
1 
 

Ponència d'Acció Sindical STAS-IV 1 
 2 
Un pas endavant 3 
 4 
D'on venim? 5 
 6 
Per a poder explicar la situació soci-econòmica en la qual ens trobem, i     7 

poder traçar les línies d'actuació que han de servir-nos com a guia per a  8 

dur a terme l'acció sindical que  proposem, és necessari realitzar un         9 

anàlisi identificatiu de cuales han sigut les causes que ens han portat a   10 

l'actual situació. 11 

Són nombroses, però principalment podríem destacar dues: 12 

 13 

1.- Implantació del model capitalista neoliberal en els principals països 14 

d'occident. 15 

 16 

1.1 El model neoliberal. 17 

 18 

 Per a la majoria de qui estudien l'economia des d'una perspectiva crítica  i 19 

els corrents del pensament econòmic alternatiu, la crisi estructural dels                                                   20 

anys setanta va marcar l'inici d'una nova etapa que s'ha convingut a         21 

cridar neoliberal. Parlem d'un canvi en la configuració de l'economia 22 

capitalista, que des del final de la segona guerra mundial i fins als anys  23 

setanta hi havia estat gestionada a partir d'un ideari obtingut dels         24 

ensenyaments de Keynes. Aqueixa etapa del capitalisme, cognomenada  25 

“daurada” entre altres coses per la inexistència de crisis greus i per       26 

respondre a un cercle virtuós de creixement de salaris i creixement     27 

econòmic, va entrar en crisi i va obrir la porta a una nova forma de     28 

comprendre la societat. 29 

 30 

 El neoliberalisme es va imposar primer a Estats Units i a Regne Unit     31 

(encara que es va experimentar prèviament en el Xile de Pinochet), i laseua 32 

aplicació és molt diferent entre  els països del món. No obstant açò, el patró 33 

és el mateix i els efectes més similars que  diferents. Aqueixa és la raó per 34 

la qual analitzar el neoliberalisme nord-americà és especialment útil, per ser 35 

la forma canònica del projecte, per a comprendre aquesta nova  36 

configuració. Aquestes són les característiques que ho defineixen: 37 

1. La desregulación del comerç i les finances, tant en el seu nivell         38 

nacional com a internacional. 39 

2. La privatització de molts serveis anteriorment brindats per l'Estat. 40 

3. La cessió per part de l'Estat del seu compromís de regular activament les 41 

condicions  macroeconòmiques, especialment referent a l'ocupació. 42 

4. Brusca reducció en la despesa social. 43 

5. Reducció dels impostos aplicats a les empreses i famílies. 44 

6. Atacs des del govern i les empreses als sindicats, desplaçant el poder a 45 

favor del capital i afeblint la capacitat de negociació de la classe   46 
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treballadora. 1 

