). 
És a dir, que tant la concessió com 

la denegació de la prolongació del 
servei actiu haurien de realitzar-se 
sobre la base de necessitats i criteris 
organitzatius de l’administració con-
tinguts en el PORH. L’administra-
ció, contràriament, ha imposat sense 
permetre negociació i sense donar 
cap explicació dels motius pels quals 
ha triat l’indicador objectiu, la taxa 
d’ocupació nacional en categories 
i especialitats superior al 90%, ob-
jectiu absolutament inadequat per 
extrapolar necessitats determina-
des. Això suposa que pràcticament 
totes les especialitats de facultatius 
i la majoria d’infermeria complirien 
aquest requisit, independentment 
de la situació en la conselleria de Sa-
nitat, fet que no considerem en abso-
lut justificat.

Tot açò crea un conflicte entre el 
dret del professional que sol·licita la 
prolongació i el dret del que vol acce-
dir a la vacant tant de forma tempo-
ral com després d’un procés reglat de 
selecció i provisió.

Per això, proposem les següents 
actuacions:
�� Que per cada pròrroga de ju-

bilació que es concedisca fins als 
67 anys, i sempre que les ràtio 
indiquen un dèficit de professi-
onals en aquest servei, es crearà 
un lloc de acumul de tasques / 
vacant de la mateixa categoria/
especialitat. 
�� Si les ràtio del servei en el qual 

es concedeix la prolongació no 
justifiquessin la creació de l’acu-
mul de tasques/vacant, es crearà 
una de la mateixa categoria/espe-
cialitat en un altre departament 
de salut on existeixi la necessitat 
i, finalment, si en aquesta espe-
cialitat no existeix ràtios que ho 
justifiqui, es crearà un acumul/
vacant en la mateixa categoria, 

però diferent especialitat on siga 
necessària per les ràtio.
�� A més, per cada pròrroga de ju-

bilació que es concedisca per sobre 
dels 67 anys (ja que entren criteris 
qualitatius) es crearà un acumul 
de tasques/vacant amb la finalitat 
que el professional que prorroga 
tinga temps de centrar-se en la so-
cialització del coneixement expert, 
que és la justificació de la conces-
sió de la prolongació, i quan fina-
litze la pròrroga, aquesta plaça de 
nova creació serà una vacant que 
deixa la persona que es jubila.
Volem afegir que existeix la pos-

sibilitat de contemplar la jubilació 
parcial una vegada complerta l’edat 
ordinària de jubilació sense que siga 
necessari realitzar un contracte de re-
lleu, ja que existeix aquesta modalitat 
en la Llei General de la Seguretat So-
cial. Podria ser d’interès per a alguns 
professionals que volgueren roman-
dre en el servei actiu però sense tin-
dre una jornada a temps complet.

Queixes per l’ús 
inadequat de les dades 
de caràcter personal

La Justícia assetja la 
discriminació a les dones

En el context de la negociació del 
Decret de Selecció i provisió de 

personal, la Conselleria introduí la 
creació de la figura de Coordinador 
de Personal Tècnic. Aleshores, Inter-
sindical Salut es va posicionar favora-
blement a aquesta mesura. Sobtada-
ment, sense explicar ben bé el perquè, 
donà marxa enrere ajornant la me-
sura per a una posterior negociació.

Des d’aleshores, hem insistit rein-

troduir aquest assumpte en la nego-
ciació i, de fet, forma part del calen-
dari de 2017. Intersindical Salut-Iv, 
davant aquesta conjuntura, ha instat 
la seua creació aportant tot un seguit 
d’elements justificatius, alguns dels 
quals cal destacar:

Es prioritari eradicar les situa-
cions que suposen una font de con-
flictivitat en l’organització sanitària. 
En aquest sentit s’entén aconsellable 

desenvolupar elements organitzatius 
desvinculen funcionalment el perso-
nal tècnic superior i el d’infermeria. 
Així, hem proposat que el personal 
tècnic superior puga exercir les fun-
cions corresponents a la seva au-
to-organització, control i supervisió 
de la qualitat dels serveis que presta.

Des d’un punt de vista legal, cal 
fer menció especial a l’art. 4 de l’Or-
dre Ministerial de 14 de juny de 1984 

que supedita la funció del personal 
Tècnic Superior a la direcció facul-
tativa, fet que suposa un motiu de 
pes a tenir en compte en la creació 
del coordinador de personal tècnic 
superior als serveis de suport al di-
agnòstic i tractament.

També cal destacar l’evolució en 
el sistema educatiu, i concretament 
en allò relatiu a la formació profes-
sional, que ha permès l’especialitza-
ció d’aquests professionals en tots els 
àmbits en els quals desenvolupen les 
seves funcions. En aquest sentit, no 
podem oblidar que dins de les com-
petències de les titulacions es troben 
aquelles adreçades a l’organització, 
gestió i salvaguarda de les garanties 
de qualitat de les comeses al seu càr-
rec. Així, doncs, sembla concloent 
que amb aquest nivell d’especialitza-
ció resulta complicada la supervisió 

per part del personal que no dispose 
d’aquesta capacitació.

Per un altra banda, no es pot dei-
xar de costat la conveniència de vet-
llar per la millora d’un millor servei 
als usuaris i per una millor assigna-
ció de recursos, fet que constitueix 
una obligació dels responsables de 
la prestació sanitària. També des del 
vessant organitzatiu, cal fer èmfasi 
en els dictàmens del Ministeri de 
Sanitat, atès que als seus informes 
sobre els estàndards del laboratori 
Clínic Central, recomana expressa-
ment la incorporació de la figura de 
supervisor/coordinador del personal 
tècnic superior. 

Des d’Intersinidical Salut-Iv, con-
siderem que la creació del coordina-
dor de personal tècnic suposa una 
millora organitzativa i assistencial de 
la sanitat valenciana.

La coordinació del 
personal tècnic sanitari, 
una figura necessària

 Aprovació amb «però» al PORH
Intersindical Salut saluda l’aprovació del Pla d’ordenació de Recursos 
Humanos amb algunes puntualitzacions
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INTERNACIONAL

Entre els dies 16 de març a 1 
d’abril una Comissió Euro-
pea de verificació dels Drets 

Humans, integrada per persones 
amb càrrecs institucionals i repre-
sentants d’organitzacions socials, 
procedents d’Alemanya, Bèlgica, 
Itàlia i Espanya, entre els que hi era 
Marco Llerena, de la Intersindical 
Valenciana, ha dut a terme una 
tasca d’Observatori en el context 
de la nova situació que s’ha obert a 
Colòmbia, després de la signatura 
dels Acord de Pau, signats pel Go-
vern i les Forces Armades Revolu-
cionàries de Colòmbia (FARC-EP), 
el 24 de novembre del 2016. 
Els objectius d’aquesta Comissió 
han estat i així van ser expressats a 
quants organismes institucionals, 
organitzacions i moviments soci-
als, amb els quals s’han mantingut 
reunions:
�� Expressar el nostre suport al 

procés de Pau que s’està duent a 
terme al país, tant a l’acord signat 
entre el govern i les FARC-EP, 
com a la nova fase de converses 
de pau del govern amb l’Exèrcit 
d’Alliberament Nacional.
�� Conèixer la situació actual, 

després de la signatura dels 
acords de pau.
�� Realitzar un seguiment de la 

implementació d’aquests acords, 
per detectar incompliments que 
puguen portar a la situació de 

vulneració i violacions de drets 
humans, com va passar en ante-
riors Acords de Pau.
�� Contactar amb les organit-

zacions i defensors de DDHH 
preveient futures urgències i col-
laboracions, així com sol·licitar a 
les institucions amb les que ens 
vam reunir, que protegesquen 
aquestes organitzacions i als de-
fensors de drets humans.
�� Conèixer les necessitats de les 

organitzacions internacionals 
d’acompanyament a defensors de 
drets humans, en el nou context.
�� Visibilitzar la situació de la 

Comunitat de Pau de San José 
de Apartadó, així com mostrar el 
nostre suport a aquesta Comu-
nitat, en el XX Aniversari de la 
seva constitució.
�� Participar en el V Fòrum In-

ternacional de No Violència a 
Quindio
La Comissió ha realitzat reuni-

ons amb organismes institucionals 
i estatals, organismes eclesiàstics, 
Plataformes de DDHH, moviments 
socials, sindicats, organitzacions 
d’Acompanyament internacional, 
Plataformes de Dones, així com 
amb Gestors de pau de FARC-EP 
i ELN. També s’ha realitzat una vi-
sita a la Zona veredal de transició 
de guerrillers de les FARC-EP, La 
Florida (Va xocar) i a la Comunitat 
de San José de Apartadó.

Un cop realitzades les reunions 
amb tots els citats, aquesta comis-
sió presenta, de manera molt es-
quemàtica, les preocupacions com-
partides, per tots: 

1. Expressem la nostra satisfac-
ció pel Procés de Pau que s’avança 
a Colòmbia, pels acords assolits a 
l’Havana entre el Govern Colom-
bià i les FARC-EP, pel compliment 
generalitzat del Cessament el Foc 
acordat i per l’inici de la fase pú-
blica dels diàlegs entre el Govern 
Colombià i l’ELN. Es configura així 
una nova realitat d’esperança per a 
Colòmbia.

2. Mostrem, alhora, la nostra 
preocupació davant els greus riscos 

que s’entreveuen en el Procés de 
Pau com són:
�� El retard en la implementació 

dels Acords de l’Havana, tant pel 
que fa a la seva plasmació en un 
nou cos legislatiu (es calcula que 
es necessitaran unes 40 lleis no-
ves o reformes legislatives, de les 
que es duen realitzades tot just 
4), com en la posada en marxa 
dels mecanismes pactats (espe-
cialment pel que fa al desmunti 
del paramilitarisme i la protecció 
dels líders socials).
�� Una forta oposició als Acords 

per part de sectors poderosos del 
país que estan obstinats en el seu 
descarrilament, alhora que es do-
nen actuacions que són contraris 
al normal desenvolupament dels 
Acords per part d’algunes insti-
tucions de l’Estat (Fiscalia, Pro-
curadoria, judicatura) i alguns 
sectors del propi govern.
�� La modificació en tràmit par-

lamentari d’allò acordat entre 
el Govern Colombià i les FARC, 
el que posa en qüestió la segu-
retat jurídica de tot el procés. 
Ens semblen especialment greus 
les modificacions efectuades a 
l’Acord sobre Justícia Especial 
per a la Pau, pel que fa a les for-
tes limitacions establertes a la 
responsabilitat de comandament 
i al blindatge fixat per als agents 
privats, participants o finança-
dors de la violència.
�� El paper atorgat a la missió de 

Nacions Unides en el procés es 
limita en l’actualitat a la simple 
verificació del cessament d’hos-
tilitats i del futur lliurament 
d’armes. Considerem que cal do-
nar començament com més aviat 
millor a una segona fase, que 
constitueixi realment una missió 
de Pau, amb un caràcter més in-
tegral, que inclogui la verificació 
en matèria de Drets Humans.
�� La profunda preocupació per 

la situació de les Zones transi-
tòries de Normalització (ZVTN) 
i dels Punts Transitoris de Nor-
malització (PTN) on es troba la 
guerrilla concentrada en el seu 
procés de desistiment d’armes, 
trànsit a la legalitat i la seva pre-
paració per a la reincorporació a 
la vida civil i la preocupació per 
la falta de condicions de segure-
tat per als excombatents.
�� La preocupació per la creixent 

presència paramilitar en àmplies 
regions del país i estem con-

vençuts que, de consolidar-se, 
aquest fenomen pot fer descarri-
lar el procés de pau.
D’altra banda, hem visitat la 

Comunitat de Pau de San José de 
Apartadó en el seu vinté aniversari 
i hem constatat el suport interna-
cional, que aquesta atresora. En el 
dia de l’aniversari, 23 de març, a 
més d’aquesta Comissió Europea, 
s’ha produït una gran presència 
de diferents institucions com, re-
presentants de les ambaixades de 
Noruega, Suècia, Suïssa, Alema-
nya, Bèlgica i Itàlia, també una 
representació de la Unió Europea 
i finalment l’Oficina de l’Alt Co-
missionat de Nacions Unides per 
als Drets Humans (OACNUDH) 
que ha pogut comprovar la situa-
ció complicada i perillosa que viu 
aquesta comunitat per la presència 
de paramilitars.

