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PROGRAMA D’ACCIÓ

INTRODUCCIÓ

En el seu 9é Congrés Nacional, la UGT al País Valencià pretén actualitzar els seus plantejaments en
relació amb quants assumptes afecten la nostra societat, ja que com a representants democràtics dels
treballadors i les treballadores en esta Comunitat
Autònoma no som aliens a cap interés de la ciutadania. La sanitat, l’educació, els serveis socials, la
dependència, la igualtat, el sistema de pensions, la
fiscalitat, el medi ambient, amb el compromís per
una transició justa, o les llibertats són per als treballadors i les treballadores elements fonamentals
en la construcció d’una societat més justa, més cohesionada, més democràtica i solidària, i és una aspiració constant del nostre sindicat des de la seua
constitució en el segle XIX.
Més enllà de la necessària derogació de la reforma
laboral de 2012 i de la del sistema de pensions de
2013, que ens han de permetre recuperar el consens
en la regulació d’un nou Estatut dels Treballadors i
en el Pacte de Toledo, és imprescindible reflexionar
sobre l’impacte de la digitalització de l’economia en
l’ocupació, sobre els efectes de la globalització o

sobre el model de creixement que necessitem per
a recuperar renda i equitat en el seu repartiment.
Però també és necessari posicionar-nos en relació
amb l’estructura de l’Estat espanyol, el sistema de
descentralització autonòmic i el seu finançament, o
sobre la construcció europea, els rebrots nacionalistes o el proteccionisme al qual sembla que muta
un liberalisme econòmic que ha imperat en el planeta en els últims 40 anys.
Reptes i desafiaments que podrem afrontar millor
si fem del nostre sindicat un instrument més eficient i sòlid, capaç de teixir les aliances necessàries
per a intervindre com un actor global, per això és
imprescindible atendre també a l’orgànic i adequar
els nostres estatuts i normativa interna amb tal fi.
Volem des del País Valencià, en este 9é Congrés
Nacional, “pensar un sindicat per a la globalització, fer un sindicalisme necessari”.
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CAPÍTOL I.
Context econòmic, polític i social

El creixement econòmic iniciat després de la gran recessió provocada per l’esclat de les bombolles financera i immobiliària a nivell mundial, que van provocar
al nostre país un rescat de la Unió Europea per a salvar de la fallida a gran part de les caixes d’estalvis i
que en la nostra Comunitat va suposar la desaparició
de la CAM i del Banc de València, a més de la “nacionalització” de Bankia en la qual va quedar integrada
Bancaixa, es va mantindre estable fins a la crisi generada en 2020 per un factor imprevist: l’aparició d’un
virus en la ciutat Xina de Wuhan que ha acabat estenent-se al conjunt del planeta produint caigudes del
PIB no conegudes des de la II Guerra Mundial.
Fins a eixe moment, que ha convulsionat, a la humanitat, les nostres taxes de creixement es van mantindre
entorn al 3% recuperant en part l’ocupació perduda
en la crisi anterior, encara que registrant un evident
deteriorament en la seua qualitat causat en gran mesura per la reforma laboral, l’objectiu de la qual no
era un altre que millorar la productivitat de la nostra
economia degradant salaris i condicions de treball.
No obstant això, la política proteccionista portada a
terme per Trump i les seues guerres comercials amb
Xina ja van produir una clara ralentització de l’economia que, inclús mantenint taxes positives al nostre
país, ho feia a taxes decreixents.
La Comunitat Valenciana no ha sigut aliena a estes
circumstàncies i, encara que el seu comportament
haja sigut quelcom millor en el període considerat,
continuem registrant un PIB per càpita 12 punts inferior a la mitjana espanyola, una taxa de desocupació també superior i un infrafinançament que llasta la
nostra capacitat de millorar el nostre model productiu
generant major valor afegit.
La declaració unilateral d’independència del Parlament de Catalunya ens ha permés captar les seus
socials del Banc Sabadell i de La Caixa, encara que
no les seues seus operatives, la qual cosa suposa una
indubtable millora d’imatge o de recuperació reputacional, però en cap cas substitueix la desaparició del

sistema financer valencià abans referida. No obstant
això, el sanejament de la Societat de Garantia Recíproca i la posada al dia de l’Institut Valencià de Finances ens dota d’un instrument modest, però eficient,
en el suport al sistema productiu valencià, com s’està
demostrant en la present crisi. L’últim episodi en la
reestructuració bancària és la fusió de La Caixa i Bankia que manté la seua seu social a València.
La Unió Europea ha patit les conseqüències de la seua
passada política d’austeritat en forma de populismes
i rebrots nacionalistes l’epítom de les quals ho constitueix l’eixida del Regne Unit o Brexit, sumant durant
el seu llarg procés incerteses sobre la magnitud dels
seus efectes i la forma d’emportar-se a terme, però
certeses que estos, en el millor dels casos, serien negatius per a ambdós parts del Canal.
La resposta a tots els desafiaments pot determinar no
sols la rapidesa i la solidesa de la recuperació econòmica, sinó tal vegada l’esdevindre del present segle.
Trump ha sigut desallotjat democràticament de la
presidència d’EUA, encara que provocant situacions
impensables en què s’autodenomina la major democràcia del món. L’assalt al Capitoli hauria de suposar
un reactiu davant el populisme, el nacionalisme, la xenofòbia i l’unilateralisme que han representat les polítiques d’esta superpotència en els últims quatre anys,
de manera que la seua tornada a la cooperació amb
la Unió Europea en la defensa de valors compartits és
una excel·lent notícia en allò polític, econòmic i social.
El Regne Unit post-brexit perd un dels seus principals
suports amb el relleu a la Casa Blanca en la seua deriva nacionalista, la qual cosa ha d’afavorir un millor
enteniment amb l’Europa continental.
La Unió Europea ha reaccionat de manera molt distinta en la present crisi del COVID-19: davant l’austericidi, l’obsessió per mantindre a ultrança les exigències
de control de deute i dèficit públic que es van aplicar
en la gran recessió, no sols el BCE ha mantingut la
seua política de compra pública i privada subjectant
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les primes de risc, sinó que s’han suspés les referides exigències i s’ha decidit posar en marxa un gran
paquet d’estímul econòmic per a fer front a la crisi i
als desafiaments mediambientals, la digitalització de
l’economia i l’aposta per la ciència en la millora de la
productivitat en el conjunt de la Unió, i tot això a través d’un notable increment del seu pressupost i a la
posada en pràctica de deute mancomunat, una cosa
inaudita que representa un gran pas en la direcció
que la nostra organització venia demandant.
140.000 són els milions de què Espanya podrà disposar de l’esmentat paquet d’estímul en els pròxims
6 anys per a donar un gran bot en la transformació
de la seua economia. La Comunitat Valenciana ha
d’aprofitar esta ocasió per a superar el seu minifundisme empresarial, modernitzar un model productiu
divers però d’escàs valor afegit, enfortir l’Administració aplicant les exigències digitals i mediambientals
per a aconseguir una major eficiència i promovent
projectes tractors amb alta capacitat innovadora.
Creiem que s’està anant en la direcció correcta, que
eixa transcendència del moment i la necessitat de ser
aprofitat està plenament interioritzada en la voluntat
de l’actual Consell.
UGT-PV té el ferm compromís de col·laborar i recolzar els reptes i oportunitats que la UE ens ofereix.
Estem convençuts de que la unitat dels valencians
que representem patronals i organitzacions sindicals
a través del diàleg social, contribuirà que la nostra
Comunitat siga capaç de captar un bon nombre dels
referits fons i tirar endavant els seus principals projectes transformadors.
Este salt qualitatiu i quantitatiu no deu, no obstant
això, emportar-nos a oblidar la injustificable infrafinançament que patim. Som la Comunitat Autònoma
pitjor finançada, l’única amb un PIB per càpita per
davall de la mitjana que en compte de rebre la solidaritat del sistema l’aporta al conjunt. La nostra posició és ferma i clara respecte d’això, vam promoure
la manifestació pel finançament del 18 de novembre
de 2018 convençuts que el seu èxit només era possible incorporant a la mateixa a la CEV. Aconseguir-ho
va determinar que també se sumara Ciutadans i la
imatge d’unitat, sense possibles interpretacions de
sectarisme o partidàries, va quedar garantida. Ha
passat massa temps des de llavors sense que s’avance en la seua solució, som conscients que pel camí
va tirar avant una moció de censura i dos eleccions
pág. 4