7. Proliferació dels treballs temporals sobre els treballs fixos. 2 

8. Competició desenfrenada entre les grans empreses, en relació a un   3 

entorn menys agressiu propi de la configuració de postguerra. 4 

9. Introducció de principis de mercat dins de les grans empreses,           5 

particularment referent a les remuneracions del personal de més poder. 6 

Si ens fixem en les característiques del model de neoliberalisme nord-7 

americà, podem observar que no ens són desconegudes, doncs són les 8 

receptes que se'ns han imposat com mantra per a eixir de la crisi. 9 

 10 

1.2 Creixent desigualtat. 11 

 12 

Segons un informe fet públic per Oxfam Intermon, Una economia al servei 13 

del 1%, la pobresa i l'exclusió a Espanya han augmentat “de manera 14 

alarmant” en els últims anys, amb 13,4 milions de persones en risc 15 

d'exclusió l'any 2014. 16 

 17 

Espanya és el segon país de la UE en el qual més ha crescut la distància 18 

entre rendes altes i baixes, i entre 2007 i 2014 el salari mitjà espanyol es 19 

va desplomar un 22,2%. 20 

 21 

La distància entre persones riques i pobres ha crescut, en 2015 el 1% de la 22 

població va concentrar tanta riquesa com el 80% de les desfavorides. La 23 

fortuna de només persones a Espanya aconsegueix un total de 115.100 24 

milions d'euros, segons l'informe. 25 

 26 

La creixent desigualtat és fruit de diversos desenvolupaments. 27 

 28 

- La desregularització internacional dels fluxos de capital, que va accentuar 29 

la competència entre països i va pressionar els salaris a la baixa. 30 

- La transferència de treballs des del sector públic al sector privat que 31 

també va pressionar els salaris a la baixa. 32 

- Les reformes laborals, dutes a terme pels diferents Governs, tant en el 33 

sector privat, amb la proliferació de contractes a temps parcial, temporals, 34 

precaris, etc., com en el sector públic (recordar el Decret  Zapatero, Vela i 35 

Rajoy). 36 

- La reducció d'ingressos (contínues baixades d'impostos en el temps) va 37 

reduir la capacitat redistributiva de l'Estat, el qual al seu torn, va reduir els 38 

programes socials que beneficiaven principalment a les persones més 39 

necessitades. 40 

- La desregularització dels mercats ens ha portat a un nou context on    41 

l'economia financera ha guanyat molta importància enfront de l'economia 42 

real. 43 

 44 

2.- La globalització. 45 
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 1 

La globalització és un procés econòmic, tecnològic, polític i cultural a escala 2 

planetària que consisteix en la creixent comunicació i interdependència 3 

entre els diferents països del món unint els seus mercats, societats i 4 

cultures, a través d'una sèrie de transformacions socials, econòmiques i 5 

polítiques que els donen un caràcter global.  6 

 7 

La globalització és identificada com un procés dinàmic produït principalment 8 

per les societats que viuen sota el capitalisme democràtic o la democràcia 9 

liberal, i que han obert les seues portes a la revolució informàtica, arribant 10 

a un nivell considerable de liberalització i democratització en la seua cultura 11 

política, en el seu ordenament jurídic i econòmic nacional, i en les seues 12 

relacions internacionals. 13 

 14 

L'economista i escriptor espanyol José Luis Sampedro, en el seu llibre El 15 

mercat i la globalització (2002), defineix globalització com: “Constel·lació de 16 

centres amb fort poder econòmic i finalitats lucratives, units per interessos 17 

paral·lels, les decisions dels quals dominen els mercats mundials, 18 

especialment els financers, usant la més avançada  tecnologia i aprofitant 19 

l'absència o feblesa de mesures reguladores i de controls públics.” 20 

 21 

En aquest context sociopolític, l'11 de maig de 2002 es va constituir la 22 

Intersindical Valenciana com una confederació sindical, doncs calia articular 23 

una alternativa sindical valenciana, fruit de la confluència de  sindicats i 24 

persones amb experiència en el món sindical, que anara una eina útil per 25 

l'emancipació de la classe treballadora i del nostre poble. 26 

 27 

En què situació ens trobem? 28 

 29 

Les polítiques d'austeritat implantades pels diferents governs, han suposat 30 

un atac frontal a l'estat de benestar, i per açò, la protecció social s'ha tornat 31 

més imprescindible que mai, perquè no recaiguen els efectes de la crisi 32 

sobre els sectors més febles. 33 

 34 

Per a fer front a aquestes polítiques neoliberals cal coordinar la lluita i 35 

enfortir el moviment sindical per a generar alternatives que faciliten el canvi 36 

de polítiques i dels actors que els executen. Fa falta que STAS- Intersindical 37 

Valenciana s'enfortisca, cresca i es cohesione, tenint  presència activa en 38 

tots els àmbits funcionals i territorials. Aquesta tasca l'hem de realitzar 39 

potenciant els nostres senyals d'identitat, i la nostra acció sindical, en els 40 

centres de treball. 41 

 42 

En el conjunt d'Espanya, però de manera més considerable, àdhuc si cap, 43 

en el nostre País Valencià, hem patit innombrables episodis de malgovern, 44 

derivant en múltiples ocasions en casos de corrupció. En aquest context, 45 
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devem revindicar, que es doten a les institucions de mecanismes de major 1 

transparència i control, perquè aquests episodis no es tornen a repetir. 2 

 3 

Però no solament els casos de corrupció defineixen les polítiques dutes a  4 

terme per part de l'anterior govern. Les constants retallades econòmiques, 5 

congelacions salarials, aplicació de conceptes com la taxa de reposició, els 6 

Decrets de Zapatero, Vela i Rajoy, la Reforma de l'Administració Pública, la 7 

llei de Racionalització de les Administracions  locals i moltes altres més, tant 8 