També volem expressar la nos-
tra preocupació per la situació dels 
drets humans al país i molt parti-
cularment per l’increment en els 
assassinats de líders socials i de-
fensors de drets humans, així com 
per l’estigmatització i judicialitza-
ció de la seva tasca. Aquesta és una 
preocupació compartida amb Todd 
Howland, representant de l’Alt 
Comissionat de Nacions Unides 
per als Drets Humans, qui així ens 
ho va transmetre en reunió man-
tinguda amb ell. L’informe anual 
de Nacions Unides recull un total 
de 127 líders socials assassinats el 
2016, al que caldria afegir que 389 
més van patir atacs.

Assesinats de liders socials
També volem destacar la situació 
de les dones, la violència quotidiana 
que s’exerceix contra elles i la perse-
cució de les dones líders socials, co-
munals i sindicals, ja que en el segon 
acord, en aquest nou procés de jus-
tícia per a la Pau, han retrocedit en 
consecució de drets, com pel que fa a 
la participació de les dones en la vida 
política a partir del concepte de pa-
ritat, o com la consecució dels drets 
de la població LGTB, que en l’actual 
acord, gairebé no té presència.

Finalment, ens resulta molt pre-
ocupant la situació de persecució 
als líders socials que observem, vo-
lem ressaltar la situació dels líders 
sindicals i les seves organitzacions, 
que han estat històricament un 
dels col·lectius més castigats. Des 
de la dècada dels vuitanta ha ha-
gut més de 4.000 líders sindicals 
assassinats, centenars de sindicats 
tancats i milers d’afiliats despla-
çats. Fets tots que han quedat en la 
total impunitat.

Per tot açò, considerem que el 
paper de la Comunitat Internaci-
onal en el Procés de Pau és fona-
mental perquè culmini amb èxit el 
procés de pau. Per això, des de la 
Intersindical Valenciana valorem 
molt positivament el desplaçament 
de la Delegació Internacional a Co-
lòmbia i animem les institucions 
valencianes, estatals i europees a 
seguir aquest camí per acompa-
nyar el poble colombià en aquest 
procés de construcció de la pau.

Ès preocupant la 
situació dels drets 
humans al país, molt 
particularment per 
l’increment en els 
assassinats de líders 
socials i defensors 
de drets humans

Comunitat de Pau de San José de Apartadó en el seu vinté aniversari

Una comissió europea 
supervisa el procés de 
pau a Colòmbia 
Intersindical hi va viatjar amb la delegació europea de verificació 
dels Drets Humans
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L es Marxes de la Dignitat 
han decidit convocar una 
nova manifestació estatal 

a Madrid el proper dissabte 27 de 
maig sota el lema: pa, treball, sos-
tre i igualtat. Aquesta convocatòria 
pretén agrupar totes les lluites i 
totes les organitzacions que llui-

ten per un canvi de les polítiques 
socials, laboral i econòmiques que 
s’estan aplicant per part del go-
vern. Aquestes polítiques que han 
empobrit la població, aprofundit 
en les desigualtats socials i retallat 
drets. Per això, des de les Marxes 
de la Dignitat es considera que cal 

mantindre i impulsar una mobilit-
zació unitària, plural i massiva per 
expressar el rebuig a aquestes polí-
tiques i avançar per aconseguir un 
canvi real.

Les Marxes de la Dignitat con-
creten les seues reivindicacions en 
aquesta mobilització en aquestes 

propostes acordades en l’Assem-
blea Estatal de l’11 de març: 
�� Per l’ocupació estable, salaris 

dignes i la renda bàsica: Deroga-
ció de les reformes laborals
�� En defensa de pensions públi-

ques dignes i a càrrec dels Pressu-
postos. No al Pacte de Toledo
�� Contra el feminicidi: Ens vo-

lem vives, ni una menys.
�� Per la llibertat dels i les preses 

i processades per lluitar. Amnis-
tia.
�� Pel no pagament del deute. UE 

i FMI fora ja d’aquí
�� Per la defensa dels Serveis Pú-

blics com a drets essencials.
Per aquest moviment unitari, 

que agrupa a sindicats alternatius, 
moviments socials, partits polítics, 
assemblees territorials i persones, 
és necessària un mobilització sos-
tinguda en el temps per fer front 
als atacs que les treballadores i tre-
balladors i el conjunt de la població 
estan patint per l’aplicació de les 
directrius de la Troica. L’austeritat, 
malgrat el maquillatge d’algunes 
mesures del govern espanyol, com 
ara l’acord sobre temporalitat en 
les Administracions Públiques, és 
l’eix central del govern de Mariano 
Rajoy. 

Tornar al carrer
Per això, i per la manca de res-
posta activa de les centrals sindi-
cals majoritàries, més preocupades 
en recuperar la concertació social 
que en lluitar per acabar amb les 
retallades i la pèrdua de drets, les 
Marxes de la Dignitat han decidit 
tornar als carrers per omplir-los de 
la dignitat: la dignitat de nombro-
sos delegades i delegats sindicals 
que lluiten a les seues empreses per 
oposar-se a l’empitjorament de les 
condicions laborals, la precarietat i 
la reducció salarial. La dignitat de 
les persones pensionistes que llui-
ten per unes pensions públiques 
i dignes, no només per els actuals 
pensionistes sinó també perquè les 

noves generacions també puguen 
accedir a una jubilació digna. La 
dignitat, també,  de les dones que 
lluiten cada dia contra la bretxa 
salarial, les violències masclistes, 
una igualtat real de les dones i per 
acabar amb la societat patriarcal en 
que vivim.

Viure amb dignitat
La dignitat de les persones refugi-
ades i migrants que lluiten per tro-
bar refugi i poder tindre una vida 
digna en el nostre país. La dignitat 
de la gent jove que lluita per poder 
emancipar-se, viure en unes condi-
cions dignes i no haver d’exiliar-se 
per poder aconseguir-ho.

La dignitat, finalment, de de-
senes de col·lectius que treballen 
i lluiten cada dia per acabar amb 
les discriminacions social, laborals 
i econòmiques i per avançar en el 
camí de la justícia i la transforma-
ció social.

Eixa és la dignitat que omplirà 
els carrers de Madrid el proper dia 
27 de maig. El Madrid combatiu i 
solidari, de les lluites obreres i so-
cials, del no pasaran, ens tornarà a 
acollir, com ho ha fet tantes vega-
des, per totes i tots junts unir-nos 
en un crit pel Pa, Treball, Sostre i 
Igualtat.

Les Marxes de la 
dignitat tornen a 
Madrid el 27 de maig
‘Pà, treball, sostre i igualtat’ lema de la convocatòria

Eixida de la columna d’Alacant

El Madrid combatiu i 
solidari, de les lluites 
obreres i socials, 
del no pasaran, ens 
tornarà a acollir, 
com ho ha fet tantes 
vegades, per totes i 
tots junts unir-nos en 
un crit pel Pa, Treball, 
Sostre i Igualtat

MARXES DE LA DIGNITAT
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La Conselleria d’Educació ha fet 
publiques les dades de l’apli-

cació del nou programa plurilin-
güe que s’aplicarà el curs que ve en 
l’etapa d’Educació Infantil. Segons 
l’administració el 54% dels centres 
han optat pels nivells avançats (I o 

II), el 30% pels intermedis (I o II) i 
el 16% pels bàsics (I o II).

En una primera valoració, 
STEPV considera molt positiu que 
la majoria dels centres opten pels 
nivells avançats, ja que són els únics 
que garantiran que l’alumnat acon-

seguisca les mateixes competències 
en valencià i en castellà i un domini 
funcional de la llengua estrangera. 
El Sindicat va animar recentment 
els centres educatius a adscriure’s 
als nivells avançats per aquest i al-
tres motius.

Així i tot, el Sindicat reclama 
més dades per a fer una valoració 
més completa, ja que les dades 
oferides per la Conselleria no dis-
tingeixen entre la xarxa pública i 
la concertada, no s’especifiquen 
les dades per comarques ni el total 
d’alumnat afectat. Sense aquestes 
dades és difícil fer una valoració 
completa de l’impacte que tindrà 
en el sistema educatiu l’aplicació 
del nou programa plurilingüe el 
curs que ve.

Recordem que els informes 
elaborats per STEPV sobre l’ense-
nyament en valencià indiquen que 
només el 30% de l’alumnat rea-

litza els seus estudis en valencià, 
del qual en Infantil s’arriba al 36% 
(en les dues xarxes, pública i con-
certada). Sense conéixer el nombre 
d’alumnes que adoptarà els nivells 
avançats el curs que ve, és impos-
sible fer la comparativa per valorar 
l’impacte.

En eixe sentit, STEPV demanarà 
més informació a la Conselleria 
d’Educació. Igualment, continuarà 
proposant millores al decret de plu-
rilingüisme per tal que la immensa 
majoria de l’alumnat puga estudiar 
en els nivells avançats. I continuarà 
fent propostes per a millorar la for-
mació en llengües del professorat.

El passat 14 de març va tin-
dre lloc la reunió de la Junta 
de Portaveus per a tractar el 

calendari de negociació de la Mesa 
Sectorial d’Educació del que queda 
de curs. 

A diferència d’anteriors juntes 
de portaveus la Conselleria no ha 
inclòs la negociació de les noves 
plantilles. STEPV ha preguntat 
per aquest “oblit” a la Conselleria, 
que ha contestat que s’està tre-

ballant en el tema però no poden 
assegurar encara en quin moment 
del curs es podran negociar. El 
Sindicat ha insistit en la necessi-
tat i importància de negociar les 
plantilles de professorat en les di-

ferents etapes educatives el més 
prompte possible.

El Sindicat ha reclamat la nego-
ciació de millores en les condicions 
laborals del professorat, en el sis-
tema educatiu, de la consolidació 
del professorat interí, la modificació 
de la composició del Consell Escolar 
Valencià, l’increment de de l’ense-
nyament en valencià i la negociació i 
compliment de la normativa de salut 
i seguretat laboral del professorat.

D’altra banda, STEPV ha dema-
nat les dades del professorat interí 

que no té encara la capacitació en 
valencià i ha demanat un pla de 
xoc de formació en valencià per-
què obtinguen la capacitació el més 
prompte possible i evitar ser exclo-
sos de les borses per l’aplicació de 
l’ordre 90/2013. La Conselleria ha 
informat que estan plantejant-se la 
possibilitat de desactivar-los de les 
borses de treball fins que obtinguen 
la capacitació i s’ha compromés a 
posar en marxa aquest pla de xoc de 
formació en valencià perquè obtin-
guen la capacitació.