generals en un breu espai de temps, que la urgència
d’aprovar uns pressupostos generals de l’estat que
superaren els prorrogats de Montoro s’imposava a altres prioritats, i que les aritmètiques parlamentàries
d’un Congrés dels Diputats més fragmentat que mai
exigeix molt de diàleg i proporciona no poques coartades. Però d’eixe finançament depenen no sols els
serveis públics essencials (sanitat, educació, dependència, etc.) sinó que l’impuls que necessita la nostra
economia, la capacitat d’intervenció en la mateixa
de l’Administració valenciana es veu impossibilitada i
amb això la nostra capacitat de remuntar en PIB per
càpita, en ocupacions de qualitat i ben retribuïdes,
així com en futures pensions que s’acosten a la mitjana espanyola. També és necessari abordar el finançament de les corporacions locals amb una distribució
de recursos que s’adapte a les competències que tenen assignades dotant-les de la suficiència que els
permeta el seu desenvolupament.
Per tot això, UGT-PV continuarà defenent la reforma
del sistema de finançament autonòmic, així com les
inversions de l’Estat en la nostra Comunitat que es
corresponguen amb el nostre pes poblacional.
En relació amb el mercat de treball, que com hem assenyalat es troba mediatitzat per la reforma laboral
del 2012 i el seu propòsit de competir devaluant el
factor treball, hem defés la necessitat de la seua derogació; no obstant això, ferms defensors del diàleg
social i de l’autonomia de les parts per a definir el
model que volem com a país, afrontem la negociació
del desmuntatge parcial d’esta reforma com a pas
previ a l’elaboració d’un nou Estatut dels Treballadors. Creiem que en un clima de crispació política
com el present es fa més necessari que mai un gran
acord social entre patronal i organitzacions sindicals
més representatives. Les reformes que perduren,
aquelles que es demostren més útils són aquelles
que naixen del consens, per això hem d’estar disposats a entendre a la contrapart sense renunciar
als elements fonamentals de les nostres demandes,
però sobretot exigir dels empresaris una actitud recíproca, constructiva i sense vetos que impossibiliten
un acord necessari. En tot cas, serà El Govern el que
haurà d’orientar la negociació atenent al seu programa de govern, en gran mesura coincident amb les
nostres pretensions.
Eixe diàleg social s’ha mostrat especialment útil en
abordar les exigències que la pandèmia de la COVID
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ens imposava. Els ERTO han permés la hivernació de
l’ocupació, el sosteniment de les rendes salarials, ha
protegit la liquiditat i la solvència de les empreses i
ha evitat la destrucció de teixit productiu. Hem recolzat les ajudes a autònoms i pimes, i ho continuarem
fent fins a l’eixida definitiva de la crisi. Amb tota seguretat tot això no haguera sigut possible sense el
suport de les institucions europees, però no és menys important l’actitud de les organitzacions sindicals
que reclamem per a l’imminent futur el mateix grau
d’empatia de les patronals a les nostres demandes.
En la Comunitat Valenciana el diàleg social ha sigut
impulsat des del Consell del Botànic, des de la seua
constitució i en l’actual crisi ens ha permés aconseguir acords de rellevància, no sols pel seu contingut,
sinó perquè traslladen una imatge d’unitat que millora la nostra posició davant d’inversors, govern d’Espanya i institucions europees. Alcem-nos és l’acord
social que va facilitar el posterior acord en Les Corts,
així com allò aconseguit amb diputacions i municipis.
Estem convençuts que se seguirà per esta senda amb
a l’actual Govern, però creiem que cal avançar en el
diàleg bipartit entre CEV, UGT i CCOO. Hem aconseguit un acord de matèries concretes amb la patronal
de la Comunitat Valenciana (CEV) que consagra el
dret a la subrogació dels treballadors i les treballadores que presten els seus serveis en les distintes Administracions a través d’empreses contractistes. És un
primer pas que haurà de ser l’inici d’unes relacions
laborals en la nostra Comunitat d’àmbit confederal
inèdit, de gran valor polític i estratègic. UGT-PV està
decidida a potenciar este Marc de negociació com un
objectiu fonamental.
La nostra aposta per la innovació és una constant en
la defensa d’una economia valenciana que no ha de
renunciar a fer el que sap incorporant cada dia major valor afegit. És l’única manera de competir amb
èxit en una economia cada vegada més globalitzada.
Les raons del nostre precari mercat de treball, dels
seus baixos salaris i de la seua inestabilitat responen,
entre altres raons, a l’escassa aplicació del coneixement a l’aparell productiu. Comptem amb un sistema
innovador relativament potent, però clarament desconnectat del món empresarial, especialment per la
reduïda dimensió de les nostres empreses. Per a superar este retard i la desconnexió entre sistema productiu i innovador, es va crear l’Agència Valenciana
d’Innovació (AVI), així com una conselleria amb tal fi.

Coincidim en el paper que l’AVI li atorga a la compra
pública innovadora, aquella que pretén fer de les administracions públiques valencianes un tractor d’innovació en l‘empresa menuda, augmentant amb això
la seua productivitat i la seua dimensió. Però també
cal insistir en la necessitat d’incrementar la partida
pressupostària destinada a Investigació, desenvolupament i innovació; compromisos que estan clarament exposats en l’acord social Alcem-nos.
La crisi de la COVID ha posat de manifest les debilitats de serveis públics essencials, com la sanitat. Les
polítiques de retallades practicades en la passada
crisi i el discurs neoliberal de descrèdit d’allò públic i
de creixent privatització de serveis fonamentals ens
ha enfrontat amb la realitat d’una sanitat menys preparada del que el discurs oficial pregonava. L’Estat
de Benestar ha de ser garantit a través de servidors
públics, per mitjà de gestió i titularitat pública. Els
models de privatització coneguts són menys eficients, persegueixen el benefici a costa dels drets i
els salaris dels seus treballadors i, quan venen mal
donades, traslladen el risc a l’erari. La lliçó que ens ha
donat esta crisi i que no hem d’oblidar és la del valor
del treball. No sols els empleats públics s’han demostrat determinants, sinó que el conjunt de les treballadores i els treballadors considerats essencials han
permés que en circumstàncies tan difícils la societat
no es trenque. Som plenament conscients, però hem
de crear consciència de la importància del treball, de
la seua dignificació i del seu valor com a pilar de cohesió social, justícia i progrés.
Per a l’enfortiment de la nostra sanitat pública, la
nostra educació pública i el conjunt de pilars que
constitueixen l’Estat de Benestar és imprescindible
una reforma fiscal que els sostinga i reforce. La progressivitat que estableix la nostra Constitució en la
conformació del sistema tributari s’ha diluït per mitjà de figures impositives indirectes, com l’IVA o amb
avantatges de tracte a les rendes del capital les quals
provenen del treball. La lluita contra l’elusió i el frau
fiscal s’ha d’enfortir i trobar major reprotxe en el nostre codi penal, perquè el bé jurídic a protegir no són
només els serveis i les inversions que ha de prestar
l’Estat, sinó el propi sistema democràtic posat en
dubte per populismes de tall autoritari que aprofiten
la impotència de l’Estat per a fer front al temor i el
sentiment de desprotecció dels seus ciutadans davant de les crisis o l’infortuni.
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En este sentit, l’autonomia fiscal de les comunitats
autònomes respecte dels impostos cedits s’està demostrant com un factor de competició entre elles per
a captar residents i, de manera indirecta, inversions
per mitjà de la bonificació o supressió d’impostos
com el de successions i donacions o el de patrimoni.
És necessari, per tant, estretir el marge d’estes pràctiques de dumping fiscal harmonitzant tals impostos
si no volem posar en risc la viabilitat del sistema.
Resulta paradoxal i tanca una vergonyosa hipocresia
demandar en la UE una harmonització tributària per
a evitar competències deslleials entre els seus Estats
membres i que en el nostre propi país ho fomentem
entre comunitats autònomes.
Recentment estem assistint a un debat politicoacadèmic sobre el fort endeutament dels distints països
de la UE, propiciat per dos crisis que s’han succeït en
a penes un decenni, però que a causa de l’actuació del
BCE es troba en un 25% en mans d’este i no d’altres
creditors, de manera que es planteja que atés que és
deute que ens devem a nosaltres mateixos es convertisca en deute perpetu o es condone per a continuar
facilitant inversió pública contracíclica. Esta proposta
ha trobat resposta des de les institucions europees i
bona part dels responsables de finances dels països
membres, entre altres la referida a la seua il·legalitat,
però si la Reserva Federal compra el deute que emet
el Departament del Tresor no estem permetent-nos
un desavantatge en la governança de la UE respecte
a EUA que seria raonable corregir, això és: legalitzar?
En semblança convé formular el debat sobre l’endeutament de les comunitats autònomes i la seua capacitat per a emetre deute propi. En un percentatge que
sens dubte superarà el 80%, el deute públic de les
comunitats autònomes està en mans de l’Estat, per
la qual cosa la seua condonació per part d’este no
perjudica els interessos de particulars ni lleva ni afig
res al risc d’impagaments del Regne d’Espanya. Seria
una fórmula de fer justícia respecte d’un sistema de
finançament de les comunitats autònomes que, en
gran mesura, és el causant de l’elevada i insostenible
deute en la Comunitat Valenciana. Quant a la capacitat d’emetre deute propi autonòmic, l’experiència
demostra que esta només seria coberta oferint tipus
d’interés més elevats, la qual cosa ha d’emportar-nos
a valorar quin sentit té actuar d’esta manera, tal com
hem vingut fent-ho en el passat, quan seria més rendible poder fer-ho en el futur a través del Tresor Públic.
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Davant d’un liberalisme econòmic que ha pregonat
la necessitat de reduir la grandària de l’Estat, la crisi
actual ha demostrat que la capacitat d’intervenció en
ajuda dels sectors més afectats, el sosteniment de
rendes i la protecció del sistema productiu recau en
exclusiva en els poders i els comptes públics i que la
solidaritat d’una societat és directament proporcional a eixa grandària. Esta és la lliçó que sembla haver
aprés la UE que sens dubte augmenta la seua dimensió quan eleva el seu pressupost, emet deute mancomunat o es planteja la creació d’impostos supranacionals o federals; però l’aspiració de la UGT-PV,
i per tant la d’Unió General de Treballadors reclama
també l’harmonització dels drets socials i laborals en
el conjunt de la UE.
La competència entre Estats membres no es produeix únicament en relació a la càrrega impositiva,
en especial (encara que no sols) la referida a l’impost de societats, sinó que el treball, el seu cost i els
seus drets, la seua regulació actuen com a factor de
deslocalització i/o atracció d’inversions, debilitant al
moviment sindical, fraccionant-lo i sotmetent-lo a
constants negociacions de mera resistència en defensa de l’ocupació. És per això que reclamem un SMI
equivalent al 60% del salari mitjà en cada Estat de la
Unió i un Estatut dels Treballadors europeus que harmonitze drets i condicions de treball en un mercat, el
del treball, que també exigeix ser harmonitzat.
El sindicalisme de classe del segle XXI ha de superar
els estrets marges dels Estat Nació per a refermar-se,
per a mostrar-se més útil, per a seguir la senda d’una
UE que en la seua integració necessita una força laboral organitzada que represente els interessos dels
treballadors i treballadores europeus. Perquè la Confederació Europea de Sindicats adquirisca el pes i la
rellevància que la societat necessita, encara que esta
no haja pres encara consciència plena d’això, hem de
caminar cap a objectius comuns com els referits, perquè la funció fa a l’òrgan, cedint sobirania sindical.
La digitalització de l’economia, la revolució 4.0, la
creixent robotització o els efectes de la lluita contra
el canvi climàtic en la manera de produir tindran conseqüències en el mercat de treball que han de ser
abordades per la UE si volem aconseguir una transició justa. En este sentit s’obri pas la discussió sobre el
repartiment de l’ocupació, un repartiment que ha de
tindre com a premissa la millora de la productivitat,
perquè l’ocupació existent no és una constant, sinó