en el sector publique, com en el privat, han deixat un panorama desolador, 9 

amb la gran dificultat de tornar a reconstruir-ho. 10 

 11 

No se'ns ha d'oblidar, que la privatització del sector públic duta a terme pels 12 

diversos governs, mitjançant la creació d'empreses publiques, atorgant 13 

concessions a empreses privades, o amb la creació de Fundacions, tenien 14 

com a fi la externalización de competències o serveis, característiques 15 

aquestes que defineixen als anteriors governs. 16 

 17 

La realitat de l'Administració Pública Valenciana és que ens trobem amb 18 

plantilles tremendament envellides i desestructurades, tot açò, fruit de 19 

l'absència d'Oferta d'Ocupació Pública, l'aplicació de la taxa de reposició 20 

zero, que al costat de la política d'amortització de places, han portat com 21 

resultat unes administracions públiques incapaces de donar resposta a les 22 

demandes de la ciutadania. 23 

 24 

 Després de més de 20 anys de govern del Partit Popular en les diferents 25 

institucions, com la Generalitat o en múltiples municipis, l'any 2015, s'ha  26 

produït un canvi en l'adreça de les institucions. Si bé és cert, que els nous 27 

dirigents porten poc temps al comandament i no s'han revertit els efectes 28 

produïts pels anteriors governs, no és menys cert, que un nou  tarannà, una 29 

forma diferent de fer les coses, es percep per part del personal treballador.  30 

 31 

En aquest context, STAS–Intersindical Valenciana ha sigut part actora en el 32 

canvi de govern, duent a terme múltiples mobilitzacions en contra de les 33 

retallades implementades pels anteriors executius. Intersindical Valenciana 34 

ha recolzat el Pacte del Botànic, el qual va servir per a formar un nou 35 

govern de progrés en la Generalitat, motiu pel qual tenim un fort 36 

compromís amb el canvi. 37 

 38 

Cap a on volem anar? 39 

 40 

Aquesta proposta d'acció sindical, tan sol pot dur-se a terme, des dels 41 

principis de solidaritat i fraternitat, valors que inspiren, entre uns altres, la 42 

constitució de la Intersindical Valenciana. La proposta té com a fi fer un pas 43 

avant en la construcció del sindicat. 44 
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NOUS TEMPS/ NOVA ACCIÓ SINDICAL. 1 

 2 

STAS-Intersindical Valenciana, no pot renunciar als seus senyals d'identitat, 3 

estiga el govern que estiga. La nostra política sindical no pot variar, ara bé, la 4 

nostra línia d'acció sindical ha d'adaptar-se als nous temps. Hem de continuar 5 

en la lluita i en la reivindicació de la recuperació dels drets que ens han sigut 6 

sostrets, i fins i tot millorant-los. Si bé és cert que hem de modelar la nostra 7 

acció sindical als nous temps/noves polítiques. 8 

 9 

Treballadors i treballadores, ens demanden que arribem a acords que 10 

milloren les seues condicions de treball, efectuant propostes, per a la solució 11 

dels problemes que diàriament es troben. 12 

 13 

PRINCIPALS LÍNIES DE LA NOSTRA ACCIÓ SINDICAL. 14 

 15 

Sent conscients de la difícil situació en la qual ens trobem el personal al 16 

servei de les Administracions Públiques, STAS-Intersindical Valenciana, 17 

demanarà als governs on tinguem presencia les següents propostes de 18 

solució: 19 

 20 

1.- Una estructura pública potent, que garantisca un estat de benestar de 21 

qualitat, que siga capaç de posar fi a la creixent desigualtat social. Per açò, 22 

s'exigirà al govern central un major finançament per al País València, per a 23 

poder fer efectives les polítiques necessàries amb les quals eixir de l'actual 24 

crisi. 25 

 26 

2.- Que s'implementen polítiques de recuperació dels serveis privatitzats, 27 

com a manifestació clara de la defensa del públic. 28 

 29 

3.- Proposarà per a la recuperació de la funció pública: 30 

a) La recuperació dels drets perduts per al personal al servei de les 31 

Administracions Públiques. 32 

b) La jornada laboral de 35 hores setmanals. 33 

c) La recuperació de la pèrdua del poder adquisitiu durant els anys de la crisi. 34 

d) La carrera professional, en aquelles administracions on no estiga aplicada. 35 

i) La realització d'un Pla d'Ordenació en el qual almenys es contemplen els 36 

següents aspectes: 37 
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- Eliminació de la taxa de reposició de la Llei de Pressupostos. 1 