El passat 9 de març va tindre lloc 
una nova vaga educativa en totes les 
etapes i xarxes educatives a l’estat 
convocada per la Plataforma Estatal 
per l’Ensenyament Públic. Al País 
Valencià, la Plataforma en Defensa 
de l’Ensenyament Públic, de la qual 
STEPV-Iv en forma part, s’hi va 
afegir a la convocatòria. D’aquesta 
manera, pares i mares, alumnat i 

professorat se sumaven a la vaga des 
dels seus sectors. 

Els motius de la convocatòria 
d’aquesta vaga van ser l’exigència de 
derogació de la LOMQE, la deroga-
ció dels reials decrets-llei que reta-
llen drets de professorat i alumnat i 
l’increment pressupostari en educa-
ció. STEPV-Iv, a més, afegia a la pla-
taforma reivindicativa la necessitat 

d’activar processos de consolidació 
del professorat interí.

El seguiment de la vaga al País 
Valencià va aconseguir buidar ma-
joritàriament els centres educatius 
d’alumnat. Igualment, el professorat 
va secundar la convocatòria en un 
40%. A les universitats es va paralit-
zar totalment l’activitat docent i les 
manifestacions d’estudiants del matí 

i del conjunt de la comunitat educa-
tiva de vesprada van omplir els car-
rers d’Alacant, València i Castelló de 
milers de persones reclamant al go-
vern de l’estat millores en el sistema 
educatiu.

La vaga ha servit per a pressionar 
els partits polítics que en aquests 
moments estan negociant un pacte 
educatiu (PP, PSOE i Ciudadanos) 

i, especialment, al partit en el go-
vern, el PP, perquè compte amb la 
comunitat educativa alhora de con-
figurar aquest pacte i la possible llei 
educativa que en puga sorgir. També 
ha de servir perquè el govern estatal 
derogue les normatives de retallades 
imposades des de 2012 en el sector 
educatiu i per a negociar la modifi-
cació de la normativa estatal d’ingrés 
i accés al sector docent mitjançant 
processos de consolidació del profes-
sorat interí.

STEPV-Iv proposarà noves mo-
bilitzacions fins aconseguir aquests 
objectius i aconseguir un ensenya-
ment públic de qualitat, laic, inclu-
siu, democràtic, gratuït i en valencià.

La Confederació d’STEs, de la 
qual forma part STEPV-Iv, de-

nuncia que la situació del professo-
rat interí s’està fent insostenible: en 
algunes comunitats arriba ja a un 
40% del total de les plantilles, men-
tres que en la majoria dels territoris 
són habituals taxes d’entre un 20 i un 
30%. Per al Sindicat, aquesta és una 
altra de les conseqüències de les po-
lítiques de retallades i de l’eliminació 
de les taxes de reposició. La inesta-
bilitat i l’envelliment de la mitjana 
d’edat del professorat són altres ca-
res d’un problema que s’agreuja curs 
rere curs. Això està dificultant greu-
ment el desenvolupament de projec-
tes educatius a mig o llarg termini, 
perjudicant especialment a l’alum-
nat de les zones més allunyades geo-
gràficament de les capitals.

Aquesta situació, tal com ja ha 
advertit la justícia europea, s’ha vist 
desvirtuada per l’abús en la seva  
contractació, per a la cobertura de 
vacants estructurals per professo-
rat interí i el corresponent augment 
de les taxes d’interinitat, i pel límit 
imposat per l’anomenada “taxa de 
reposició d’efectius”. D’altra banda, 
la precarietat del col·lectiu ha anat 
en augment en els últims anys i ha 
estat evident el desfasament entre la 
formació rebuda, les necessitats del 
sistema educatiu i un sistema d’accés 
a la funció pública docent clarament 
caduc, inadequat, subjectiu i allu-
nyat de la pràctica docent.

Davant d’aquesta situació excep-
cional, la Confederació d’STEs-i i un 
seguit d’associacions de professorat 
interí hem constituït una plataforma 

estatal (PECEPI) per elaborar una 
Proposta marc d’accés a la funció pú-
blica docent no universitària i per a 
la consolidació del professorat interí.

Per aquests motius, esbossats 
amb caràcter general, cal arbitrar 
mesures laboralment justes i alhora 
eficaces, amb el major consens possi-
ble, per resoldre els problemes de la 
temporalitat i de precarietat del pro-
fessorat interí, així com els canvis en 
el sistema d’accés a la funció pública 
docent que contribuïsquen a aquests 
objectius.

Reduir les taxes d’interinitat
El Govern estatal ha iniciat una ne-
gociació amb els sindicats amb re-
presentació a la Mesa General de la 
Funció Pública per abordar, de cara 
als pròxims pressupostos generals 
de l’Estat, una possible solució a les 
altes taxes d’interinitat en tots els 
sectors, no només en l’educatiu. Es-
tem, doncs, en un moment clau per 
al futur del professorat interí.

Els STEs-i mostren la nostra pre-
ocupació perquè aquesta negocia-
ció la porten a terme sense tenir en 
compte l’especificitat del sector edu-

catiu. Aquest sector, que ha patit re-
tallades addicionals en forma d’aug-
ment de l’horari lectiu i del nombre 
d’alumnat per aula, entre d’altres, té 
particularitats que requereixen que 
qualsevol decisió que es prenga siga 
en el si de la Mesa Sectorial d’Edu-
cació, on realment està representat el 
professorat.

D’una banda, STEs vol recordar 
que el sistema d’oposicions actual in-
clou proves de caràcter memorístic i 
subjectiu, que afavoreixen l’arbitrari-
etat, i en què no es valora la capacitat 
docent:

La immensa majoria del profes-
sorat interí ja ha superat processos 
de selecció, i té sobradament demos-
trada aquesta capacitat amb anys 
d’experiència satisfactòria: és, per 
tant, aquesta experiència la que s’ha 
de tenir en compte en gran manera 
a l’hora de plantejar la consolidació 
en l’ocupació. Cal acordar un model 
d’accés a la funció docent específic 
i diferenciat que garantisca que en 
aquest procés ningú perda el seu lloc 
de treball.

Recordem que el mateix Estatut 
bàsic de l’empleat públic (EBEP) 

reconeix aquesta possibilitat en l’ar-
ticle 61: 

Només en virtut de llei es pot 
aplicar, amb caràcter excepcional, 
el sistema de concurs que consis-
tirà únicament en la valoració de 
mèrits.

A més, cal tenir en compte les 
possibilitats de consolidació d’ocu-
pació temporal de la disposició tran-
sitòria quarta de la mateixa norma.

La reivindicació dels STEs és que, 
fins que no s’arribe a la funcionarit-
zació plena del professorat interí, 
s’acorde un Pacte d’Estabilitat en 
l’Ocupació perquè ningú perda del 
seu lloc de treball. Aquest és un dels 
reptes que en aquest moment té el 
sistema públic: aconseguir l’estabili-
tat del sistema educatiu a través de la 
consolidació de l’ocupació que ara és 
precari i inestable. La Confederació 
d’STEs-i porta anys combatent en 
aquesta lluita, i espera que el tanca-
ment d’alguns i el menyspreu d’altres 
cap al professorat interí no malmeta 
aquesta oportunitat històrica de con-
solidar l’ocupació i s’acabe amb la in-
estabilitat i la precarietat docent.

Per la consolidació del 
professorat interí
la Confederació d’STEs reivindica un 
pacte d’estabilitat perquè ningú siga 
expulsat del seu lloc de treball

STEPV reclama la negociació de les 
plantilles en la Junta de Portaveus
El calendari de negociació, pendent d’acord

STEPV valora positivament que la majoria 
dels centres opte pels nivells avançats 

9 de març: una vaga educativa 
contra la LOMQE i les retallades
La comunitat educativa de tot l’estat va tornar a eixir al carrer

La Conselleria fa públiques les adscripcions dels centres als 
diferents  nivells del programa plurilingüe dinàmic
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L a ciutadania demana un 
model territorial i com-
petencial de l’Estat, que 

s’adrece cap a la descentralització 
i assumpció de competències per 
part de les escales administratives 
locals i autonòmiques.

En aquest sentit, els ajunta-
ments són l’administració més pro-
pera a la ciutadania i la que millor 
coneix les seues necessitats. Per 
això necessita d’un major sostre 
competencial i pressupostari per a 
una correcta prestació de serveis, 
cada vegada més eficaços.

Des del Sector Local de STAS-In-
tersindical Valenciana demanem al 
govern central que cedisca majors 
percentatges de la recaptació dels 
impostos compartits amb altres 
administracions, i la capacitat per 
crear i regular nous impostos i vies 
de finançament. Que permeta als 

Ajuntaments dotar les seus planti-
lles del personal suficient per poder 
prestar els serveis de qualitat que 
demana la ciutadania. Per això, exi-
gim l’eliminació de la taxa de repo-
sició i, en conseqüència, la reducció 
de l’ocupació temporal, que a data 
de hui se situa en nivells superiors 
al 25%, fins arribar a uns nivells es-
trictament necessaris.

A més, demanem la jornada de 

treball de 35 hores setmanals, per 
entendre que la jornada actual no 
té cap sentit: no només no s’ha 
aconseguit el “pretès” objectiu 
d’obtenir una major prestació de 
serveis, sinó que a més els treballa-
dors i treballadores públics han vist 
minvat el seu dret a la conciliació 
de la vida laboral i personal.

Recuperar poder adquisitiu
Demanem la recuperació de la pèr-
dua de poder adquisitiu que ve pa-
tint el personal públic des de l’any 
2010, a causa d’unes polítiques im-
posades pel Govern Central en res-
posta a la crisi, de congelació dels 
salaris, i la disminució al voltant 
del 5 % que any rere any es reper-
cuteix en les nostres pagues extres. 
Per això, exigim al Govern Central 
que consigne en els pressupostos 
generals de l’Estat, una partida es-

pecífica a l’efecte,  amb les degudes 
transferències de capital a la resta 
de administracions autonòmiques 
i locals.

En definitiva, exigim la recupe-
ració de tots els drets perduts com 
a conseqüència de les retallades del 
Govern Central.

Companys i companyes, el pro-
per 1 de Maig, la Intersindical Va-
lenciana et convoca a la manifesta-
ció que tindrà lloc a la teva ciutat, 
en rebuig a les polítiques d’austeri-
tat, ajustos i retallades, devaluació 
salarial i reformes laborals .

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Per la retirada 
de la llei de 
l’administració local
La llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, 
no és la solució als problemes dels ciutadans sinó, mes bé, el problema.

A ra, una vegada més, cal-
drà abordar la modifica-
ció d’una norma excloent 

i deficitària, el decret de carrera 
professional horitzontal, que pena-
litzava quasi dos terços de la planti-
lla i contra la qual Intersindical va 
actuar amb tots els recursos al seu 
abast des del mateix moment de la 
seua implantació.

És cert que aquesta és una situ-
ació heretada. No és menys cert, 
però, que un govern veritablement 
compromès a posar les persones, i 
els seues drets,  al bell mig de l’ac-
ció política, hauria d’enfrontar amb 
valentia i decisió una actuació inte-
gral per a recuperar i posar en valor 
el capital més valuós de què disposa 
l’Administració: el personal empleat 
públic.

Des d’eixe posicionament, amb  
l’objectiu essencial de revertir l’apa-
rell de violència institucional que 
s’ha forjat a cop de retallades i pre-
carització contra un funcionariat 
extremadament vulnerable i, a més, 
per a eludir la fallida demogràfica 
programada pels qui mai no cre-
gueren en els serveis públics, hi ha 
una opinió unànime a considerar 

que cal combatre amb fermesa una 
taxa de temporalitat quasi delictiva 
que ha portat la plantilla del Perso-
nal al Servei de l’Administració del 
Consell a una situació d’emergència 
laboral. 