Document aprovat en el 9º Congrés Nacional UGT-PV

PROGRAMA D’ACCIÓ

que creix o es destrueix en relació amb aquella. No
estem davant de reduccions constants del temps de
treball com les que s’han produït a través de la negociació col·lectiva en el passat segle XX, sinó davant
del repte d’anticipar una menor demanda de treball com a conseqüència de la revolució tecnològica i
actuar perquè no queden vorejats gran nombre de
ciutadanes i ciutadans condemnats a l’exclusió o a
la subocupació. Perquè això siga possible és necessari debatre en profunditat sobre el repartiment de
l’ocupació i l’imprescindible paper dels recursos i els
comptes públics per a la seua consecució. Tindre èxit
en la millora de la productivitat i donar ocupació a la
força laboral demandant d’ocupació és un repte de
què depén en gran mesura el futur del model social,
democràtic i de llibertats i drets que caracteritzen la
UE; i que al llarg d’este segle XXI serà confrontat amb
models autoritaris a què caldrà véncer ideològicament generant riquesa i enfortint l’Estat del Benestar.
En un món cada vegada més globalitzat, gran part
de quant ens afecta com a país es decideix en àmbits
geogràfics i polítics en què els nostres representants
democràticament triats no poden actuar, per això la
UE es mostra com l’instrument imprescindible per a
la recuperació de la democràcia, perquè la voluntat
dels ciutadans i les ciutadanes siga determinant en
la conformació de la realitat que desitgen i, on, les
treballadores i els treballadors organitzats tenim molt
a dir.
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CAPÍTOL II. Mecanismes d’intervenció
sindical en l’àmbit laboral i institucional

La negociació col·lectiva
Els efectes de la reforma del mercat de treball de
2012 han provocat canvis substancials sobre la realitat pràctica de la negociació col·lectiva, tant en la
seua estructura, com en la dinàmica de negociació.
La situació del sistema de negociació a Espanya després dels set anys transcorreguts des de l’aprovació
d’esta profunda reforma ha suposat, sens dubte, una
involució que es concreta en el grau de cobertura,
el nivell de centralització, la densitat dels convenis
col·lectius, el contingut de les matèries de negociació,
la modificació substancial d’aspectes rellevants sobre
salaris i jornada i la incidència de les inaplicacions de
convenis, per citar algunes.
No obstant això, i malgrat l’èmfasi descentralitzador
dels que van legislar en 2012 per mitjà de la imposició
legal de la preferència aplicativa del conveni d’empresa, actualment continua sense donar-se un augment dels convenis empresarials sobre els convenis
sectorials de diferent àmbit territorial.
A això ha contribuït, sens dubte, la reticència sindical
a obrir noves unitats de negociació en empreses o
centres de treball; la negativa de les seccions sindicals a subscriure convenis d’empresa que establisquen condicions per sota de les garantides en els
convenis sectorials i, també, la impossibilitat legal de
moltes empreses, que, per la seua reduïda grandària,
no disposen de les i els representants necessaris per
a iniciar el procés de negociació.
No ocorre el mateix amb la representació unitària. En
estos set anys s’ha constatat la subscripció de desenes de convenis col·lectius d’empresa (o amb pretensió de ser-ho) que han sigut declarats pels tribunals
com a convenis col·lectius nuls. Els motius han sigut
múltiples: convenis subscrits en frau de llei, no emparats en la bona fe negocial, sense negociació real,

imposats per l’empresariat a canvi de prebendes o
per pressió i/o coacció, la prova de la qual, davant els
tribunals, és tremendament dificultosa. Altres, també
molt nombrosos, … que incompleixen el principi de
correspondència entre els subjectes que representen
el banc social i l’àmbit personal i territorial que imposen. Tots ells subscrits per representants unitaris
(no sindicals) i inclús per membres de comissions ad
hoc, creats amb l’únic objectiu de registrar un conveni que precaritza i deteriora les condicions laborals
dels treballadors i les treballadores sota el seu àmbit
d’aplicació en relació amb què garanteix el conveni
sectorial. Finalment, també es constata un altre bloc
important de convenis col·lectius que no respecten
els criteris establits en l’ET en aquelles matèries en
què els convenis col·lectius d’empresa tenen vetada
la seua intromissió.
Les bases de dades dels repertoris de jurisprudència
estan plenes de resolucions judicials que donen constància d’estes afirmacions.
Així, la primera conclusió és que les i els representants unitaris (integrants de comités d’empresa i
delegades i delegats de personal) resulten “més
vulnerables” que les i els representants sindicals i
que el propi sindicat. A això s’uneix el fet de que les
competències sobre negociació col·lectiva l’ostenten,
segons l’ET ambdós representacions i que, inclús, en
algunes ocasions es produeixen verdaders conflictes
de competència entre ambdós representacions que
en res coadjuven a la defensa dels interessos dels treballadors i les treballadores representats.
Això ho demostra l’experiència en el marc de les administracions públiques, on el dret a la negociació
col·lectiva l’ostenten les organitzacions sindicals, reforçant el paper dels sindicats, millorant la participació i l’afiliació.
D’altra banda, la Comunitat Valenciana compta amb
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un teixit productiu en què un poc més del 90 per
cent són microempreses (empreses de 0 a 9 treballadors i treballadores) i entorn al 50% són empreses
sense personal assalariat. Les empreses amb plantilla
inferior a 6 treballadors i treballadores no poden triar
representació unitària, encara que bona part d’elles
estan acollides a un conveni col·lectiu de caràcter
sectorial d’àmbit estatal, autonòmic o provincial
d’eficàcia general, també és cert que estes microempreses no tenen possibilitats de comptar amb representació legal dels treballadors i les treballadores.
A més, és un fet irrefutable per constatat que en les
empreses amb representació sindical hi ha millors
condicions de treball que en les que no hi ha representació.
A dret fil d’estes conclusions, es formula la primera
proposta que consisteix a circumscriure la legitimació negocial dels convenis col·lectius exclusivament
a la representació sindical. Es tracta de SINDICALITZAR LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA. Això permetria
arribar a tots els treballadors i treballadores de tots
els centres de treball, de totes les empreses, amb
independència que tinguen o no representació. Impediria, en gran mesura, la subscripció de convenis
col·lectius al·legals, subscrits en frau de Llei, sense
negociacions reals i amb voluntats de les i els negociadors (delegades i delegats de personal o integrants de comités d’empresa) coartats o coaccionats.
També permetria obtindre nous recursos sindicals
per a desenvolupar esta nova funció sindical, a més
de possibilitar l’increment de l’afiliació.
A la representació unitària (delegats, delegades i integrants de comités d’empresa) se li ha de reservar
una funció transcendental, la gestió permanent del
conveni col·lectiu pactat.
En segon terme, des d’UGT-PV apostem decididament pels convenis sectorials i no pel model neoliberal, amb la individualització de les relacions laborals
i de la seua màxima expressió a través dels convenis
d’empresa, tot això, lògicament, reconeixent i instant
a la possibilitat de millorar les condicions de treball
dels convenis sectorials a través dels acords d’empresa i/o de centre de treball.
Per tant, entre altres, s’aposta per preservar la vigèn-
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cia dels convenis col·lectius; impulsar la tasca de les
comissions paritàries i dels sistemes autònoms de
solució de conflictes; per la promoció de la igualtat
entre homes i dones; i per increments salarials per
damunt de la inflació que busquen millorar el poder
adquisitiu dels treballadors i les treballadores. També
és un fet constatat que els salaris negociats evolucionen a major velocitat en l’àmbit funcional sectorial
que en l’empresarial.
Des de la UGT-PV creiem que una negociació col·lectiva sindicalitzada, estructurada, articulada i sectorialitzada contribueix a la millor defensa dels interessos de les persones treballadores, a la definició del
mapa sindical, a impedir discriminacions salarials en
el mateix sector d’activitat, a evitar el dumping social
i a generar seguretat jurídica.
En tercer lloc, la irrupció de les tecnologies de la
informació ha canviat les relacions laborals, en especial, la manera en què s’organitzen. La democratització en l’accés a dispositius mòbils, sumat a la
presència d’Internet en pràcticament tots els àmbits
de la vida, han generat noves formes d’organització
empresarial, que ometen en el seu funcionament la
dimensió física tradicional.
La mal anomenada «economia col·laborativa», junt
amb altres fenòmens paral·lels el funcionament de la
qual es basa en aplicacions informàtiques que s’encarreguen de distribuir les tasques a un grup homogeni de persones, ha originat una descentralització
productiva extrema, que requereix una urgent reforma del marc jurídic a propòsit de la intervenció i límits de les noves tecnologies en l’exercici d’activitats
econòmiques.
Un altre fenomen a què no se li està prestant la deguda atenció és el teletreball i/o la desaparició de
la realitat física del centre de treball que planteja
múltiples interrogants entorn d’àmbits concrets de
la relació laboral, en especial, l’àmbit de constitució
i composició de la representació sindical en les empreses disperses.
La dinàmica de funcionament inherent a l’economia
col·laborativa i al teletreball, fonamentada en treballadores i treballadors dispersos, sense centres de
treball stricto sensu, afavoreix un model de representació sindical de les persones treballadores, atesa
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l’escassa flexibilitat jurisprudencial que ha mostrat la
representació unitària.
Això ha de suposar un increment de la constitució
de seccions sindicals i implementació dels sindicats
en les relacions laborals, i, per tant, un augment de
l’exercici del dret fonamental a la llibertat sindical. I
tot això desembocar en un increment notable de la
taxa de cobertura de la negociació col·lectiva, que
com pot comprovar-se en el quadro següent tampoc
ha patit un retrocés transcendent després de la reforma de 2012.