- Impuls de polítiques de recursos humans, on es contemple l'adaptació dels 2 

llocs de treball a les necessitats actuals. 3 

- Estudiar noves formules d'accés a la funció pública. 4 

f) Exigir que es facen Ofertes d'Ocupació Pública per a poder prestar un 5 

servei de la qualitat que es mereix la ciutadania. Aquestes ofertes hauran de 6 

contenir els llocs suficients per a realitzar la consolidació de l'ocupació 7 

temporal tant per als llocs ocupats interinament com laboralment. També 8 

hauran de contenir llocs per a la promoció interna en tots els grups de 9 

titulació. S'hauran de crear nous llocs per a reposar, com a mínim, els 10 

amortitzats durant la crisi. 11 

g) Funcionarizació dels llocs laborals. 12 

h) Incentivament de la jubilació anticipada. 13 

i) Jubilació parcial i anticipada amb contracte de relleu. 14 

 15 

 16 

UNA ACCIÓ SINDICAL PER LA LLUITA DELS DRETS DE LES TREBALLADORES I 17 

ELS TREBALLADORS I EL CREIXEMENT DEL SINDICAT. 18 

 19 

Aquesta proposta de creixement del sindicat es deu entendre en el context 20 

de debat del nostre congrés, per a fer una proposta al congrés de la 21 

Intersindical Valenciana. 22 

 23 

En l'actualitat, cada sindicat que compon Intersindical Valenciana practica un 24 

model d'acció sindical diferent, que té a veure amb la cultura adquirida en el 25 

sindicat del com prové. Conseqüentment, devem realitzar els esforços 26 

necessaris per a unificar les nostres línies d'actuació. Açò no deu suposar un 27 

impediment per a donar passos avance en la vertebració i cohesió del nostre 28 

projecte sindical que ha de ser continuista en la nostra política sindical. 29 

 30 

Per a açò, una vegada més, hem de concretar els nostres objectius, que han 31 

de consistir a aportar solucions als problemes de tot el personal treballador, 32 

des d'un model de sindicalisme alternatiu, plural i democràtic, participatiu, 33 

autònom i assembleari, nacional i de classe, solidari, feminista 34 

i internacionalista, que lluita per la nostra llengua i la nostra cultura.  35 

 36 
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Com organitzar-nos per a créixer? 1 

 2 

STAS-Intersindical Valenciana, ha de dotar-se dels mitjans necessaris per a 3 

poder desenvolupar el nostre projecte sindical, tant en el camp de l'acció 4 

sindical, com en l'organitzatiu. 5 

 6 

STAS–Intersindical Valenciana està compost per la suma de diverses seccions 7 

sindicals, amb representació desigual. En les últimes eleccions sindicals, els 8 

resultats han sigut satisfactoris, no obstant açò, és imperatiu que adoptem 9 

mesurades que ens ajuden a poder dissenyar un objectiu de creixement 10 

considerable per a poder dur a terme el nostre projecte, i consolidar-nos en 11 

el mapa sindical del País Valencià. 12 

 13 

STAS- Intersindical Valenciana, conforme està estructurat organitzativament, 14 

té grans dificultats per a poder dur a terme un pla d'expansió i creixement en 15 

el territori. Només des de la solidaritat entre les seccions sindicals, que 16 

pertanyen a STAS-Intersindical Valenciana, podrà dotar-se d'estructura per a 17 

poder realitzar un salt quantitatiu i qualitatiu en tot el territori.  18 

 19 

L'Administració és un gran conglomerat d'institucions i ens, molt diversos i 20 

territorialment dispersos. És per açò, que si volem portar la nostra política 21 

sindical a tots i cadascun dels centres de treball, hàgem d'adaptar la nostra 22 

estructura organitzativa, a les necessitats. 23 

 24 

L'actual estructura organitzativa, no ens aporta solucions als nostres 25 

problemes, doncs necessitem concentrar hores sindicals per a poder 26 

desenvolupar l'acció sindical i organitzativa en tot el territori del País 27 

València. 28 

 29 

Tot açò, fa necessari que per a coordinar i optimitzar la nostra política 30 

sindical, així com, per a arribar a més centres de treball, es deurà constituir 31 