Reduir la temporalitat
Davant aquesta situació d’emer-
gència en la qual coincideixen totes 
les anàlisi, Intersindical Valenciana 
considera imprescindible, i urgent, 
implementar mecanismes d’accés 
a l’ocupació pública que impossi-
biliten la reproducció cíclica d’una 
situació com l’actual que posa en 
perill la totalitat del sistema que ha 
de garantir la prestació dels serveis 
públics essencials. 

En aquest sentit, la primera 
mesura, necessàriament, haurà de 
ser  un  procés extraordinari per a 
reduir la temporalitat, el qual, des 
d’uns paràmetres de justícia i equi-
tat, per a Intersindical tan sols ad-
met un nom: consolidació.

Però, a més, com a solució esta-
ble i mecanisme normal d’accés a 
l’ocupació pública, caldrà apostar 
per un sistema que combine pro-
cessos de consolidació de personal 

interí i de selecció de nou personal. 
Aquest sistema és el que Intersin-
dical Valenciana ha defensat els 
darrers 25 anys amb el nom d’accés 
diferenciat.

Tant les mesures assenyalades  
sobre reducció de la temporalitat i 
altres aspectes relatius a condicions 
laborals, com el caràcter urgent de 
la seua aplicació, han estat consen-
suades explícitament a l’Acord de 
Mesa General signat el 6 de juny i 
el 23 de desembre de 2016, respec-
tivament i, a més, al Pla estratègic 
en matèria de recursos humans.

Malauradament, l’Acord per la 
Millora de l’Ocupació Pública sig-
nat passat 29 de març  pel ministeri 
d’Hisenda i CCOO, UGT i CSI-F,  
impossibiliten aconseguir els objec-
tius acordats al País Valencià.

Trista i dissortadament, una ve-
gada més, el seguidisme respecte a 
les dinàmiques  i objectius de l’Estat 
espanyol posa de relleu la involució 
política i sindical cap a un neo-re-
gionalisme que, hui, en paraules de 
l’amic Fuster, trobaria el país més 
perplex que mai.

Exigim la 
recuperació de tots 
els drets perduts 
com a conseqüència 
de les retallades del 
govern central.

PERSONAL INTERÍ

L’exili permanent
Una sentència del Tribunal Suprem recorda que les polítiques de personal 
no es poden dissenyar en base a una discriminació aleatòriament 
distribuïda i sistemàticament aplicada

Caminem a voltes amb el Sector 
Públic de la Generalitat, aquest fosc 
objecte del desig, governe qui go-
verne, perquè igual serveix d’agèn-
cia de col·locació, com de vàlvula 
d’escapament per a donar la culpa a 
governs passats, l’etern dèficit d’un 
sistema econòmic basat en deute, o 
al que calga.

Criticar al Sector Públic és ca-
vall guanyador, sempre surt bé. Els 
treballadors d’aquest sector l’hem 
pogut apreciar en la seva plenitud: 
governant el PP hem vist refermar 
les crítiques dels llavors partits de 
l’oposició, entre altres coses per 
suplantar serveis propis de l’Admi-
nistració, la qual cosa no deixava 
de ser ben cert, i per quan es van 
produir els ERO aquests mateixos 
partits de l’oposició van criticar 
també les retallades que, a la pràc-
tica, ells havien demanat. I enmig 
d’aquest pim pam pum polític dels 
treballadors, la immensa majoria 
dels quals no tenen ni comanda-
ment ni veu i es limita a tractar de 
fer la seva feina si li deixen.

No deixa de ser curiós que, arri-
bat el nou govern, s’haja deixat a 
la pràctica totalitat dels segons es-
glaons i comandaments intermedis 
d’aquest sector, mentre els treballa-

dors es porten l’estigma d’endollats i 
culpables de tots els mals. No deixa 
de ser pura psiquedèlia observar 
com comandaments que han estat 
20 anys en el sector públic i seguei-
xen de comandaments amb el nou 
govern i culpen públicament a l’he-
rència rebuda de la situació actual, 
com si ells no hagueren tingut res 
a veure amb la situació i hagueren 
nascut hui mateix, a l’alba. I com 
l’herència rebuda és tan dolenta, 
doncs caldrà carregar contra els tre-
balladors, contra aquests mateixos 
treballadors que porten molts anys 
menjant tot. Diu una companya que 
no toquen a tot aquest esglaó de 
comandament i comandaments in-
termedis perquè “entre bombers no 
ens trepitgem la manguera” i quan 
arriben al poder els altres tampoc 
purgaran el que s’hi haja fet ara. El 
resultat seria una casta intocable, 
viciada d’anys, queho serà governe 
qui governe.

Voluntat política
I tot això passa perquè no hi ha 
cap voluntat real d’acabar amb el 
problema: establir processos de 
regularització d’aquest personal, 
buscant el marc jurídic adequat o 
creant aquest marc jurídic. El que 
es ve a dir-voluntat política. En re-
alitat, vist el vist, la voluntat sem-
bla ser la de sempre: que el Sector 
Públic puga servir d’agència de col-
locació o instància a qui culpar o 
retallar quan convinga.

I enmig dels treballadors.

El Sector Públic 
i la nul·la 
voluntat política

MÉS PRECARITZACIÓ · MÉS ATUR · 
MÉS PRIVATITZACIÓ · MÉS MISÈRIA · 
MÉS CENTRALITZACIÓ · MENYS RECURSOS ·
MENYS SERVEIS PÚBLICS ·

DIGUEM NO
A LA CONTRAREFORMA DE
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
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ACTUALITAT

El nou model econòmic que 
està gestant-se ha de conjugar 
les noves activitats econòmi-

ques amb la revitalització de sectors 
tradicionals. Per a crear més riquesa 
i distribuir-la millor, tant en les de-
cisions econòmiques com en l’orga-
nització del treball s’ha d’impulsar 
de manera decidida la participació 
de la classe treballadora i del con-
junt de la ciutadania.

En la història de la humanitat, 
els pobles i civilitzacions s’han or-
ganitzat de distintes formes, deter-
minades en cada moment pel mo-
del econòmic imperant i les seues 
maneres de distribuir del treball. 
El paradigma dominant de relaci-
ons laborals en les nostres societats, 
vigent des del final de la Segona 
Guerra Mundial, està desapareixent 
pels embats neoliberals però, sobre-
tot, pels rapidíssims canvis socials 
i tecnològics dels darrers anys. La 
desregulació de les relacions labo-
rals o l’aplicació de la tecnologia 
robòtica als processos de producció 
són els reptes que més han afectat el 
món del treball.

L’Economía col·laborativa
Entre els fenòmens nous, la mal 
anomenada “economia col·labora-
tiva” ofereix un avantatge tecnolò-
gic –generalment una app amb un 
sistema altament automatitzat de 
gestió de l’oferta i la demanda del 

bé o servei– per a apropar el client 
al productor, el que aparentment 
podria provocar l’eliminació dels 
actors intermediaris. Però, lluny 
d’això, hi ha consumidors amb 
menys garanties sobre el producte 
o servei adquirit, i treballadors amb 
menys cobertures per l’activitat eco-
nòmica que desenvolupen. Men-
trestant, l’intermediari no ha desa-
paregut però ha reduït els costos i 
maximitzat els beneficis.

Una altra realitat en ascens és la 
representada per l’anomenada gig 
economy, l’economia del treball per 
projectes o de “fer bolos”, un esce-
nari en què a les professionals se’ls 

presenten projectes concrets que 
accepten sense haver-hi cap ocupa-
dor estable o client regular. Això im-
plica, de nou, molt poca cobertura 
laboral per a la gent que treballa, 
mentre es maximitzen els beneficis 
i la reducció de costos per l’empresa 
contractadora, un pas més en la per-
versa externalització de serveis.

Finalment, hi ha la robotització 
dels processos productius. Ara ma-
teix, els robots, que permeten aug-
mentar la productivitat i reduir els 
accidents de treball, són capaços de 
substituir tot tipus de treball, fins i 
tot els de major qualificació. 

Relacionat amb la robòtica, hi 
ha la tecnologia de les impressores 
3D. Si els robots faran desaparèi-
xer els obrers, aquests dispositius 
faran  desaparèixer les fàbriques. 
Què passarà doncs amb el reparti-
ment de la plusvàlua generada per 
aquests robots? Una vegada més, 
els beneficis no es distribuiran i 
se’ls quedaran uns pocs: els pro-
pietaris dels mitjans de producció. 

Hi ha solucions a aquest nou marc 
econòmic?

El debat públic sobre el model 
de societat que desitgem, sobre el 
model productiu i les formes d’or-
ganització del treball ha de partir 
de la premissa que cal dignificar el 
treball perquè les relacions laborals 
siguen justes. La mercantilització 
d’una part de les relacions laborals, 
la protecció dels drets dels nous 
treballadors autònoms en les relaci-
ons mercantils ha de comportar, de 
manera inexorable, l’establiment de 
clàusules socials obligatòries i el fo-
ment de la propietat cooperativa de 
les empreses.

S’imposa avançar en la democra-
tització de les decissions econòmi-
ques, amb noves formes de propi-
etat de la producció, potser encara 
inimaginables. L’evolució del model 
econòmic i productiu vigent ens ha 
de portar a un escenari on l’econo-
mia cree més valor –econòmic i so-
cial– i que aquest valor estiga millor 
distribuït entre la ciutadania.

Economia, democràcia 
i drets laborals
Un nou escenari per a les relacions de treball

RAÜL BURRIEL 
Psicòleg del treball i les 
organitzacions, tècnic d’ocupació

R. B.

En el marc de la crisi econòmica, 
el model productiu valencià, carac-
teritzat per la producció de bens i 
serveis de baix valor afegit, amb el 
turisme de sol i platja i l’abús ur-
banístic com a exemples, ha tingut 
greus conseqüències socials i eco-
nòmiques. 

Tradicionalment, l’economia del 
País Valencià ha competit a base 
de preus baixos, aconseguits amb 
mà d’obra poc qualificada i per tant 
amb baixes remuneracions. De fet, 
aquest ha estat el paper “subsidi-
ari” de les economies perifèriques 
d’Europa, abastir de mà d’obra ba-
rata les economies “centrals” del 
continent. Per dir-ho d’una altra 

manera, durant molts anys hem es-
tat “la Xina” d’Europa. Molt abans 
de la recent crisi econòmica a què 
ens hem referit abans, algunes veus 
crítiques d’experts ja advertien del 
perill d’aquest model econòmic: els 
països emergents, sobretot la Xina, 
anaven a impossibilitar que con-
tinuara la competència a base de 
preus baixos, cosa que al capdavall 
ha passat. Aquestes veus, que han 
anat enfortint-se, no deixen d’insis-
tir en la necessitat d’avançar cap a 
un altre model productiu.

En que consistirà aquest canvi? 
En poques paraules, es tracta de fer 
avançar l’actual model i transitar 
cap a noves activitats econòmiques, 
centrades en la generació de valor 
afegit en els productes i serveis que 

ofereixen. Es tracta d’obtenir un 
avantatge competitiu respecte dels 
altres territoris rivals. Aquesta dar-
rera frase, però, cal matitzar-la.