nostra zona d’influència en tots els sectors d’activitat
i en tot el territori de la nostra Comunitat, de manera
que ens permeta incrementar la nostra representació
i l’afiliació sindical, també en les xicotetes i mitjanes
empreses, en les descentralitzades i en les que no hi
ha lloc o centre de treball físic. Però tot això ha de ferse de forma reglada i amb unitat de criteri.
Per tant, la UGT-PV proposa:

–

TAXA DE COBERTURA DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
EN LA COMUNITAT VALENCIANA. ESTIMACIÓ
Any

Taxa de cobertura

2012

51,02

2013

49,28

2014

51,15

2015

48,08

2016

51,92

2017

53,54

2018

56,31

2019

52,19

2020*

48,70

–

–

*Estimació dades provisionals

Les dades de negociació col·lectiva corresponents al
2020 es tanquen al juny de 2022. La taxa de cobertura provisional ve condicionada, tant pel descens en el
nombre d’assalariats, com pel retard en la negociació
de diversos convenis de sector, lligats a la situació generada per la pandèmia.
Al mateix temps, la Unió General de Treballadors
mostra la seua presència fonamental, durant la crisi
generada per la pandèmia, en la negociació d’Expedients de Regulació d’Ocupació. Segons dades acumulats entre el 12 de març de 2020 i el 31 de gener
de 2021, s’han realitzat un total de 9.263 expedients
per altres causes (és a dir, sense incloure els de força
major), afectant 152.867 treballadors, en la Comunitat
Valenciana.
Des d’UGT-PV estem apostant per sindicalitzar al
màxim la negociació col·lectiva, intensificant la
presència d’UGT en els centres de treball, ampliant la

–

Sindicalitzar la negociació col·lectiva. Això és,
circumscriure la legitimació negocial dels convenis col·lectius exclusivament a la representació
sindical. És necessari modificar l’ET pel que fa a
la legitimació negocial dels convenis d’empresa,
utilitzant com a model el TREBEP.
Que a la representació unitària (delegats, delegades i integrants de comités d’empresa) se li reconega una funció transcendental: la gestió permanent de les condicions laborals, professionals,
econòmiques i socials pactades en el conveni
col·lectiu que els siga aplicable.
Incrementar la constitució de seccions sindicals d’UGT-PV especialment en sectors que per
la seua activitat o per l’estructura o la dinàmica
organitzativa de les relacions laborals estan infrarrepresentades (“economia anomenada malament col·laborativa”, “plataformes digitals”,
“teletreball”, empreses/centres de treball sense
possibilitat de triar representació unitària, etc.).
Exigir al govern valencià que dote de major
contingut negocial als òrgans consultius com el
consell tripartit de relacions laborals, apostant
per reconvertir-los en verdaders instruments eficaços per al diàleg i l’acord en què es puguen
plantejar i promoure acords generals i/ o de matèria concreta que afecten les relacions laborals
dels treballadors i les treballadores de la nostra
comunitat. Per a això és necessari dotar-los dels
mitjans materials i humans necessaris per a dur a
terme estes noves funcions.

La solució extrajudicial de conflictes
laborals
El sistema de solució extrajudicial de conflictes laborals de la Comunitat Valenciana, que s’expressa en la
figura del Tribunal d’Arbitratge Laboral (TAL), s’ha
consolidat al llarg dels últims anys com a instrument
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al servei de l’Acció Sindical i la Negociació Col·lectiva.
La progressiva ampliació de competències del TAL
en els successius Acords de Solució Extrajudicial
de Conflictes Laborals de la Comunitat Valenciana,
fent-se, no obstant això, necessari continuar insistint
en este sentit en la inclusió expressa dels “trades”
(treballadores i treballadors autònoms dependents)
en l’àmbit competencial del mateix, i la seua conversió en Fundació Pública de la Generalitat Valenciana,
demostren la importància que, no sols per a la nostra
Organització sinó per al conjunt dels treballadors i
les treballadores valencianes, té el desenvolupament
d’este tipus d’instruments.
En efecte, el Consell va autoritzar el 30 de novembre
de 2018 la modificació dels estatuts de la Fundació
Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana i una aportació a la dotació fundacional que
la va transformar en una fundació del sector públic
instrumental de la Generalitat d’acord amb l’art. 33
de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de fundacions de la Comunitat Valenciana, i l’art.
157 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, sector públic instrumental i de
subvencions.
La UGT-PV planteja avançar en la negociació del VII
Acord de Solució Extrajudicial de Conflictes Laborals
de la Comunitat Valenciana amb la finalitat d’adaptar, estendre i implementar els mecanismes i procediments de solució extrajudicial de conflictes laborals, així com la seua gestió, a la realitat legislativa,
social i econòmica, rebutjant la imposició de l’arbitratge administratiu obligatori que atenta contra el
principi d’autonomia de la voluntat de les parts.
En este sentit, la UGT-PV considera que, a més de la
inclusió expressa dels “trades” (treballadores i treballadors autònoms dependents) en l’Acord de Solució
Autònoma de Conflictes Col·lectius de la Comunitat
Valenciana (ASEC-CV), el TAL ha de ser també l’instrument a través del qual es tendisca, progressivament, a donar solució als conflictes individuals.
Per tot això, la UGT-PV proposarà i impulsarà els
canvis que siguen necessaris en les negociacions del
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pròxim Acord de Solució Autònoma de Conflictes
Col·lectius de la Comunitat Valenciana, és a dir el VII
ASEC-CV, preveient l’obvi reforçament dels recursos
personals i materials per a la consecució de tals fins.
Finalment, per a la UGT-PV el sistema de solució extrajudicial de conflictes de la Comunitat Valenciana
requereix, mentre revist personalitat jurídica pública,
d’un decidit compromís de la Generalitat Valenciana
de dotació financera estable i suficient, per mitjà de
les línies pressupostàries que siguen necessàries, per
a garantir la seua eficaç tasca.
A nivell intern, hem d’avançar cap a un model de
designació de mediadors i mediadores basat en
l’especialització, de manera que les Federacions puguen proposar a les persones que assumisquen eixa
mediació en els conflictes amb clar origen sectorial
sempre que disposen dels recursos per a això, sense
obviar que, en tot cas, es tracta d’una competència
de la UGT-PV.