l'òrgan per al desenvolupament de l'acció sindical, i les coordinadores 32 

d'àmbit comarcal. 33 

 34 

- L'òrgan per al desenvolupament de l'acció sindical. Aquest òrgan tindrà 35 

encomanat la coordinació de l'acció sindical, des de la qual es transmetrà la 36 
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postura del sindicat. Pertanyeran com a membres nats d'aquest òrgan, la 1 

persona responsable d'acció sindical de STAS-Intersindical Valenciana, i les 2 

persones que coordinen l'acció a nivell comarcal en les tres províncies. 3 

- Coordinadores comarcals. Aquestes últimes hauran de ser persones 4 

afiliades de qualsevol secció sindical de STAS-Intersindical Valenciana, amb 5 

una formació sindical capaç d'entendre la pluralitat existent en STAS-6 

Intersindical Valenciana. També, hauran de dinamitzar i potenciar les 7 

diferents seccions sindicals pertanyents a la seua comarca. Se li encomanarà 8 

la creació de noves seccions sindicals, l'impuls de l'acció sindical en el seu 9 

àmbit territorial pel que se li dotarà dels mitjans necessaris per a açò 10 

(formació i informació).i es coordinarà amb la persona responsable d'acció 11 

sindical, per a rebre informació sobre la postura del sindicat davant qualsevol 12 

assumpte d'interès.  13 

 14 

Aquesta tasca serà possible gràcies a la mancomunitat dels diferents serveis 15 

(formació, serveis jurídics…) que prestarà el nostre sindicat, amb la finalitat 16 

de millorar la nostra acció sindical amb una major qualitat i quantitat 17 

d'atenció que es prestarà a les persones afiliades, facilitant amb açò, el 18 

nostre creixement i expansió, sense desvirtuar el model sindical que tenim. 19 

 20 

INTENSIFICAR LA  FORMACION DE DELEGADES I DELEGATS I ESTABLIR ELS 21 

MECANISMES DE SUPORT SINDICAL. 22 

 23 

Davant els atacs que pateix la classe treballadora, necessitem més que mai 24 

dotar de formació sindical a la representació sindical per a donar una 25 

adequada resposta als diferents governs, corporacions o entitats, per part 26 

d'els qui ens representen.  27 

 28 

És imprescindible per a la consecució de les nostres finalitats que s'aposte 29 

per un programa integre de formació sindical per a quadres sindicals. Per al 30 

que es dotarà d'una partida pressupostària suficient.  31 

 32 

Del resultat d'aquesta formació hem d'aconseguir vertaders quadres sindicals 33 

que ens servisquen com a mitjà per a portar als centres de treball la posició 34 

del sindicat en relació amb els temes més importants ha revindicar. 35 

 36 

L'òrgan creat per al desenvolupament de l'acció sindical haurà de 37 
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confeccionar el manual de la representació sindical, així com unes guies de 1 

coneixement i ajuda per a poder transmetre la postura del sindicat. 2 

 3 

La formació sobre política sindical també es farà a través de jornades 4 

monogràfiques on es tractarà algun aspecte de l'acció sindical de rellevància 5 

sobre el qual es considera que és objecte de reflexió.  6 

 7 

LES ASSEMBLEES 8 

 9 

Des de STAS–Intersindical Valenciana, hauríem d'impulsar com a senyal 10 

d'identitat i element diferenciador assemblees en els centres de treball. 11 

Efectuant, en la mesura del possible, assemblees obertes a tota la plantilla, 12 

sobretot en els períodes de negociació col·lectiva.  13 

 14 

Els sindicats tradicionals, s'han apartat de les Assemblees com a mitjà 15 

informatiu i participatiu en les relacions de les seues organitzacions amb els 16 

