
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% demitjana 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 par-
cial 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 6mesos, eliminant-se la retroactivitat.
− Reducció, entre 2010-2011, de 600 milions d'eu-
ros 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.

per la mobilització social
contra les retallades

EEll  ggoovveerrnn  hhaa  pprreess  eell  ccaammíí  eeqquuiivvooccaatt. 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, cau-
sants 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. 

MMaallggrraatt  aaççòò,,  eell  ggoovveerrnn  hhaa  ooppttaatt  ppeell  ccaammíí  mmééss  ffààcciill::  rreedduuiirr  llaa
ddeessppeessaa  ppúúbblliiccaa  aa  ccoossttaa  ddee  llaa  rreedduucccciióó  ddee  llaa  pprrootteecccciióó  ssoocciiaall  ii
ddee  llaa  rreedduucccciióó  ssaallaarriiaall  ddeell  ppeerrssoonnaall  eemmpplleeaatt  ppúúbblliicc..  TToott  sseennssee
ttooccaarr  nnii  ccèènnttiimm  ddeellss  bbeenneeffiicciiss  dd''aaqquueellllss  qquuee  sseemmpprree  gguuaannyyeenn,,
bbéé  eenn  eellss  tteemmppss  ddeell  ccrreeiixxeemmeenntt,,  ccoomm  aarraa  eenn  llaa  ccrriissii..  

Intersindical Valenciana considera que la resposta adequa-
da a les mesures del govern hhaa  ddee  sseerr  uunnaa  mmoobbiilliittzzaacciióó
ggeenneerraall  ddee  ttoottaa  llaa  ssoocciieettaatt,,  qquuee  iinnccllooggaa  llaa  vvaaggaa  ggeenneerraall,,  ii  nnoo
ssoollss  ddeell  ppeerrssoonnaall  eemmpplleeaatt  ppúúbblliicc,,  eenn  ccoonnttrraa  dd''aaqquueesstteess
mmeessuurreess. 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 sec-
tor públic o del privat. 
Per tot aixó, et criden a participar en totes les mobilitza-
cions convocades, 

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