El diàleg social
La Constitución Española reconoce el papel institucLa Constitució Espanyola reconeix el paper institucional de les organitzacions sindicals i empresarials
configurant-les com un dels pilars bàsics del nostre
Estat social i democràtic de dret.
El seu article 7 defineix a estes organitzacions com
bàsiques dins del sistema polític, referint-se a la
seua participació en la vida econòmica i social per
a la defensa i promoció dels interessos que els són
propis. Així mateix, l’article 129.1, disposa la necessitat d’establir formes de participació en l’activitat
dels organismes públics la funció de la qual afecte
directament la qualitat de vida o al benestar general.
En correspondència amb el reconeixement i consegüent mandat constitucional, l’Estatut d’Autonomia
de la Comunitat Valenciana, estableix en l’article 9.4
que “la Generalitat promourà la participació dels
agents econòmics i socials i del conjunt de la societat civil en els assumptes públics”.
La recuperació efectiva del Diàleg Social es va pro-

Document aprovat en el 9º Congrés Nacional UGT-PV

PROGRAMA D’ACCIÓ

duir després d’anys sense desenvolupar-se per part
del govern anterior, després de la celebració de les
eleccions autonòmiques del 2015. Eixe any, va ser
subscrita la “Declaració Institucional” entre els Agents
Econòmics i Socials més representatius i el President
de la Generalitat, obrint-se un nou període, per al que
van ser acordades les prioritats compartides i concretades en tres objectius: La recuperació econòmica
i la tornada al creixement, la recuperació social i les
reformes en les polítiques públiques. Declaració esta
que continua renovada després de les eleccions autonòmiques del 2019 i després de la firma “de l’Acord
del Botànic II”.
Constituïda a finals del 2016 la Mesa del Diàleg Social
d’acord amb els establits en la Llei de Participació i
Col·laboració Institucional en la celebració del Ple de
la seua constitució es van crear 3 Meses Sectorials
que atenen els tres grups de prioritats sobre els quals
es va centrar la declaració.
En el primer Ple del Diàleg Social celebrat després de
les últimes eleccions autonòmiques de maig del 2019
i amb la incorporació al govern d’Unides-Podem es
crea una quarta Mesa per a abordar els temes relacionats amb el medi ambient i les accions a desenvolupar per a pal·liar les nefastes conseqüències que està
produint el canvi climàtic.
El Ple de la Mesa del Diàleg Social, la Mesa Tècnica i
les 4 Meses de treball constitueixen el principal instrument de treball que en la nostra comunitat comptem els Agents Socials per al desenvolupament dels
interessos de les treballadores i els treballadors i de la
societat en general, conforme al mandat Constitucional i de l’Estatut d’Autonomia.
Des d’eixe diàleg i per mitjà de la nostra participació
activa i efectiva, tant en les Meses, com les subMeses
del Diàleg Social, així com en els òrgans de participació institucional de què formem part, contribuïm a
construir les bases per al canvi d’un model productiu
basat en l’economia del coneixement que opere en
pro de la igualtat i determine els sectors estratègics
sobre els quals ha de vertebrar el seu desenvolupament econòmic sostenible i garantisca uns nivells
adequats de protecció social.

La participació institucional
LA LLEI DE PARTICIPACIÓ I
COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL (LPCI)
Sobre la Participació Institucional:
Esta llei dota de seguretat jurídica al règim de compensació econòmica per la participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives. L’únic criteri atés fins ara en la present llei és la
representativitat.
Estableix, en matèria de Participació, els continguts
essencials que la UGT-PV hem plantejat des que iniciem el procés en 2009:

–
–
–
–
–

Reconeixement efectiu de l’activitat sindical de
representació institucional.
Nivell de representació exigit per a la participació
institucional.
Articulació d’espais per a la participació i l’efectiu
exercici de l’activitat.
Compensació econòmica pel desenvolupament
efectiu d’esta participació derivada expressament de la Llei.
Creació d’un fòrum per al seguiment de l’activitat i dels acords adoptats en l’àmbit del Diàleg
Social. Concretat en el Ple de la Mesa del Diàleg
Social, la Mesa Tècnica.

Sobre la Col·laboració Institucional:
La Llei de Participació atén també, a més de la qüestió bàsica, altres determinades per l’exigència legal
d’incorporar la concurrència competitiva a les accions
de col·laboració d’organitzacions sindicals i empresarials amb l’Administració autonòmica.
Es defineix la col·laboració institucional com el desenvolupament, per part de les organitzacions sindicals
i empresarials, de l’acció social i econòmica pròpia
d’interés general, els objectius del qual tendisquen al
compliment de finalitats d’interés públic.
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LA REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
D’UGT-PV
El model de participació en la representació institucional de la Unió General de Treballadors del
País Valencià, ve determinat en les resolucions
congressuals a través del Programa d’Acció. Este
està basat en les premisses següents:
Les persones que designar han de posseir els
coneixements suficients de les activitats que es
desenvolupen en l’òrgan, hi són en general, persones electes pertanyents a les distintes Comissions
Executives o, si escau, personal tècnic de l’especialitat requerida.
És compromís de l’organització mantindre la composició equilibrada per a la designació de dones
i homes.
Els nomenaments es realitzen mitjançant un acord
adoptat en sessió de la Comissió Executiva Nacional consultat les FFNN en el cas que l’organisme
de participació tinga caràcter sectorial, o, de les
comarques si és d’àmbit local.
La coordinació, seguiment de l’assistència i participació de l’acció institucional es realitzarà per la
Secretaria responsable de Relacions Institucionals
en els òrgans de caràcter estatal, de comunitat o
provincial, sent les comarques, a través de les secretaries generals Comarcals les encarregades de
la coordinació i seguiment de la Participació Institucional en el seu àmbit d’acord amb les directrius emanades de la CEN. Estes, exerciran la representació de la UGT-PV davant de les distintes
administracions i entitats, tant públiques com privades, en l’àmbit territorial de la comarca, per al
que actuaran amb la coordinació de la Secretaria
responsable de Relacions Institucionals de la CEN
d’UGT-PV. Els nomenaments en l’àmbit comarcal
(local, mancomunitat o comarcal) seran aprovats
en CEN d’UGT-PV tenint en consideració les seues
propostes, corresponent a les comarques la comunicació de les persones representants anomenades als Òrgans de participació corresponents
del seu àmbit.
La Unió de País Valencià, està present actualment
en 283 òrgans de participació. Amb 245 compan-
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ys i companyes que representen a l’organització
en estos òrgans, compatibilitzant la preparació de
reunions i la seua assistència amb la tasca sindical.
Llei 7/2015 Llei de Participació i Col·laboració Institucional estableix en l’article 1.2 “S’entén per participació institucional la representació i intervenció
de les organitzacions sindicals i empresarials més
representatives intersectorials en el sector públic
de la Generalitat Valenciana amb competències
en matèria laboral, social, econòmica i industrial,
que afecten els interessos econòmics i socials dels
treballadors i les treballadores i de l’empresariat.
Són competències en matèria laboral, social,
econòmica, industrial i foment del desenvolupament econòmic les relatives a treball, ocupació,
crèdit públic, formació professional, economia social, polítiques d’igualtat, emigració i immigració
vinculada a la seua integració social i integració
laboral, i, en general, qualsevol altra matèria amb
rellevància laboral, social o econòmica.”
De la lectura anterior es dedueix que la Participació Institucional (PI) es dona en quasi totes les
matèries. Amb el que emporta a una elevada heterogeneïtat dels àmbits de participació, malgrat
que des de la Mesa Tècnica s’ha intentat corregir
és difícil perquè hi ha una arquitectura confusa
en la distribució de competències polítiques en
els òrgans en què es participa (el que determina
al mateix temps una important indeterminació i
desarticulació de les competències i comeses de
la participació).
No s’ha definit (almenys des de la perspectiva
de l’eficàcia de la PI per al sindicat) la quantitat
o densitat de la PI (quants i quins han de ser els
àmbits en què es participe, i quines són les polítiques que realment exigeixen o convenen a la PI.
Les competències dels òrgans són en molts casos
pobres donant-se una participació testimonial.
No hi ha una distinció entre la PI que correspon
exclusivament als agents socials i econòmics (en
les matèries en què no són competents) i la resta
dels àmbits en què s’actua com a mers representants d’interessos i opinions dels grups corresponents.
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Conseqüentment hi ha una sèrie de qüestions derivades de la forma en què s’exerceix sindicalment la PI
que requereixen de:

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Necessitat d’una estratègia sindical.
Augment del nivell polític de les persones que
representen al sindicat.
Participació més selectiva.
Actuacions més decidides o major fermesa i contundència.
Avaluació periòdica que mesure la quantitat i la
qualitat.
Necessària coordinació amb CCOO.
Major dedicació i preparació.
Formació, mètodes o guies de participació a disposició de les persones representants.
Coordinació entre la representació en diferents
òrgans de PI. Elaboració de Protocols, manteniment constant de l’aplicació de Participació Institucional desenvolupada a este efecte, etc.

ESCOLA SOCIETAT I TREBALL D’UGT-PV.
Consolidar l’Escola Societat i Treball com un espai de
reflexió i debat dels temes d’actualitat amb un enfocament europeu, nacional i sobretot de Comunitat
Autònoma, fixant les dates de la seua realització que
seran entre el dia 1 i 7 d’octubre de cada any.

Es fa necessari l’actualització permanent de l’Acord
de Paritat amb CCOO-PV per a garantir la presència d’UGT-PV en aquells òrgans de participació on
el nombre de representants per les organitzacions
sindicals és en número imparell, amb el consegüent
detriment de la presència de l’organització en determinats àmbits en períodes de dos anys. Este aspecte
hauria de fer-nos exigir al govern una major definició i concreció en la presència de les organitzacions
sindicals més representatives encaminada cap a la
participació per igual de les dos organitzacions en
tots els òrgans de participació dependents de la Comunitat Autònoma.
EL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
Des d’UGT plantejarem en este òrgan de participació
la modificació de l’actual Llei i Reglament que ho regula amb un increment en el nombre de consellers i
conselleres, almenys en la mateixa quantitat que en
el moment de la seua creació i demandant el govern
valencià l’increment de recursos per a atendre de
manera integral i en temps les sol·licituds de dictàmens de lleis i la resta d’activitats que li són pròpies
a esta institució.
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CAPÍTOL III. El sindicat com a
instrument per a garantir drets laborals
i socials

Una economia basada en la innovació

–

Les rigideses i ineficiències burocràtiques en les
Administracions autonòmica i locals, durant més

L’ESTAT DE LA INNOVACIÓ EN LA
COMUNITAT VALENCIANA

de dos dècades.
–

La pròpia estructura del model productiu valencià.