treballadors. Pel que potenciarem un sindicalisme participatiu, on 17 

l'assemblea tinga capacitat de decisió i siga l'eix vertebrador de la nostra 18 

forma de fer i entendre el sindicalisme. 19 

 20 

ÀREA DE SALUT LABORAL 21 

En aquests quatre anys s'ha produït un dels períodes polític-socials més 22 

convulsos dels últims lustres a Espanya i com a conseqüència s'ha produït 23 

una regressió en condicions laborals. 24 

L'Administració Local arrossega, amb caràcter general, un important dèficit 25 

en matèria de prevenció de riscos i de salut laboral.  26 

Tot i que les administracions públiques locals vénen tenint els seus plans de 27 

prevenció elaborats, són escassos, per no dir nuls, els ajuntaments que 28 

tenen la prevenció inserida en totes les àrees de funcionament. 29 

En moltes ocasions els comitès de seguretat i salut no estan constituïts, o 30 

estant-ho, no tenen cap operativitat. Entre les causes podem destacar 31 

l'absència d'una autèntica cultura preventiva en l'administració local, i 32 

l'escassa formació en matèria de salut laboral amb la qual explica el 33 

personal empleat públic. 34 

També abunden les situacions en les quals ni tan sols els delegats del 35 

Comitè de seguretat i salut compten amb una formació mínima en matèria 36 

de prevenció, la qual cosa complica molt el servei que el sindicat pot donar 37 

a l'afiliació, atès que en lloc ser un òrgan de suport a una acció 38 

descentralitzada, és l'òrgan que emplena la funció directament.  39 
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En l'última dècada, a causa de les circumstàncies soci-econòmiques i 1 

polítiques que coneixem, s'ha detectat un augment important dels casos 2 

d'assetjament laboral o mobbing en tota l'Administració local, però 3 

especialment en els Cossos de Policia Local.  4 

Donada l'especial complexitat de l'assetjament laboral i el problema 5 

probatori que té, l'ocupació que cada cas suposa sobre els nostres escassos 6 

recursos humans i materials és enorme, precisant d'una gran quantitat de 7 

temps per a la seua correcta atenció.  8 

Per part del responsable del Subsector de Policia Local i Bombers s'ha 9 

engegat un projecte de suport als serveis jurídics en matèria de mobbing, 10 

que consisteix en la preparació d'informes pericials criminològics. Açò, no 11 

obstant açò, es complica molt, ja que amb prou faenes hi ha temps per a 12 

dedicar-li al que és una prova pericial complexa i laboriosa. En els pròxims 13 

mesos esperem poder tenir el primer informe pericial per a poder posar-ho 14 

a la disposició dels serveis jurídics.  15 

 16 

Com a conseqüència és major nostra responsabilitat en la defensa dels 17 

serveis publics per dos motius principals: 18 

- D'una banda són el suport vital de molta gent quan la situació econòmica-19 

laboral de moltes famílies ha caigut en una situació precària. 20 

- D'altra banda som el referent en drets laborals ja que en l'empresa 21 

privada amb les diferents reformes laborals, conceptes com: jornada 22 

laboral, horaris racionals, hores extres, contracte laboral..... practicament 23 

s'han quedat buits de contingut i és en el sector públic on mantenim un 24 

mínim de condicions. 25 

 26 

Malgrat totes aquestes situacions STAS-Iv ha sigut visionari i a seguit 27 

apostant per implementar en l'arrel d'aquest sindicat un Àrea de Salut 28 

Laboral que ha funcionat a un ritme lent però avançant. 29 

Però és ara, en aquest nou període quan hem de donar un fort impuls a 30 

aquest àrea per diferents motius: 31 

- Tot el treball realitzat fins a aquest moment ens ha demostrat que des de 32 

les intervencions en centres amb prevenció de riscos laborals el sindicat 33 

adquireix una potència important quant a acció sindical es refereix 34 

- Els resultats de les nostres intervencions remouen la implicació de les 35 

persones en elles i ens acosta 36 

- Quan donem tractament als riscos que es denuncien en el sindicat les 37 

persones afectades connecten amb l'acció sindical i veuen causa de 38 

mobilització per a aconseguir millores en el lloc de treball 39 

 40 

Tot açò respon desgraciadament a la manca en l'aplicació de la Llei de 41 

prevenció de riscos laborals que des de la seua publicació l'any  42 

 43 

Aquesta llei entra en connexió directa amb una de les premisses principals 44 

d'aquest sindicat: 45 
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«PER LA DIGNITAT EN EL TREBALL» a la qual afegim”PER UN TREBALL 1 