Apostar per la innovació
Al País Valencià, eixe nou model 
productiu no implicarà necessàri-
ament l’abandó dels sectors tradi-
cionals valencians. És possible, fins 
i tot necessari, partir de les activi-
tats econòmiques tradicionals, del 
seu potencial i el seu “saber fer” 
acumulat des de fa molt de temps, 
per a transformar-les en activitats 
més productives. Això s’ha d’acon-
seguir amb millores en els proces-
sos de producció i sobretot amb 
una major aposta decidida per la 
innovació, conegut com R+I+d en 
sectors com l’agroalimentari, el 
teixit, el calcer, el tauleller, el mo-

ble, la construcció o el turisme.
Una altra via d’avanç cap el nou 

model productiu està en les activi 
tats econòmiques emergents on cal 
prendre posició de manera avantat-
josa. És el cas, a títol d’exemple, de 
les energies renovables, les tecnolo-
gies de la informació i la comunica-
ció (TIC) o les ciències biomèdiques.

Aquest canvi de model s’ha de 
traduir en millores en la competiti-
vitat dels propis bens i serveis, que 
es podran vendre millor. Això també 
estimularà el creixement econòmic, 
la millora dels salaris i de les con-
dicions econòmiques i socials de la 
classe treballadora i del conjunt de 
la població. La inversió continuada 
en innovació ens avançarà a la com-
petència, assegurarà llocs de treball 
i en generarà de major qualificació 
i, per tant, millor remunerats.

Cap a una altra economia valenciana?

El debat públic sobre 
el model de societat 
que desitgem ha de 
partir de la premissa 
que cal dignificar el 
treball perquè les 
relacions laborals 
siguen justes

Intersindical exigeix a 
Montoro més respecte 
pel País Valencià
La previsió d’inversions per 2017, és denigrant i ignora la nostra 
realitat socioeconòmica i reivindicacions històriques.

Per Intersindical Valenciana no hi 
ha suficients qualificatius per des-
criure la valoració que es pot fer 
de les previsions d’inversió de l’Es-
tat en el conjunt del País València. 
D’entrada i respecte de l’exercici 
anterior, hi ha una reducció del 
capítol d’inversions d’un 33%, però 
a més, la inversió per habitant es de 
119 €, mentre que la mitjana de l’es-
tat està en 189 €, la qual cosa situa 
als valencians i valencianes a la cua 
de tot l’estat espanyol.

Una vegada més, el govern de Ma-
riano Rajoy i del seu ministre Mon-
toro discrimina al País Valencià, res-
pecte d’altres territoris, en la inversió 
en infraestructures públiques; tot i 

saber, que es tracta d’una comunitat 
autònoma amb una renda per càpita 
per sota de la mitjana estatal en un 
11’6% segons dades de 2015. Una 
penalització que sumada a l’infrafi-
nançament endèmic, l’espoli fiscal, 
que patim, ens situa en una posició 
de debilitat per superar l’actual crisi 
econòmica, per generar ocupació, 
per millorar l’estat de benestar dels 
nostres ciutadans i ciutadanes i per 
dissenyar unes polítiques pròpies.

Les grans infraestructures rei-
vindicades, històricament, des del 
govern valencià i amb el suport de 
tots els sectors socials, com el cor-
redor mediterrani, la xarxa ferrovi-
ària de rodalies i de llarga distància, 

aeroports, ports i transport públic 
a les àrees metropolitanes que-
den una vegada més postergades 
i marginades respecte les d’altres 
territoris, demostrant, que no hi ha 
una voluntat, per part del govern de 
l’estat, de situar el País Valencià en 
el lloc que li correspon en el context 
demogràfic i econòmic del conjunt 
de l’estat.

Ciutatans de segona
En aquest sentit és de destacar que 
el percentatge d’inversions de l’es-
tat al País Valencià és del 6’9% so-
bre el total del capítol d’inversions, 
quan la població del nostre territori 
abasta un 11% de la població total 
de l’estat. A partir d’ací, no suposa 
un esforç intel·lectual concloure 
que, pel govern de Mariano Rajoy, 
els valencians i valencianes som 
ciutadans de segona categoria, 
doncs, malgrat partir d’una situa-
ció de riquesa inferior a la mitjana 
estatal, no som mereixedors d’unes 
inversions que puguen capgirar 
la situació o, com tampoc ho som, 
per rebre un fiançament just per les 
nostres institucions autonòmiques, 
que són, al cap i a la fi, les que pres-
ten la majoria dels serveis públics. 

A la vista dels fets i de la rei-
terada negativa dels successius 
governs de l’estat de reconèixer 
aquesta situació de greuge com-
paratiu, des d’Intersindical Valen-
ciana considerem esgotada la via 
política institucional i, per això, 
instem als representants institucio-
nals i als partits polítics del canvi, a 
optar per la via de la confrontació 
amb el govern espanyol i a mobilit-
zar immediatament al conjunt de 
la societat, per exigir la fi d’aquesta 
situació injusta que venim patint 
ja massa temps. El nostre sindicat 
considera que aquest és un tema 
clau per la millora de les condicions 
de vida de les valencianes i valenci-
ans i es compromet a participar en 
l’organització de les mobilitzacions. 

No volem més inversions que la 
resta de territoris, tampoc, que les 
inversions al País Valencià es facen 
en detriment de les d’altres comu-
nitats autònomes; tan sols volem 
el que en justícia ens correspon, 
per avançar en el desenvolupament 
del nostre model econòmic i social, 
sense tenir que superar, a més de les 
dificultats habituals, les imposades 
per la reiterada penalització pressu-
postària de l’estat.

Volem el que en 
justícia ens correspon, 
per avançar en el 
desenvolupament del 
nostre model econòmic 
i social
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TÍTOL DEL TEMARTVV

Han passat quasi tres anys i mig des 
que el PP va tancar, el 29 de novem-
bre de 2013, les emissions de Canal 

9 i Ràdio 9. En aquest període hi ha hagut 
canvi de Consell, s’han aprovat dos lleis per 
a recuperar les emissions  i cap dels 1.6000 
treballadors despatxats ha pogut tornar a 
treballar en el nou projecte. Vos posem al dia 
sobre les expectatives de futur amb aquest 
particular recull de paraules clau:

à.  CAL PRONUNCIAR /a PUNT/. És el nom 
escollit en un concurs públic per a ba-

tejar la nova radiotelevisió pública. La pro-
posta la signa l’agència de publicitat de Risto 
Mejide i va acompanyada de polèmica per-
què ja estava registrada per a diversos usos, 
com ara haver sigut emprada per l’Assemblea 
Nacional Catalana en una de les seues cam-
panyes per la independència.  Ha començat 
amb mal peu, rebutjada pel sector i els po-
lítics.

B.BURJASSOT. Ubicació de les instal-
lacions de l’antiga RTVV i també del 

Centre de Producció de Programes del nou 
projecte. L’edifici encara no ha estat trans-
ferit de l’antiga RTVV SAU, en liquidació, a 
la Generalitat, tal i com prescriu la llei. És un 
dels problemes heretats pels liquidadors, que 
es van trobar amb la sorpresa que l’edifici no 
havia estat inscrit al Registre de la Propietat. 

C.CVMC. És l’entitat pública encarregada 
de posar en marxa el nou servei públic 

de radiotelevisió pública. Està dirigida per 
un Consell Rector de 10 membres, si bé en 
estos moments només en té 9, perquè el PP 
ha vistvetat una de les seues propostes i es 
nega a presentar un nom de recanvi. De la 
CVMC dependrà la societat mercantil que 
haurà de gestionar la ràdio, la televisió i la 
plataforma multimèdia.

D.DEUTE: L’antiga RTVV va acumular un 
passiu superior als 1.000 milions d’eu-

ros, fruït de la desastrosa gestió del PP i de la 
permissivitat amb què el Consell va autorit-

zar endeutaments de dubtós retorn. Al llarg 
dels dos últims anys les negociacions amb els 
bancs han permés traspassar els seus crèdits 
a la Generalitat, amb pagaments que s’esten-
dran fins més enllà de 2030.

E.EMPAR MARCO, directora general de la 
nova radiotelevisió valenciana.  El Con-

sell d’Administració de la CVMC va elegir-la 
després de 9 votacions i 12 hores d’entrevis-
tes i deliberacions. Ha estat corresponsal de 
TV3 al País Valencià. També ha treballat  a 
RTVV,  Catalunya Ràdio i els diaris Avui i La 
Vanguardia.  Es va imposar al delegat de La 
Vanguardia,  Salvador Enguix i a Josep Ra-
mon Lluch, productor , director d’antena de 
la televisió autonòmica de Múrcia i descobri-
dor, entre altres, del Pare Apel3les.

F.FRACÀS: paraula que resumeix a la 
perfecció tot el que passa per no haver 

paralitzat la liquidació de RTVV, tal i com es 
van prometre els partits ara en el Consell,  i 
haver aprofitat l’empresa existent per a tor-
nar a emetre. Cada dia sense emissions és un 
fracàs col·lectiu.

G.GRÈCIA. L’espill en el qual mai s’ha vol-
gut mirar el Consell per a recuperar el 

servei de RTV. A Grècia la radiotelevisió pú-
blica grega ERT va tancar les portes en 2013, 
en una decisió unilateral del Govern del con-
servador Andonis Samarás.  En produir-se el 
canvi polític, el Govern de Syriza va aprovar 
una llei que va permetre la readmissió de 
gran part dels treballadors i la reobertura de 
la cadena .

H.HERÈNCIA. El conjunt del sector au-
diovisual ha rebut l’impacte del tan-

cament de RTVV. La desocupació ha arribat 
al 80% i la precarització del treball ha estat 
devastadora. També els actors i actrius valen-
cians han patit l’absència de la televisió pú-
blica. Al llarg de 2016 es van fer consultes de 
mercat per a triar els primers continguts que 
emetrà la nova cadena.

I.INFORMACIÓ. La llei de creació de la 
CVMC únicament conserva com a ofer-

ta íntegrament pública l’àrea d’informatius, 
donant peu a l’externalització de la resta 
d’àrees. Intersindical sempre ha defensat 
que hauria de ser producció pròpia  la part de 
programes destinada a cobrir el servei públic 
encomanat per la nova llei de creació.

J.JUDICI. L’ERO d’extinció va ser recor-
regut als tribunals per tots els sindicats. 

El passat mes de gener es va celebrar la vista 
a l’Audiència Nacional. La sentència ha de-
sestimat les peticions de nul·litat, així com 
l’ampliació de la demanada per una suposada 
successió d’empreses entre l’antiga i la nova 
societat. La decisió de l’Audiència ha estat 
recorreguda al Tribunal Suprem, que tardarà 
al voltant d’un any en dictaminar sentència.

K.KPMG, GARRIGUES, PRICEWATERHOU-
SE COOPERS. En el desballestament que 

el PP va fer de l’antiga RTVV han participat els 
despatxos d’advocats més potents d’Espanya. 
Van explorar els límits de la reforma laboral 
impulsada per Mariano Rajoy, en un moment 
de clar retrocés dels drets dels treballadors.

L.LIQUIDADORS: Francisco Gómez Bar-
roso, Agustín Arenas Morcillo i Ignacio 

Baixauli González. Van estar nomenats pel 
Consell del Botànic per concloure la liquida-
ció de l’antiga RTVV SAU. Han passat mesos 
aïllats al CPP de Burjassot, sense personal 
administratiu ni claus d’accés als ordinadors 
on figura tota la documentació relacionada 
amb l’empresa.  

M.MANISES, plaça de. Cada divendres, a 
les 12h i 19 minuts, hora en que es va 

posar fi a les emissions de Canal 9, els ex-tre-
balladors s’han concentrat davant del Palau 
de la Generalitat  exigint solucions polítiques 
al problema laboral. Fins les eleccions auto-
nòmiques, molts dels candidats van fer servir 
les concentracions per a fer campanya i llan-
çar promeses, que han estat incomplides. 