–

El pobre o nul polític de suport a la innovació per

El posicionament de l’Organització davant de l’estat

part de la Generalitat, durant dos dècades per

de la innovació en la Comunitat Valenciana, des de la

governs anteriors.

visió dels nostres valors i principis generals de l’acció

–

sindical, basat en l’anàlisi de la situació, per mitjà del

La falta d’adequació del sistema valencià d’I+D a
les necessitats del teixit productiu.

contrast de fonts dignes de crèdit, té com a finalitat

–

Les restriccions de crèdit.

detectar les necessitats d’increment de la competiti-

–

La

vitat de l’economia valenciana per mitjà de la moder-

carència

d’algunes

infraestructures

de

comunicació bàsiques, entre altres.

nització i la innovació del seu aparell productiu
Però la falta d’innovació empresarial és, amb molt, el
LA COMPETITIVITAT DE

principal factor que contribueix a agreujar la falta de

L’ECONOMIA VALENCIANA

competitivitat de l’economia valenciana.

El nivell de Competitivitat de l’economia valenciana

– Des d’UGT-PV assumim l’absoluta necessitat que

està clarament per davall de la mitjana de les regions

les organitzacions sindicals en general i la UGT en

europees i a l’altura d’unes quantes regions de Grècia,

particular s’impliquen activament en la consecu-

Txèquia, Polònia, Romania i Itàlia i, des del comença-

ció del necessari increment del nivell de competi-

ment de la crisi, la situació de la Comunitat en els ràn-

tivitat del model productiu valencià.

quings regionals europeus i mundials de competitivitat ha patit un seriós deteriorament.
En el context estrictament espanyol, la Comunitat
té un nivell de competitivitat que està per davall de
regions com La Rioja, Astúries, Cantàbria, Catalunya,
Navarra, Euskadi o Madrid.
Dels molts factors que afecten la competitivitat regional, aquells en què la Comunitat apareix més desfavorida són l’accessibilitat a les altes tecnologies i el
nivell d’Innovació del model productiu.
Són molts els factors negatius que afecten la falta de
competitivitat de l’economia valenciana:

– I considerem necessària esta implicació activa
perquè, d’una altra forma i com s’ha demostrat
fefaentment al llarg de la crisi econòmica, les estratègies públiques i, sobretot, privades per a la
imprescindible millora de la competitivitat de la
nostra economia s’han basat exclusivament en
la devaluació del factor treball, originant increments de competitivitat empresarial de forma injusta per als treballadors i treballadores i, a més,
de forma ineficaç i insostenible en el temps.
En els últims i recents anys, el govern del Botànic 1 i
esperem que també el Botànic 2, han demostrat gran
preocupació per la competitivitat i la innovació en la
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nostra Comunitat. A pesar dels escassos recursos de

bilitat recau en l’escassa actitud i esforç innova-

què es disposen pel més que deficient i insuficient

dor del sector privat en general.

finançament autonòmic, innumerables actuacions

– UGT-PV també responsabilitza a l’Administració

deixen en evidència que és prioritari per a la Gene-

pública autonòmica de les últimes dècades pel

ralitat Valenciana el posar en marxa mecanismes que

seu absolut abandó de les polítiques industrials

ens porten a la consecució d’un nivell de competitivi-

i de la seua desídia en l’impuls de les estratègies

tat i d’innovació òptims.

de modernització i innovació de l’aparell productiu.

Gestos com ara la creació del Consell Valencià d’Inno-

– Igualment el sistema universitari d’I+D+i té pro-

vació, o la creació de la Comissió Permanent d’Inver-

blemes per a identificar les necessitats reals de

sions, de les que formem part com a agents socials, o

l’economia valenciana i per a convertir els seus

la Plataforma VLC Tech City, entre altres.

demostrats avanços científics en solucions pràc-

Però el retrocés que durant més de dos dècades ha
patit la nostra Comunitat, no es pot recuperar en l’escàs mandat d’una legislatura i molt menys amb els
recursos de què es disposa.
EL NIVELL D’INNOVACIÓ DE l’APARELL
PRODUCTIU VALENCIÀ
L’aparell productiu valencià, en el seu conjunt, és
menys innovador que el de la mitjana de les regions

tiques per a revertir l’obsolescència de l’aparell productiu valencià. Per a això és necessari un
impuls decidit del Consell de la Generalitat a reforçar els vincles formació-empresa, amb canvis
legislatius, suport econòmic estable, marcs de
col·laboració institucional, plena dedicació de
RRHH i un llarg etc. de qüestions que promoguen
un canvi de model productiu en la nostra Comunitat que mai van ser voluntat política desenvolupar-les.

espanyoles, tant si es mesura en forma de despesa
en innovació per habitant com si és en forma de ràtio
entre la despesa total en innovació i el PIB regional.
Des d’una perspectiva purament empresarial, l’aparell productiu valencià també està per davall de la mitjana espanyola en les ràtios de Despesa en Innovació
per empresa innovadora i Despesa en Innovació en
relació amb el volum de negoci de l’empresa.
La pobra actitud innovadora de l’aparell productiu
valencià no és una conseqüència de la crisi econòmica, ja abans de la crisi, durant l’etapa del boom
econòmic, l’aparell productiu valencià va ser dels que
menys van incrementar la seua inversió en innovació.

– La UGT-PV considera que les causes del pobre
nivell d’innovació del model productiu valencià
són múltiples i complexes. La principal responsa-
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L’ESTRUCTURA DEL MODEL PRODUCTIU
Encara que sovint s’addueix que l’estructura sectorial específica del model productiu valencià està en
l’origen del seu baix nivell d’innovació i competitivitat, les dades comparatives demostren que es tracta
d’una tesi errònia.
El pes dels principals sectors productius (Primari, Indústria, Serveis, Construcció) és molt semblant a la
mitjana d’Espanya. El sector Industrial té inclús major
pes en la Comunitat que en el conjunt d’Espanya.
És més, dins mateix dels sectors industrials tradicionals de la Comunitat (Ceràmica, Tèxtil, Calçat, Moble,
Automoció, Metalmecànica, Plàstic, etc.) el nivell
d’innovació és menor que en estos mateixos sectors
en la mitjana d’Espanya.
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– Des d’UGT-PV considerem imprescindible que

a fomentar la innovació i incrementar la qualitat de

l’Administració autonòmica estimule i recolze

les alternatives d’oci i oferta turística de sol i platja,

canvis en el model productiu valencià, incloent-hi

gastronòmica, rural, cultural, etc., que ens permeten

aquells relacionats amb el suport logístic i fiscal

mantindre la nostra Comunitat com a destí de re-

a la creació i continuïtat de les anomenades Em-

ferència.

preses de Base Tecnològica, que constitueixen
una garantia de futur a llarg termini per al nostre

Des d’UGT-PV hem d’intensificar els esforços perquè

model econòmic.

tots els sectors implicats que sustenten este model

– No obstant això, UGT-PV està convençuda de

productiu siguen tractats amb la consideració que

que un canvi de model productiu que estiga ba-

mereixen, i els treballadors i les treballadores vincu-

sat en les EBT i, en general, en la “nova econo-

lades a esta activitat (transport públic, hostaleria, co-

mia”, és un assumpte que consumirà dècades i el

municacions, serveis etc.) disposen d’una ocupació

concurs de diverses generacions d’empresariat i

digna i a l’altura de la importància que este sector té

treballadors i treballadores valencianes. Efecti-

a la Comunitat Valenciana.

vament, es tracta d’una estratègia a llarg termini que exigeix una estreta col·laboració publico
privada i els fonaments de la qual és necessari
començar a col·locar-los des de ja mateix.

– Però en l’actual estat d’emergència econòmica i
social en que es troba la Comunitat, els sectors
“tradicionals” són fonamentals ací i ara per a la
reactivació de l’economia valenciana, que exigeix solucions a molt curt termini.

LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE SUPORT A LA
INNOVACIÓ
En el context europeu, les polítiques estatals espanyoles d’estímul a la innovació estan molt per davall
de la mitjana de la Unió Europea, tant pel que fa a
subvencions directes com a ajudes fiscals.
A nivell de l’Administració autonòmica valenciana, les

– Per tant, des d’UGT-PV considerem que el gran

ajudes públiques a la innovació empresarial encara

esforç (públic i privat) s’ha de dirigir a millorar

tenen menys pes que les estatals i estan molt lluny

radicalment (i per mitjà de la innovació) el nivell

del nivell de les CCAA que més destaquen en l’estí-

de competitivitat dels sectors productius “tradi-

mul a la innovació empresarial.

cionals” en els que actualment es basa el nostre

Addicionalment a l’escassetat de les ajudes públi-

model productiu i que, en el passat recent, han

ques, tenim un greu problema de dispersió de les

demostrat àmpliament la seua capacitat de fer

mateixes i de falta de coordinació entre els diferents

les coses bé i competir avantatjosament en els

organismes de la Generalitat que les gestionen. No

mercats globals.

hi ha un sistema centralitzat d’avaluació i provisió de

A més dels sectors manufacturers tradicionals, no
hem d’oblidar la rellevància del sector turístic a la
nostra Comunitat. Des de fa dècades és un motor
important de l’economia, aportant riquesa i un percentatge molt elevat del PIB. És un dels referents
de destí del nostre país i per això hem de mantindre
una atractiva oferta turística. Cal exigir una millora
de les infraestructures i generar les condicions per

les ajudes a les empreses amb projectes innovadors.
Esta situació exigeix d’un seriós programa de racionalització i optimització dels escassos recursos
disponibles i de coordinació entre els diferents organismes públics implicats en el finançament i en l’execució dels programes d’ajuda a la innovació empresarial, actualment dispersos.
Per a UGT-PV és una satisfacció la creació de l’Agèn-
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cia Valenciana de la Innovació, amb plena capacitat

d’estos quatre anys, mostra d’això és la modernitza-

operativa i que centralitza tant els programes d’ajuda

ció del Servei Públic d’ocupació amb la implantació

com els mecanismes d’avaluació dels projectes d’in-

de la nova oficina Espai Labora; la implantació del

novació, abans, durant i després de la seua aprova-

Punt Labora en el territori per a promoure la cohe-

ció, esta va ser una reivindicació necessària que hem

sió territorial i disminuir els desequilibris actualment

vist satisfeta en esta última legislatura.

existents i afavorir la igualtat d’accés de tota la ciutadania valenciana als serveis públics. Una altra mesura

CAP A UN MERCAT DE TREBALL MÉS INCLUSIU
SENSE BRETXES I DESIGUALTATS

necessària ha sigut la posada en marxa de l’Estratègia Avalem Territori (de la que la UGT-PV ha promogut i participat activament) com a eina de prospec-

El creixement econòmic i del PIB a la nostra Comu-

ció d’ocupació i formació en l’escala comarcal i local

nitat no ha sigut garantia per a un creixement de

i punt de partida per a la implantació de les estratè-

l’ocupació de qualitat. Això ha provocat una evolució

gies territorials més adequades per a el foment de

creixent i desigual de l’ocupació parcial i temporal,

l’ocupació en cada un dels territoris.

afectant sobretot als grups socials més vulnerables.
Davant d’esta situació s’ha de fer insistència a millorar la qualitat de l’ocupació per a la societat treballadora valenciana, però particularment el d’aquella
part de la societat que per la seua vulnerabilitat ho
tenen més complicat per a accedir i romandre en
llocs de treball.

Des de la UGT-PV, entenem que qualsevol solució ha
de passar per mesures consensuades amb els agents
socials més representatius en tots els nivells territorials, pel que cal continuar refermant no sols la nostra
participació en els diferents òrgans del nostre Servei d’Ocupació Valencià i de Formació Professional,
també en els Acords territorials en l’àmbit comarcal

És evident que estem immersos en una vertiginosa
acceleració en els canvis digitals i tecnològics, que
afecten i incidiran enormement en el disseny del
mercat laboral, estos avanços tecnològics aniran de
la mà dels nous o adaptats perfils i nous o adaptats
requisits del lloc de treball.
Segons els documents de reflexió de la Comissió
Europea, en matèria de la dimensió social europea,
la globalització i per a una Europa sostenible en el
2030, és necessari que la Societat, aposte per persones altament qualificades, i competents, amb capacitats com la creativitat, el pensament crític, la
capacitat per a prendre la iniciativa i la resolució de
problemes, com a eines per a afrontar els canvis de
la societat actual i la seua complexitat.
Malgrat que queda molt per fer d’entre altres posar

i local.
La UGT-PV proposa les mesures/accions següents:

– La promulgació de l’anunciada Llei d’Ocupació
en la Comunitat Valenciana que regule i article
les polítiques actives d’ocupació a tots els nivells,
posant especial atenció en el foment i desenvolupament de polítiques i instruments de concertació social en àmbit infraprovincial i local.

– La creació d’una mesa de diàleg Social, l’objectiu
de la qual siga l’ocupació decent i de qualitat.
En la que hauran d’estar representats els diferents agents públics i socials més representatius
del marc de relacions laborals amb l’objectiu de
tractar l’ocupació des d’un vessant integral i la
recerca de solucions consensuades amb la implicació dels diferents serveis i àrees.

en marxa el III Pla Valencià de Formació Professio-

– Complir amb els objectius establits en el Pla Va-

nal- són molts els objectius ja aconseguits al llarg

lencià de Formació Professional; vincular la for-
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mació a les necessitats productives, aconseguir

– Mesures dirigides a les dones en situació de

un sistema de FP més àgil i flexible que enfor-

prostitució perquè la seua inserció i/o reinserció

tisca la cohesió social, desenvolupar un sistema

al mercat de treball siga un mitjà per a l’apode-

d’avaluació i millora de la qualitat de la FP, arri-

rament personal i col·lectiu.

bar a una major coordinació i integració entre

– Prioritzar estratègies i programes destinats als

les administracions i els agents socials, afavorir

grups i col·lectius socials més vulnerables (joves,

la integració laboral i social i garantir la integra-

majors de 55 anys, persones aturades de llarga

ció laboral de les dones des d’una perspectiva

duració, persones amb escassa formació i quali-

de gènere, potenciar una oferta específica de

ficació, persones migrants, persones en risc d’ex-

FP per a col·lectius en risc d’exclusió a través de

clusió social, etc.).

l’oferta parcial i modular i complir el Pacte va-

– Destinar les bonificacions a fomentar l’ocupació

lencià contra la violència de gènere i masclista

estable i de qualitat, entenent com a tal l’indefi-

referent a la Formació Professional.

nit i a temps complet i dirigit, exclusivament, als

– Potenciar a través del Pla Valencià de Formació

grups més vulnerables.

la integració dels dos subsistemes de formació

– Els autònoms i autònomes i la microempresa

professional (inicial i per a l’ocupació) per a op-

són col·lectius en creixement que representen

timitzar els recursos materials i humans i que

una gran quota de població ocupada a la nostra

asseguren una gestió eficaç i eficient dels ma-

Comunitat. Este col·lectiu requereix el suport i el

teixos.

recolzament institucional per a poder contribuir

– Promoure la Formació Professional Dual de
mode coordinat entre les Conselleries amb com-

a la creació i el manteniment d’ocupació de qualitat.

petències en FP, establint-se mesures d’estímul

– Propiciar el desenvolupament de la formació

per a la implicació de les empreses, especial-

programada per les empreses, o formació de de-

ment de les pimes, en esta modalitat formativa.

manda, especialment en les PIME. En este sen-

En este punt, cal un nou desplegament normatiu

tit, és necessari un canvi normatiu, i també de la

d’esta modalitat de Formació Professional Dual,

nostra pròpia organització, que facilite que l’ex-

que ha d’incloure, segons el parer d’UGT-PV, el

tensió d’esta modalitat de formació es desenvo-

contracte de treball i la participació del sindicat

lupe des de la concertació i el diàleg, la negocia-

en el seguiment de l’alumnat.

ció col·lectiva i la participació sindical i la recerca

– La posada en marxa de mesures destinades a la

d’espais acordats de cogestió. En el desenvolu-

reducció i eliminació de les diferents bretxes de

pament d’estes línies de treball cal l’especialitza-

gènere; d’activitat, d’ocupació, de desocupació i

ció dels que ens representen i la potenciació de

de desocupació de llarga duració, etc. La nova

la figura de la delegada o delegat de formació.

era de la robotització potser engrandirà les bre-

– Fomentar i potenciar el canvi de model produc-

txes existents, per tant, és necessari que es pren-

tiu que derive en un model més sostenible amb

guen mesures per a reduir la bretxa tecnològica

els recursos naturals i el medi ambient, sent ne-

i digital.

cessari el suport a un altre tipus de jaciments

– Mesures de suport a les dones en situació de

d’ocupació relacionats amb el medi ambient,

violència de gènere per a obtenció d’una ocu-

l’atenció a persones dependents, ocupacions

pació com una de les mesures necessàries per

tecnològiques, ocupacions verdes, culturals, etc.

a l’apoderament d’este col·lectiu tan vulnerable.

– Apostar prioritàriament per les formes associa-

pág. 21

des com són l’economia social, i no únicament

fessions que vagen a ser pròximament regu-

per l’empreniment individual, com a alternati-

lades, per mitjà de la implantació de convoca-

va única de creació d’ocupació, donant lloc, en

tòries regulars i permanents.

massa ocasions, a falsos autònoms i autònomes.

– La creació d’un laboratori/Observatori com a

– Avançar a millorar el funcionament de les insti-

eina estratègica per a la prospecció del mer-

tucions del mercat de treball:

cat laboral i per a la planificació estratègica
de la formació professional.