SALUDABLE”. 2 

 3 

L'Àrea de Salut Laboral manté uns eixos estratègics i uns principis bàsics de 4 

funcionament que, en aquests últims anys i des de l'inici del funcionament 5 

de l'Àrea, haurien de seguir prenent força i coherència dins de l'estructura 6 

del sindicat, els més significatius són: 7 

 8 

- Dinamitzar les accions dels delegats i les delegades de prevenció en cada 9 

Comitè de Seguretat i salut laboral dels quals són representants. 10 

- Oferir una formació bàsica i específica en tems de prevenció de riscos 11 

prevalent la dirigida als nostres delegats i delagades de prevenció i sindicals 12 

però pensant en la importància d'oferir-la a tota persona interessada. 13 

- Coordinar l'actuació de tots els sectors del sindicat en aquesta matèria. 14 

- Transmetre tota la informació preventiva a través de tots els mitjans 15 

disponibles, correus electrònics, pàgina web, campanyes... 16 

- Impulsar i potenciar la cultura preventiva en el si del sindicat. 17 

- Implementar tots aquests principis en l'estructura del sindicat inclosos els 18 

Serveis jurídics. 19 

- Treballar en la mesura que siga possible els temes més complicats i de 20 

difícil gestió en coordinació amb altres àrees tenint en compte que en molts 21 

dels casos en els quals intervé el sindicat en aquesta matèria estem fregant 22 

la defensa de la nostra afiliació enfront de possibles delictes penals perquè 23 

sempre es tracta de la Seguretat i la Salut de les persones afectades. 24 

- Crear grups de Treball per a desenvolupar estratègies d'actuació tant per 25 

a l'afiliació com d'instrucció als delegades i delegats del sindicat enfront de 26 

la identificació i posterior tractament dels casos en els quals hi ha implicats 27 

riscos laborals. Ja s'ha intentat amb un grup de riscos psicosocials però ens 28 

ens van faltar recursos per a seguir endavant. 29 

- Treballar de manera transversal amb el àrea d'acció sindical. 30 

Per no estendre'ns més, dir que trobem a faltar que des dels òrgans de la 31 

Intersindical Valenciana es preste més atenció a la formació en matèria de 32 

prevenció, i no solament de les persones que vagen a estar en un comitè de 33 

salut laboral, sinó en el conjunt de l'afiliació. 34 

 35 

Actuacions enfront d'un projecte de canvi polític en les administracions 36 

públiques: 37 

 38 

Sempre vigilants davant les postures, propostes i projectes en aquesta 39 

etapa de canvi polític en el País Valenciá, des del àrea de salut laboral en 40 

concordança amb el posicionament soci-polític de STAS-Iv, ens proposem 41 

significar davant el govern valencià que el nostre sindicat va a seguir exigint 42 

amb contundència que la prevenció de riscos laborals siga una de les vies 43 
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imprescindibles per a canviar les condicions laborals de tot el personal al 1 

Servei de les administracions públiques. 2 

Exigirem: 3 

 - La realització de auditorías que ens donen informació de qual és el 4 

verdader estat actual de la gestió i l'aplicació de la prevenció després 5 

d'aquest passat llarg període de desinterès polític per tot el relatiu al Servei 6 

públic valencià. 7 

 - Que les administracions públiques assumisquen i interioritzen que sent les 8 

garants de l'aplicació de la normativa en prevenció de riscos laborals no es 9 

pot consentir que siga en centres de Treball depenents d'elles on es 10 

produïsquen incidents de lleus a greus amb conseqüències per a la salut i la 11 

Seguretat del seu personal per la negligent falta d'aplicació de la normativa. 12 

- Les persones que pateixen accidents de treball o malalties per causes 13 

derivades de les seues activitats en el seu lloc de treball i especialment les 14 

que pateixen riscos pisicosociales com a conseqüència d'una mala 15 

organització i gestió del Treball han de ser tractades segons la llei, amb 16 

garanties de solució, amb discrección i amb sensibilitat perquè pateixen risc 17 

de perdre el més preuat en el món laboral que és la salud i perquè aquests 18 

contratemps demostren que la prevenció de riscos no ha sigut ben 19 

gestionada.NO PODEM PERMETRE QUE EXISTISQUEN LLOCS DE TREBALL 20 

LESIUS PER A la SALUT. 21 

 22 

El nou govern de la Generalitat promet un canvi d'estil i d'aplicació de la 23 

prevenció. En diverses situacions s'han manifestat “sensibles” amb aquesta 24 

matèria. STAS-Iv es proposa mantenir-los alerta amb aquesta sensibilitat i 25 

exigir-los compromís i actuació en: 26 

- Pla de Prevenció de Riscos laborals en totes les administracions públiques, 27 

siguen aquestes d'àmbit Local, Correus o Generalitat. 28 

- Estudi epidemiològic en tots els col·lectives amb prioritat en els quals pel 29 