N.NOVEL·LES inspirades en Canal 9. 
“Vertígen”, escrita a quatre mans per 

les periodistes Esperança Camps i Empar 
Marco, va narrar en clau de ficció el tanca-
ment de RTVV. Tres anys després , Marco 
ocupa la Direcció General. Per la seua part 
Marcos García Martí va escriure “Temporada 
de cizaña”,  una novel·la negra on s’investiga  
un cas de corrupció i un assetjament sexual 
en una televisió autonòmica.

O.OCTUBRE. El dècim mes de l’any s’ha 
instal·lat en l’imaginari col·lectiu com 

l’època clau de reobertura. La data va ser ali-
mentada per Ximo Puig quan el president 
de la Generalitat va dir que el 9 d’octubre de 
2015 tornarien les emissions. Ara, fins i tot 
l’horitzó de 2017 sembla estar en perill.

P.PRESSUPOST. La nova CVMC té pres-
supostats 55 milions d’euros per a 2017, 

dels quals 36,9 es destinaran a la nova socie-
tat mercantil que gestionarà la ràdio i televi-
sió públiques. A més, la CVMC compta amb 
26,5 milions addicionals del pressupost de 
2016 que no es van poder gastar en ser apro-
vat a finals de desembre.  Aquests 55 milions 
suposen un cost d’11 euros per habitant i any 
per a les arques valencianes, quan la mitja-
na espanyola és de 39 euros habitant/any, la 
mateixa xifra que per a territoris amb llengua 
pròpia, com ara Catalunya o Galícia. Conti-
nuem sent de segona.

Q.QUAN COMENÇARAN LES EMISSIONS? 
Pregunta comparable al misteri de la 

Santíssima Trinitat. Falten concretar-se les 
borses de treball, on els ex-treballadors han 

de tindre un tracte preferencial, conforme es 
deriva de l’ERO d’extinció de RTVV i de la 
Llei de creació de la nova CVMC. També cal 
adjudicar obres i inversions tecnològiques 
clau, tot seguint la normativa europea.

R.ROURES, JAUME. Dirigeix Mediapro, 
el holding audiovisual que participa 

de València Imagina Televisió, l’empresa 
amb la qual vol optar a quedar-se amb bona 
part de l’externalització de programes i mit-
jans tècnics de la nova RTVV. El seu centre 
d’operacions és Plató Valencia, a Riba-roja. 
Manté molt bones relacions amb José Ma-
ria Vidal després que Roures li perdonés  12 
milions d’euros a RTVV en uns litigis creuats 
pels drets del futbol. Ara espera poder co-
brar-se’ls. 

S.SORIANO, ENRIQUE. President del  
Consell Rector de la CVMC. Ha sigut 

lletrat de les Corts Valencianes des de fa 25 
anys i sempre ha estat present en la comissió 
de Radiotelevisió Valenciana. Durant la vo-
tació del ple de les Corts on va ser elegit, el 
PP va abandonar l’hemicicle. Va aconseguir 
67 vots, tots els presents, un més dels que ne-
cessitava. La primera opció va ser l’ex-treba-
llador Josep López, qui no va tindre el suport 
de PP ni de Ciudadanos.  

T.TREBALLADORS. 1.600 treballadors 
van ser despatxats de RTVV. La nova 

directora general ha presentat un projecte 
que preveu arribar als 500 empleats. L’ERO 
d’extinció recollia la prioritat de contractació 
per als ex-treballadors, però la llei rebaixa a 
la categoria de mèrit haver sigut  treballador 
en l’antiga RTVV, l’antiguitat i haver entrat 
per oposició. 

U.UNIVERSITATS. La Comissió d’Experts 
en Comunicació de les Universitats Va-

lencianes va elaborar un model que apostava 
per un pressupost anual de 109 milions d’eu-
ros i una plantilla d’entre 700 i 800 treba-
lladors. El document, que havia de servir de 
base per al debat parlamentari, va ser apar-
cat des del primer moment pel Consell.

V.VIDAL, JOSÉ MARIA. Secretari Auto-
nòmic de Comunicació, pròxim a Ximo 

Puig. Ha pilotat tot el procés de transició fins 
l’aprovació de la llei que recupera la radiote-
levisió autonòmica. Amb els sindicats ha fet 
servir tàctiques de triler. 

W.WEB. La nova RTV naix amb una 
clara vocació digital. La multipla-

taforma projectada servirà per allotjar con-
tinguts de ràdio i televisió però també per a 
promoure la participació ciutadana i la inte-
ractivitat amb els usuaris , a més d’allotjar 
continguts propis i “d’altres mitjans, insti-
tucions, organismes o xarxes de caràcter lo-
cal amb els quals haja establert convenis de 
col•laboració”, segons recull el projecte gua-
nyador

X.XAMBÓ, RAFA. Integrant del Con-
sell Rector de la CVMC a proposta 

de Compromís. És l’únic membre que ja va 
formar part del Consell d’Administració de 
RTVV SAU. També ha estat en l’Alt Consell 
Consultiu de RTV triant programes per a la 
futura graella de continguts. 

Z.ZERO. Número simbòlic per als que han 
dedicat bona part del seu esforç a ne-

gar els drets dels treballadors acomiadats per 
l’ERO. Han fet de l’expressió “des de zero” un 
mantra per verbalitzar que la nova empresa 
ha de començar sense l’herència de la gestió 
de l’anterior.  La regeneració no està renyida 
amb la memòria ni amb els drets laborals.

RTVV: diccionari 
per a espectadors 
expectants
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SALUT LABORAL I MEDI AMBIENT

En l’actualitat, és escàs el 
nivell de compliment de 
la Llei 31/1995 de Preven-

ció de Riscos Laborals, de 8 de 
novembre, i les normes que la de-
senvolupen. En molts dels centres 
i dependències dels quatre sectors 
de Generalitat -administració, 
justícia, ensenyament i sanitat- 

l’adopció i implantació de les me-
sures preventives, que figuren en 
les avaluacions de riscos i en els 
informes tècnics, són insuficients. 
És necessari que s’elaboren i im-
planten mesurades d’emergència, 
tal com s’arrepleguen en l’article 20 
de la Llei de Prevenció, donant res-
posta a les possibles situacions que 

puguen declarar-se en els centres 
i dependències de la Generalitat 
Valenciana i dels seus organismes 
autònoms. La vigilància de la salut 
segueix sense oferir-se a totes les 
treballadores i treballadors de l’Ad-
ministració, que es veuen sotmesos 
a una major càrrega laboral amb un 
augment dels riscos psicosocials i, 

en alguns casos, de la sinistralitat 
laboral per l’augment de la preca-
rietat i la reducció de la inversió en 
prevenció.

S’ha d’invertir més en preven-
ció i realitzar plans que incloguen 
l’estructura organitzativa, els res-
ponsables, els procediments i els 
recursos necessaris, que partisquen 

d’una anàlisi i una avaluació, que 
possibilite la seua retroalimenta-
ció. En aquests moments, desco-
neixem la partida pressupostària 
destinada a prevenció, seguretat i 
salut laboral. Sense suficients re-
cursos econòmics, humans i tècnics 
no es pot millorar la prevenció.

S’ha aprovat un Pla de Preven-
ció sense un procés de negociació 
real amb les organitzacions sindi-
cals, representades en la COPA-
SESA, a les quals solament se’ls ha 
consultat en el moment de la seua 
presentació.

Si es vol millorar la prevenció 
s’ha de comptar amb recursos, 
però, també, amb voluntat política 
que possibilite el canvi i accelere el 
ritme de treball i el compliment de 
l’Acord de Legislatura de juny de 
2016.

L a incineració genera emissi-
ons tòxiques i perilloses que 

perjudiquen greument la salut de 
les persones, animals i plantes, 
la qualitat de la terra, de l’aire i 
de l’aigua, moltes de les quals són 
persistents, biomagnificats en les 

cadenes alimentàries i bioacumu-
lables, de manera que acreix el risc 
per a la salut amb el pas del temps. 
A més, aquest tipus d’instal·lacions 
tenen costos associats a la pèrdua 
de salut i a la pèrdua d’expectativa 
de vida.

El Govern i els Ajuntaments han 
de protegir a la població i aplicar 
el principi de precaució. No han 
d’atorgar llicències per a la incine-
ració de residus en les cimenteres, 
sense conèixer els seus efectes, per-
què les administracions públiques 
han de ser garants de la salut de la 
ciutadania.

Principi de precausió
Manifiestem la nostra oposició a 
la incineració de productes tòxics i 
perillosos, que contaminen el medi 
ambient, i exigim un estudi epide-
miològic, amb la participació ciuta-
dana, per a conèixer els efectes pro-
vocats per la incineració en la salut 
de la població i en el medi ambient.

SALUT LABORAL

La prevenció, assignatura 
pendent del Govern Valencià
Intersindical demana que el president de la Generalitat es pose al davant de la Comissió 
de Coordinació de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat Valenciana.

MEDI AMBIENT

Intersindical, contra la 
incineració de residus 
tòxics i perillosos en 
les cimenteres
Denuncien la seua insostenibilitat i perill

Després de les terribles re-
tallades patides durant els 
últims sis anys de govern 

del PP –que ja havien començat 
amb el segon mandat de Zapatero–, 
arribem a aquest Primer de Maig 
amb la certesa que això continuarà. 
La sanitat, l’educació, els salaris, les 

pensions i totes les prestacions so-
cials dependents de l’estat no han 
fet més que ser retallades amb el 
simple interés de reduir un dèficit 
pressupostari que malgrat això no 
ha disminuït. Som l’estat més en-
deutat de la UE, juntament amb 
Grècia i Itàlia.

Han liquidat la vidriola de les 
pensions –que va arribar a acumu-
lar fins a 68 mil milions d’euros¬¬– 
no només per pagar les pagues ex-
tres a les persones jubilades, sinó 
també per comprar el seu propi 
deute extern, per cobrir els dèficits 
de bancs i caixes d’estalvi, etc. Ara 
mateix, amb prou feines queden 9 
mil milions, amb el que, se suposa, 
no hi haurà diners suficients per 
abonar la propera paga extra a les 
persones pensionistes i jubilades. 

Pensions inviable
Fa uns mesos que no es parla d’una 
altra cosa que de la inviabilitat de 
les pensions en el futur. És això 
cert? No, per descomptat que no: el 
sistema de repartiment de les pen-
sions és molt millor que el d’acumu-
lació o el de les pensions bancàries 
privades vigent en països d’Amèrica 
Llatina. El nostre sistema consisteix 
que les pensions de les persones ju-
bilades –a l’estat espanyol, nou mi-
lions– són pagades per la gent que 
treballa. Però, els ingressos han de 
ser suficients per assegurar i fer via-
ble el sistema.

El govern del PP ha fallat. La 
seua reforma laboral ha servit per 
reduir els salaris i, per tant, els 
ingressos de les cotitzacions de la 
Seguretat Social. Algunes boni-
ficacions a empreses en les seues 
cotitzacions han reduït també els 
ingressos. Dels contractes por-

queria no es poden obtindre diners 
suficients per mantindre les pen-
sions, ni tan sols amb les reformes 
de Zapatero, que va allargar tant 
l’edat de jubilació –als 67 anys– 
com el temps pel càlcul –fins els 25 
anys en compte dels últims 15. En 
el futur immediat, es requeriran 40 
anys de cotització per percebre el 
cent per cent de la jubilació.

