per la mobilització social
contra les retallades
Les mesures aprovades pel govern espanyol per
retallar prestacions socials, drets laborals, salaris...
del sector públic i pensionistes es concreten en:
− Reduir les retribucions del personal del sector
públic en un 5% de mitjana en 2010 i congelar-les
en 2011, proporcionalment als ingressos.
− Suspendre la revaloració de les pensions per a
2011, excloent les no contributives i les mínimes.
− Eliminar el règim transitori per a la jubilació parcial previst en la llei 40/2007.
− Eliminar la prestació per naixement de 2.500
euros a partir de l'1 de gener de 2011.
− Revisar el preu dels medicaments (no els de
referència) i adequar les unitats de l'envàs a la
durada estàndard del tractament.
− Les sol·licituds per a dependència hauran de
resoldre's en 6 mesos, eliminant-se la retroactivitat.
− Reducció, entre 2010-2011, de 600 milions d'euros de les ajudes per al desenvolupament.
− Reducció de 6.045 milions d'euros entre 2010 i
2011 en la inversió pública estatal.
− Estalvi addicional de 1.200 milions d'euros per
part de comunitats autònomes i entitats locals.

El govern ha pres el camí equivocat. Ha cedit davant
les pressions de la banca i dels especuladors, els
generadors de la crisi. De fet, molt abans de la crisi,
el govern ja va aprovar mesures que comportaren
una gran reducció dels ingressos de l'estat, com:
− suprimir l'impost de patrimoni.
− rebaixar l'impost de societats.
− rebaixar els topalls màxims impositius en IRPF.
− rebaixar cotitzacions socials als empresaris.
− privatitzar serveis públics essencials.
Així mateix, també va fer efectives altres actuacions
que lluny de tocar la butxaca dels poderosos, causants de la crisi, consistiren en l'ajuda als bancs i
l'increment del dèficit per a sostenir obres públiques
de dubtosa utilitat social i afavorir a les empreses
constructores causants de la bombolla immobiliària.

Malgrat açò, el govern ha optat pel camí més fàcil: reduir la
despesa pública a costa de la reducció de la protecció social i
de la reducció salarial del personal empleat públic. Tot sense
tocar ni cèntim dels beneficis d'aquells que sempre guanyen,
bé en els temps del creixement, com ara en la crisi.

Dimarts 8 de juny.
Vaga del personal del
sector públic.

Intersindical Valenciana considera que la resposta adequada a les mesures del govern ha de ser una mobilització
general de tota la societat, que incloga la vaga general, i no
sols del personal empleat públic, en contra d'aquestes
mesures. Per tant, considerem que aquesta ha de servir
d'impuls per continuar el procés de mobilitzacions i lluites
per aturar les mesures del govern i la política d'agressions
als drets de les treballadores i treballadors, bé siga del sector públic o del privat.
Per tot aixó, et criden a participar en totes les mobilitzacions convocades,

CONCENTRACIONS 12 h
València Delegació del Govern - Colom, 60
Alacant Subdeleg. Govern - Pl. Muntanyeta
Castelló Subdeleg. Govern - Pl. Mª Agustina
MANIFESTACIONS 19 h
València Plaça de Sant Agustí cantó Av. de l’Oest
Alacant Escales de l’IES Jorge Juan
Castelló Plaça de les Àules