tipus d'activitats que realitzen són considerats d'ESPECIAL RISC com per 30 

exemple: Policia Local, Bombers, Conductors, Auxiliars de clínica, Personal 31 

de neteja, Educadors, Agents mediambientals, Personal de brigades de 32 

Serveis i uns altres. 33 

- Prioritat d'actuació dels Serveis de Prevenció quant a realitzar avaluacions 34 

de riscos psicosocials en els centres públics amb la finalitat de depurar: 35 

centres de Treball tòxics i prefectures de personal tòxiques, que actualment 36 

estan provocant danys a la salut en un considerable nombre de persones 37 

que dependent diàriament dels seus decisions i ordres, durant molts dies a 38 

la setmana, amb moltes hores diàries i sense possibilitat de participar en 39 

aquestes disposicions. 40 

- Formació i informació sobre riscos laborals aprofitant tots els canals 41 

d'informació que es dispose en les administracions del País Valenciá. 42 

- Formació per als comandaments intermedis per a implicar-los en la 43 

responsabilitat d'aplicar la prevenció de riscos laborals en la seua gestió de 44 

personal. 45 
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- Potenciar sistemes d'organització en els quals participe tot el personal que 1 

componga un Servei. 2 

NO TOT EL RELATIU A l'APLICACIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS 3 

LABORALS DEPÈN D'UN GRAN PRESSUPOST ECONÒMIC, DEL QUE SI DEPÈN 4 

ÉS D'UN COMPROMÍS POLÍTIC POTENT I EFICIENT. 5 

L'ÀREA DE SALUT LABORAL DE STAS-IV PROPOSA EN AQUEST CONGRÉS 6 

QUE SIGA UN COMPROMÍS TAMBÉ PER A AQUEST SINDICAT APOSTAR PER 7 

EXIGIR UN TREBALL SALUDABLE EN CADASCUN DELS RACONS DE LES 8 

NOSTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN EL PAÍS VALENCIÁ. 9 

 10 

L'acció sindical de l'Administració de Justícia L'acció sindical dels 11 
darrers 4 anys, com en tots els sectors, ha estat marcada per la crisi, les 12 
retallades i les movilitzacions contra les polítiques d'austeritat imposades 13 
pels diferents governs. 14 

No obstant, eixe marc de lluita permanent no ha estat suficient per a 15 
posicionar-nos davant dels treballadors i treballadores com l'alternativa al 16 
sindicat majoritari en el sector. Les retallades en mitjans personals que hem 17 
sofert, reduint a quatre els permanents de justícia, implica una menor 18 
visibilitat del sindicat en els centres de treball, i una desavantatge respecte 19 
a la resta d'organitzacions sindicals que han recuperat una part important 20 
dels seus permanents, als quals nosaltres, com a intersindical, varem 21 
renunciar. 22 

Aquesta circumstància es veu reflectida en els resultats de les eleccions 23 
sindicals celebrades en 2014 i 2015, els quals en conjunt mostren una lleu 24 
disminució en la representació, no preocupant de moment, però sobre la 25 
que hi ha que estar alerta. 26 

El canvi de govern produït en la Generalitat Valenciana ha encetat un nou 27 
temps, però les retallades en drets laborals i econòmics que hem patit en el 28 
passat encara no s'han  revertit en la seua totalitat, i la situació no és gens 29 
alentadora. 30 

Cal continuar reivindicant els drets arrebatats en el marc de la Mesa 31 
General de Negociació i en el de la Mesa Sectorial de Justícia. A més a més, 32 
des de l'Administració s'està impulsant una profunda reforma de 33 
l'Administració de Justícia amb la implantació de la Nova Oficina Judicial, 34 
que requerirà d'acords per tal de garantir els llocs de treball, la movilitat 35 
voluntària i els drets econòmics consolidats. Per una altra banda, hem de 36 
ser exigents amb la negociació i implantació progressiva de la carrera 37 
professional en l'Administració de Justícia. 38 

Per a desenvolupar tota aquesta tasca, cal reforçar el personal permanent 39 
en el sector per a poder donar abast a la gran quantitat de reptes que tenim 40 
per davant i poder fer front als propers processos electorals amb suficient 41 
garantia d'èxit. 42 
 43 
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