En una societat inhumana, do-
minada pel benefici immediat del 
capital i que condemna a joves i 
majors a un símil d’esclavitud més 
pròpia del segle XIX, vivim una 
etapa de canvi generalitzat, una 
espècie de revolució neoliberal que 
pretén transformar el sistema eco-
nòmic per a incrementar encara 
més els beneficis d’uns pocs, per 

a posar la política, la classe treba-
lladora i la població en general al 
servei exclusiu de les elits econò-
miques. Davant d’això, cal reaccio-
nar, eixir al carrer per a protestar i 
demostrar-li als governs i al capital 
que els maneja que hem entés com 
funciona el sistema. Que sabem 
que la solució per a impedir el pas 
al feixisme no passa per desplaçar 
el vot a l’extrema dreta o a una 
dreta dura i pura. 

Lluitar avui, pel benestar de 
demà

Les persones jubilades i els mo-
viments socials han assenyalat el 
camí, però encara hi ha molt per 
fer. Si els problemes que patim són 
conseqüència d’aquestes polítiques 
corruptes que acaben en retallades 
per a tota la població, hem d’unir-
nos i eixir juntes al carrer, crear 
una altra societat més justa i igua-
litària, on dones i homes siguen 
iguals en tots els sentits. Demos-
trem-los que no seguiran manipu-
lant-nos amb els seus mitjans de 
comunicació. Diguem ben alt que 
hem despertat i que amb l’escassa 
democràcia que ens han deixat els 
enviarem al racó de la història. Les 
nostres filles i fills, els nostres néts i 
nétes es mereixen una societat mes 
justa i solidària. La nostra lluita 
d’avui és la millor contribució per 
al seu benestar de demà. 

PENSIONS

La unitat i el 
carrer, l’únic camí 
 

Cal reaccionar, eixir al 
carrer per a protestar 
i demostrar-li als 
governs i al capital que 
els maneja que hem 
entés com funciona el 
sistema
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C onsiderem que la LLei ha 
de tindre com a objectiu 
previndre i atendre les ne-

cessitats socials originades per situ-
acions de desprotecció, d’exclusió, 
les derivades de la dependència, i les 
personals i familiars originades per 
situacions d’emergència. També el 
promoure l’autonomia, la integració 
social de les persones, de les famílies 
i dels grups.

A través de la nova Llei de Serveis 
Socials s’han de protegir i/o garan-
tir tots aquells drets que es troben 
relacionats amb les necessitats de 
supervivència: alimentació, educa-
ció, atenció sanitària, habitatge i el 
seu equipament, salut… Però també 
els drets relacionats amb les necessi-
tats de creixement: integració social, 
expectatives de vida, autoestima, se-
guretat, dret a la diversitat... No con-
templem els drets únicament com a 
satisfacció econòmica o de sustent, 
sinó també el dret al benestar, a la 
no discriminació per cap motiu, el 
dret a vore i tenir un futur, el dret a 
que els drets de les persones no si-
guen moneda de canvi dels governs, 
volem el dret a la felicitat.

Intersindical considera que el 
Sistema ha de ser Universal. Tots 
poder accedir pel fet de ser resident 
al País Valencià, legals o il·legals, 
amb independència del seu estatus 
econòmic i tenir una necessitat/difi-
cultat tipificada i catalogada com de 
Serveis socials. 

Tot i això, entenem que els Ser-
veis Socials no ha de ser únicament 
un sistema per a persones necessi-
tades o en situació de vulnerabili-
tat, sinó que qualsevol persona pot 

recórrer a ells en algun moment de 
la seua vida. Per això pensem que 
una futura llei deuria nomenar-se 
de drets socials i no únicament de 
Serveis socials.

En els últims anys el sistema pú-
blic va ser relegat a un paper resi-
dual. Aquella màxima liberal que 
deia que la millor política social era 
la plena ocupació, va tenir la seua 
expressió al País Valencià, reduint 
els serveis socials a la mera assistèn-
cia i a la seua desprofessionalització.

Com a llegat, una atenció mal 
organitzada en molts serveis i pres-
tacions per col·lectius i/o sectors po-
blacionals (Igualtat-Dona, Menor, 
Diversitat Funcional, Poble Gitano, 
etc.). L’inconvenient de l’organitza-
ció per col·lectius és que no es pot 
“classificar” a les usuàries dels ser-
veis socials d’una manera tan bàsica. 
Una dona víctima de violència de 
gènere de 67 anys a quin col·lectiu 
pertany? Dona, persones majors, 
possible dependent?

Realitat complexa
A la realitat actual tot i que tampoc 
és fàcil discernir del tot per la com-
plexitat dels problemes socials, cal 
organitzar-ho per necessitats soci-
als donat que aquestes són trans-
versals i cada necessitat pot afectar 
a una persona independentment 
que pertanya a un sector poblacio-
nal o altre. Per exemple l’habitatge: 
pot afectar a menors, dona, tercera 
edat, poble gitano, persones mi-
grants, diversitat funcional…

També hem de recuperar els rit-
mes del treball social, que no són els 
ritmes del model tramitador, sinó 

que tenen més a veure amb l’acom-
panyament, el diàleg i la relació pro-
fessional. Recuperar el vincle que ens 
uneix a la ciutadania, curar les ferides 
del maltractament institucional an-
terior, propiciar nous escenaris d’in-
teracció i interlocució social.

Aquest canvi de paradigma en 
els serveis socials ha d’anar acom-
panyat en un canvi en les organit-
zacions. Urgeix dotar a les plantilles 
dels equips base de serveis socials de 
professionals adequats i en nombre 
suficient. Cal abordar també la situ-

ació laboral d’un col·lectiu feminit-
zat i, en general, prou precaritzat. 

Així mateix cal reforçar els ser-
veis socials generals amb serveis més 
específics que estiguen en estreta 
connexió amb els generals com per 
exemple els SEAFIS. Evidentment 
cal la desprivatització de seafis, 
SAD, igualtat… Els serveis específics 
han de ser branques directes dels 
generals amb personal especialitzat 
i de caràcter públic.

Per a consolidar esta Llei, les 
administracions competents han 
de garantir la provisió dels serveis i 
de les prestacions econòmiques, si 
volem un sistema fort i de qualitat, 
i han de tenir un pressupost auto-
nòmic anual per a que no es con-
vertisca en un model d’acció social 
residual.

Intersindical, com és el seu com-
promís a la societat, està treballant 
fent aportacions i propostes a la 
Delegació del Consell per al Model 
Social Valencià.

Codi social: 
la llei valenciana dels 
serveis socials
Intersindical intervè en el debàt de  l’Avantprojecte de Codi 
Social-Llei de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana 

ALACANT ACULL EL XI CONGRÈS DE LA INTERSINDICAL

La Confederació 
estatal debat el model 
de creixement

E ls passats dies 10,11 i 12 de 
febrer va tindre lloc a la 
ciutat d’Alacant l’XI Con-

grés de la Confederació Intersindi-
cal sota el lema «Ara, Intersindi-
cal, unint alternatives». En aquest 
congrés van participar més de 160 
delegades i delegats de les diferents 
intersindical i sindicats que hi for-
men part. També hi va haver una 
representació important del sindi-
calisme de classe i alternatiu com 

ara UGTSARIO, SOLIDAIRES 
(França), IAC (Catalunya), STEI-
LAS (Euskal Herria), Intersindical 
Canària, CGTP (Portugal), CUT 
(Aragó) o STC (Comunicació). En 
el Congrés es va aprovar l’informe 
del Secretariat Confederal que feia 
un balanç des de l’anterior Con-
grés celebrat a Mijas (Málaga). En 
aquest es valora el treball fet per la 
Confederació Intersindical als dar-
rers quatre anys als diversos àmbits 

com ara el laboral, els moviments 
socials, l’internacional, el feminista, 
la salut laboral o l’organitzatiu. 

Eixamplar les Intersindicals
També es van debatre i aprovar les 
ponències de Relacions Internacio-
nals, Organització de Dones, Polí-
tica Sindical, Estatuts i Organitza-
ció, així com la Carta Econòmica. 
Els debats van servir per posar al 
dia les polítiques sindicals i les ba-
ses organitzatives de la Confedera-
ció Intersindical que té la seua ma-
jor implantació a l’ensenyament, 
els serveis públics, empreses públi-
ques i en menor mesura a l’àmbit 
privat. Un repte, que es va debatre 
intensament, és el creixement de 
les intersindicals i dels sindicats 
confederats per augmentar la seua 
implantació en el món laboral. 

La Confederació Intersindical va 
ratificar les seues característiques 
de classe, unitària, democràtica, 
confederal, autònoma, feminista, 
assembleària, internacionalista, re-
publicana, sociopolítica, intercultu-
ral, ecologista, plural, laica i paci-
fista, amb una voluntat inequívoca 
de ser un referent per les treballa-
dores i treballadors davant el sindi-
calisme de concertació que practi-
quen els sindicats UGT i CCOO. 

Unitat sindical
A més, l’XI Congrés va servir per 
posar en el debat la necessitat de 
la unitat d’acció del sindicalisme 
alternatiu i dels moviments socials, 
de buscar noves fórmules de lluita 
i posar en marxa un programa de 
mobilització sostinguda en el temps 
per fer front les polítiques neolibe-

rals que estan aplicant-se a l’estat 
espanyol i a Europa. Per això, un 
dels debats futurs aprovats al Con-
grés serà sobre la Unió Europea i 
l’euro.

Finalment, la Intersindical Va-
lenciana, fundadora de la Con-
federació Intersindical, valora el 
Congrés com positiu pels debats 
mantinguts i per una aposta de-
cidida, encara que amb diverses 
posicions, sobre la necessitat de 
construir una alternativa real al sin-
dicalisme tradicional. Eixe serà el 
repte dels proper anys, tant al País 
Valencià com a l’estat espanyol, per 
la qual cosa, des de la Intersindical 
Valenciana es convocarà un Con-
sell Confederal al mes de juliol per 
aprofundir en aquest debat i valo-
rar col·lectivament el Congrés de la 
Confederació Intersindical.

SERVEIS SOCIALS

A ra fa un any la conse-
lleria d’Igualtat i Políti-
ques Inclusives convocà 

a tots els agents socials del món de 
la diversitat funcional a la III Jor-
nada: Reptes i Desafiaments en 
Serveis Socials: El Futur dels Ser-
veis Socials Valencians celebrat al 
Complexe Esportiu i Cultural de 
la Petxina de València  i organit-
zat per el col·legi de Treball Social 
de València.

L’acte va ser inaugurat per 
la vicepresidenta i consellera 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, 
Mònica Oltra. Aquest event tenia 
com a principal repte la necessitat 
urgent de modificar l’actual Llei 
de Serveis Socials autonòmica, 
que tenim desfasada i obsoleta.

Des de la conselleria de Ben-
estar Social, la vicepresidenta ar-
gumentà la prioritat de convocar 
tots els agents i entitats socials 
per col·laborar en la nova Llei 

Autonòmica de Serveis Socials de 
manera que es distribuiria la feina 
en cinc Meses de diversitat fun-
cional que després es van quedar 
en quatre. La idea posar en marxa 
a PV la necessitat d’un canvi de 
paradigma en el sector que com-
portara la construcció d’un nou 
sistema de serveis socials que ga-
rantisca d’aquesta manera els ser-
veis públics en la societat actual 
valenciana.

Intersindical Valenciana valorà 
positivament aquesta jornada de 
Serveis Socials i, com a organit-
zació col·laboradora que és de la 
Coordinadora de Discapacitat i 
Dependència, apostà per treballar 
de ple en un nou model de Llei de 
Serveis Socials que millorarà les 
condicions de vida de les persones 
usuàries dels distints col·lectius i 
sectors. 

Al si del Sindicat, es va crear 
aleshores un grup de treball per 

portar endavant aquesta tasca de 
col·laborar dins en un espai de 
diàleg social i participació obert 
entre la conselleria de Benes-
tar Social i els diferents agents 
del sector de la discapacitat, a fi 
de crear el sistema que haurà de 
donar resposta a les vertaderes 
necessitats de les persones amb 
diversitat funcional.

Al gener de 2016 es van crear 
les Meses Sectorials per reordenar 
el sector de la diversitat funcional, 
amb l’objectiu primordial de tre-
ballar un nou Decret, atès que el 
que tenim vigent data de l’any 90.

La línia de treball a seguir es-
tava ben clara: consolidar les Me-
ses, en concret la Mesa de Diver-
sitat Orgànica-Física, Mesa DF 
Sensorial, Mesa DF Intel·lectual 
i Mesa DF Salut Mental. Llavors 
l’administració ens va lliurar una 
sèrie de continguts a elaborar en 
cada Mesa sectorial que, de ma-
nera quinzenal, anaven treballant 
amb la resta d’organitzacions i 
tècnics de l’administració per aca-
bar tancant un document base 
que es veurà reflectit en la nova 
Llei de Serveis Socials Autonò-
mica pendent encara de tancar 
per la Conselleria.  

Cap a una nova 
llei valenciana de 
serveis socials
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Des del Tractat de Maastricht de 1992 
al de Lisboa de 2001, el rosari de Ci-
meres i Acords o Tractats que esquit-

xen aquests deu anys respon a un acurat pla de 
desregulació social dels mercats de treball (el 
que significa la gradual destrucció dels drets 
i conquestes laborals), de liberalització eco-
nòmica (en detriment de la intervenció de ca-
ràcter social dels Estats i en benefici del paper 
que aquests juguen a favor del gran capital), i 
de ruptura unilateral, en suma, dels pactes de 
classe que havien mantingut un cert equilibri 
social en la llarga postguerra europea. És per 
facilitar aquest projecte que es crea l’Estat-re-
gió, la UE.

Per la seua part, els EUA, com a potència 
hegemònica del capitalisme mundial i vetlla-
dor últim del seu funcionament, s’encarregaria 
d’establir l’entramat jurídic-institucional que 
portaria tal despullo a escala universal, per 
completar el seu ambiciós projecte de cons-
trucció del capitalisme global a imatge del 
propi. És a dir, que tots els Tractats signats per 
aquest país institucionalitzen de iure l’aplica-
ció extraterritorial de les lleis d’EUA. La libe-
ralització comercial (OMC i Tractats de “lliure 
comerç”) potencia aquesta operació a escala 
mundial.

Sense control parlamentari ni judicial
Els “tribunals d’arbitratge”, per la seva banda, 
vénen a consolidar tal entramat institucional, 
doncs les seves decisions no poden, en la pràc-
tica, ser apel·lades a través de mecanismes le-
gals que estiguin fora dels Tractats. Cap decisió 
d’aquests tribunals pot ser modificada perquè 
han quedat fora de l’abast dels parlaments o 
del poder judicial de cada país.

En els anys 90 s’acabaria de crear aquest 
sistema legal supranacional que anava des-
pullant de “sobirania nacional” als Estats, i de 
“sobirania popular” a les seves societats, per 
via de Tractats i Acords. L’extraterritoriali-
tat de les lleis nord-americanes per consagrar 
el poder absolut del Capital sobre els Estats, 
aconseguia així, de facto, l’abolició del sistema 
internacional basat en el principi de sobirania 
dels Estats que van ser anomenats “nacionals”, 
herència de la Pau de Westfàlia. Se sacrificava a 
l’objectiu de protegir totes les formes de propi-
etat privada del gran capital, especialment les 
rendistes.

Amb aquest objectiu existeixen en l’actua-
litat més de 2.280 Tractats Bilaterals d’Inver-

sió en vigor. En els últims anys s’ha aprovat un 
cada setmana. Uns 1.180 d’ells han estat subs-
crits per algun Estat membre de la UE, o per la 
UE amb un tercer Estat. Una forma “postmo-
derna” de seguir exercint l’imperialisme.

Com la ronda actual del TTIP va fracassar 
de moment, el que s’ha fet és buscar la pene-
tració del salvatgisme laboral nord-americà 
via Canadà, signant el CETA. En tenir EUA un 
Acord de “lliure mercat” amb Canadà, i Canadà 
un altre amb la UE, la jugada al final surt ro-
dona: la normativa USA es cola a Europa per la 
porta de darrere.

El dret al treball
Per calibrar la gravetat de l’assumpte recapitu-
lem algunes dades. Aproximadament la meitat 
dels Estats d’EUA han adoptat una legislació 
antisindical sota el desvergonyit títol de “el 
dret a treballar”, que en realitat permet a les 
empreses retallar les pagues, el segur mèdic i 
les pensions del salariat.

A EUA l’acomiadament no està subjecte a 
cap causa. Depèn exclusivament de la volun-
tat de l’ocupador (llevat d’algunes circums-
tàncies, com per exemple l’acomiadament 
discriminatori). En aquest país no hi ha in-
demnització per finalització de contracte ni 
obligació del empresariat de cotitzar per a la 
pensió de jubilació o la protecció de la salut 
dels seus emprats/es. Tampoc hi ha límits per 
al tancament patronal. Es deixa a l’empresa-
riat substituir als/les vaguistes en els seus 
llocs de treball, i fins i tot se li permet l’extor-
sió dels treballadors i treballadores contra la 
seua sindicalització.

Totes aquestes ‘perles’ del mercat laboral 
nord-americà fa temps que s’estan traslladant 
a Europa, però amb els Tractats UE-EE.UU. 
(TTIP) o UE-Canadà (CETA) es vol accelerar, al 
mateix temps que “blindar” el procés.

Efectivament, com que la protecció a l’inver-
sor preval en aquest tipus d’acords, qualsevol 
possible reforma futura adreçada a millorar les 
condicions d’ocupació podrà ser objecte de de-
mandes i indemnitzacions per part de les cor-
poracions empresarials, ja siguen europees o 
nord-americanes.

Per descomptat, aquestes actuacions són con-
tràries als Convenis de la Organització Interna-
cional del Treball (OIT), com ara els 87, 98, 151, 
154, 158   zPerò poc importa, perquè els EUA, 
senzillament, no els ha signat. Dels 133 Convenis 
de la OIT ratificats per Espanya, 125 França o 85 
Alemanya, EUA només n’ha signat 14.

La finalitat real d’aquests Tractats és apro-
var un conjunt de regulacions internacionals 
a favor dels grans conglomerats empresarials, 
que no passarien la prova de cap Parlament na-
cional, però que estaran per sobre d’ells.

I és que aquests nombrosos Acords i Trac-
tats internacionals de caire global no són 
sinó dispositius de comandament i decisió 
per anul·lar les regulacions històriques acon-
seguides en el marc de l’Estat per les lluites 

del Treball. Queden fins i tot per sobre de 
l’Estat-regió, al crear un nou entramat de 
poder quan aquest últim no aconsegueix dis-
ciplinar suficientment al Treball.

El capital, en la 
guerra (de clase) 
contra el treball

A la fi dels anys 70 del segle XX es va ma-
nifestar de nou la malaltia crònica del ca-
pitalisme: la sobreacumulació de capital. 
A ella se li uniria el primer avís de falla 
energètic-ecològica del sistema: la crisi del 
petroli. 

Enfront d’això, el Capital va emprendre 
una brutal ofensiva de classe contra el Tre-
ball. Com a vaixell almirall de l’ofensiva hi 
ha el conjunt de mesures tendents a dete-
riorar la condició salarial: 
�� desinversió selectiva i reorientació cap 

a un tipus de producció flexible, lleugera; 
�� reducció de la massa salarial a partir 

de la desvinculació dels salaris de la pro-
ductivitat i el subseqüent declivi dels sa-
laris reals; 
�� inhibició de la inversió pública que 

comporta el deteriorament d’allò públic i 
per tant de la “seguretat social”;
�� impostos regressius perquè siga l’as-

salariat quasi exclusivament qui financie 
l’Estat, d’ara endavant també “privatitzat” 
pel Capital. 

Entràvem així en una era d’inseguretat 
col·lectiva i al mateix temps s’establien els 
mecanismes per anul·lar la democràcia ins-
titucional:

Primer, s’ha dut a terme la des-substan-
ciació de les institucions de representació 
popular, s’hi crae o apodera, en canvi, en-
titats supraestatals alienes a qualsevol tipus 
d’elecció democràtica (Bancs Centrals, Co-
missió Europea, G-20, FMI, OMC, Fòrum 
de Davos…).

Després, se supediten les lleis estatals a 
les supraestatals, liquidant la sobirania de 
l’Estat fins i tot per poder tenir una política 
econòmica pròpia (i en el cas de la UE ni 
tan sols una moneda sobirana). Els estats 
s’autosubordinen als mercats financers i 
a les seves agències avaluadores de riscos, 
que no són precisament triats democràtica-
ment.

Finalment, es modifiquen les pròpies 
constitucions, de manera que sigui ‘anti-
constitucional’ intentar canviar la falta de 
sobirania.

L’ofensiva de classe contra el Treball

Foto: Santo Ochoa (https://www.flickr.com/photos/fotosdecamisetas/)

ANDRÉS PIQUERAS 
Profesor Titular de la Universitat 
Jaume I de Castelló

INTERSINDICAL  
ÈPOCA II - Núm. 65 · Maig 2017 
EDITA: INTERSINDICAL VALENCIANA  
DIRECTORA: Alícia Martí Climent  
COL·LABORADORS: Joan Blanco, 
Marc Candela, Vicent Maurí, Salvador 
Moscardó, Juan Miguel Muñoz Olmo, 
Antonio Nyacle, Salva Sanmartín, 
Amadeu Sanz. 

DISSENY I MAQUETACIÓ: Sonia 
Alamar. 
ADMINISTRACIÓ I REDACCIÓ: Juan 
de Mena, 18, bxs. 46008 València.
Tel. 96 391 91 47 · Fax 96 392 43 34 · 
allioli.stepv@intersindical.org  
TIRATGE: 15.000 exemplars  
ISSN: 1699-4809 · DIPÒSIT LEGAL: 
V-807-2000  

FRANQUEIG CONCERTAT: 46/196  
INTERSINDICAL VALENCIANA 
www.intersindical.org  
ALACANT: Glorieta Poeta. Vicente 
Mogica, 5-12. 03005 · Tel. 965 98 51 65 
· ALCOI: Oliver, 1, 5-D. 03802 · Tel. 966 
54 06 02 · ALZIRA: Av. Luis Suñer, 28-
4t, 16. 46600 · Tel. 96 240 02 21 · ELX: 
Maximilià Thous, 121-B. 03201 · Tel. 

966 22 56 16 · CASTELLÓ: Marqués 
de Valverde, 8. 12003 · Tel. 964 26 90 
94 · VALL D’UIXÓ: Almenara, 11, bxs. 
12003 · Tel. 964 26 90 94 · GANDIA: 
Av. d’Alacant, 18-1r. 46701 · Tel. i 
fax. 962950754 · VALÈNCIA: Juan de 
Mena, 18, bxs.  46008 · Tel. 96 391 91 
47 · XÀTIVA: Portal del Lleó, 8, 2a. 
46800 · Tel. 96 228 30 67

Tractats bilaterals d’inversió