– Millorar la gestió i funcionament del nostre
servei d’ocupació i formació pública (TASCAA) per al que és necessari un finançament
adequat i propi que oferisca serveis d’orientació i formació permanents i de qualitat, amb
la consegüent creació del cos o escala de

Accions que la UGT-PV executarà per a la consecució de les mesures proposades:

– La participació en els principals òrgans del Servei Valencià d’Ocupació (TASCAA) a través dels

persones orientadores per a l’ocupació, im-

diferents Consells General i Consell de Direcció,

pulsant així un sistema integrat d’informació i

amb l’objectiu de fer seguiment de la gestió i de

orientació professional que facilite l’accés a la

defendre les nostres propostes sindicals quant

formació permanent de la ciutadania.

a la gestió de les polítiques actives d’ocupació,

– Reforçar les competències i el funcionament

tot això basant-se en la legitimació arreplegada

del Consell Valencià de Formació Professio-

en els articles 7 al 13 del Reglament Orgànic de

nal exigint que actue com a instrument de

Funcionament de TASCAA.

diàleg social per a un millor desenvolupament

– La participació en els òrgans del Consell Valen-

i planificació de la Formació Professional en

cià de Formació (Comissió permanent i el ple)

la nostra Comunitat, tal com va ser concebut.

per al seguiment de les mesures i polítiques en

– Impulsar l’Institut Valencià de les Qualifica-

matèria de formació professional per a l’ocupa-

cions com referent de la qualitat i avaluació

ció, tot això basant-se en el que estableixen els

permanent de les Qualificacions i de la For-

articles 2 i ss. del Decret 219/2014, de 12 de des-

mació Professional.

embre, del Consell, pel qual es regula el Consell

– El disseny i la implantació d’un dispositiu uni-

Valencià de Formació Professional.

ficat per al reconeixement, avaluació, acre-

– La participació en les diferents Comissions de

ditació i registre de competències en la Co-

seguiment relacionades amb la implantació del

munitat Valenciana que permeta acreditar les

Pla Valencià de Formació Professional, de les Es-

competències professionals adquirides a tra-

tratègies d’Avalem Territori, Joves i Experiència.

vés dels diferents programes d’ocupació i for-

– La defensa a través de les diferents Meses de

mació, així com posar en marxa procediments

treball de les nostres propostes en matèria

coordinats per a desenvolupar, a partir d’este,

d’ocupació i formació.

l’oferta formativa que complete les qualifica-

– Participació en els diferents òrgans institucio-

cions de forma parcial.

nals dels Acords Territorials per l’ocupació a ni-

– La posada en marxa d’un Sistema àgil de re-

vell infraprovincial (comarcals i locals) amb l’ob-

coneixement, avaluació i acreditació de l’ex-

jectiu de la dinamització territorial i social i la

periència professional prioritzant l’acreditació

salvaguarda i defensa de l’ocupació de qualitat,

de l’experiència laboral i la formació adquirida

estable i indefinida.

a través de les vies no formals d’aquelles propág. 22

– Accions de sensibilització i conscienciació a les
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nostres bases i quadros en matèria de; igualtat
de gènere en l’ocupació, de medi ambient relacionades amb l’ocupació sostenible.

– Assessorament i Orientació en matèria laboral i

pecialment components del producte final.

– Les privatitzacions i externalització de serveis
públics, on es constaten els dos procediments
anteriors.

en acreditació de competències a través de l’experiència laboral o formació no formal.

Tot això, junt amb altres accions, ha afavorit el sor-

– Assessorament en matèria de programes d’ocu-

giment d’una xarxa d’empreses, en general dotades

pació i formació, prestacions per desocupació i

d’un nucli xicotet que també deriven a altres empre-

formació dels nostres quadros sindicals. .

ses de nivell inferior, tota o part de la gestió encomanada, podent novament subcontractar-se en altres

Continuar treballant per a adaptar l’instrument de

empreses que conformarien un segon, i inclús un ter-

formació vinculat a la nostra Organització (La Fun-

cer o quart nivell, etc.… de subcontractació

dació Pascual Tomás) a la realitat actual per a fer-la
plenament viable en un marc de concurrència com-

Els efectes sobre la qualitat de l’ocupació en l’orga-

petitiva i garantir la seua continuïtat.

nització principal i en les adjudicatàries de l’activitat,
són tan perniciosos com la intencionalitat del nou

A través de la negociació col·lectiva defendre la in-

model:

corporació dels permisos retribuïts de formació professional i fer efectiu el reconeixement del dret de les

– Reducció de costos salarials i de les condicions

persones treballadores a la formació permanent al

laborals per a l’organització principal, no sols per

llarg de tota la vida..

la disminució de personal, sinó per l’efecte exemplificant que comporta l’externalització.

GARANTIR DRETS EN ELS SUPÒSITS

– Condicions salarials i laborals inferiors a les que

D’EXTERNALITZACIÓ PRODUCTIVA I

regeixen en l’empresa principal, per aplicació de

REORGANITZACIÓ EMPRESARIAL I DE LES

convenis col·lectius, eminentment d’empresa o

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

inclús de convenis sectorials sense cap relació
amb l’activitat principal de l’organització.

La descentralització productiva i de la mateixa mane-

– Convivència no pacífica de les dos realitats labo-

ra, la gestió dels serveis públics ha revertit en un mo-

rals, quan l’activitat externalitzada es realitza en

del caracteritzat eminentment per l’externalització de

la seu de l’organització principal que es concreta

processos complementaris, però també de processos

en treballadors i treballadores de primera i de se-

que formen part de l’activitat principal de les empre-

gona categoria (les i els subcontractats).

ses i de les AA.PP. a través de subministradors, empreses auxiliars, empreses de serveis i multiserveis.
La transformació de la gestió empresarial i/o de les
AA.PP. ha seguit diferents vies, entre les que destaquen, pels seus efectes sobre l’ocupació:

– L’externalització d’activitats considerades auxiliars o secundàries.

– La segregació de parts del procés productiu, es-

– En el final de la cadena de subcontractacions,
aparició de les i els autònoms i les i els falsos
autònoms i altres formes de prestació de serveis
fora de l’abast de l’acció protectora de la legislació laboral, què, a més, impedeixen, per la seua
pròpia estructura els drets de participació sindical.
En definitiva, la descentralització productiva i les seues dinàmiques han adquirit total normalitat en el fun-
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cionament del sistema productiu. L’estatut jurídic de

les persones treballadores.

les treballadores i treballadors empleats en les contractes i subcontractes compta amb grans dosis de

Així, el TS ha afirmat en successives sentències que

precarietat i inestabilitat que no són sostenibles a la

en les activitats intensives en mà d’obra si, com a

llum dels actuals plantejaments del “treball decent”.

conseqüència de l’obligació de subrogació imposada pel Conveni col·lectiu, la nova empresa contrac-

No obstant això, a partir de setembre de 2018 s’ins-

tista assumeix una part rellevant de la plantilla de

taura i consolida una nova doctrina pel Tribunal Su-

l’anterior, es produeix una successió d’empresa en

prem que troba la seua base en la Sentència del TJUE

els termes de l’art. 44 ET, per tant, ni és aplicable

d’11 de juliol de 2018. Fins eixa data, nombrosos pro-

íntegrament el règim jurídic previst en este precepte.

nunciaments judicials havien reiterat que quan, en

Això suposa, entre altres conseqüències: la subroga-

una successió d’empreses que exerceixen activitats

ció de la totalitat del personal adscrit a la contracta,

que descansen essencialment en la mà d’obra, la nova

el manteniment dels drets laborals dels treballadors

contractista se subroga en el personal de l’empresa

i les treballadores i del Conveni col·lectiu que els fora

ixint per mandat del conveni col·lectiu aplicable, no

aplicable i la Responsabilitat solidària pels deutes la-

concorre un supòsit de successió ex art. 44 ET ni és

borals i de Seguretat Social de l’anterior ocupadora.

aplicable, per tant, el règim legal allí previst. En estos
casos, les condicions perquè operara la subrogació i

La UGT-PV està valorant l’impacte del canvi de doc-

el règim jurídic de la mateixa són, exclusivament, les

trina judicial i promovent l’adaptació de les clàusules

que dissenye el propi conveni col·lectiu.

de subrogació dels convenis col·lectius a esta nova
realitat jurídica. No obstant això, resulta evident que

D’esta manera, es venia admetent que el conveni

nombrosos col·lectius de treballadors i treballadores

col·lectiu limitara el deure de subrogació a tan sols

subcontractats són aliens a l’aplicació de les garan-

una part de la plantilla, que la nova titularitat empre-

ties que suposa l’art 44 ET.

sarial no assumira cap responsabilitat pels deutes de
l’anterior o, inclús, que la incorporació dels treballa-

Davant d’esta situació, la UGT-PV es planteja posar

dors i treballadores es realitzara sense manteniment

en marxa mecanismes que possibiliten la regularit-

de la seua antiguitat.

zació de les persones treballadores subcontractades
amb els objectius prioritaris d’eliminar la precarietat,

Esta doctrina tenia especial importància i efectes en

la inestabilitat en el treball i garantir condicions de

l’àmbit de la prestació de serveis en règim de con-

treball dignes.

tractes ja que sectors tan rellevants com Contact
Center, neteja d’edificis i locals, vigilància i seguretat,

En este sentit, des de la UGT del País Valencià es pro-

assistència personal… compten amb convenis col·lec-

posa impulsar la Negociació amb El Govern Autonò-

tius en què, amb la finalitat d’afavorir l’estabilitat en

mic i les Patronals per a Arribar a Un Acord Trans-

l’ocupació, s’imposa la subrogació de plantilles en les

versal, de matèria concreta en què s’aborden, entre

condicions assenyalades. D’esta manera, l’empresa

altres, les qüestions següents:

adjudicatària de la contracta continuava l’activitat
amb la plantilla de l’anterior, o amb una part d’esta,
sense assumir les responsabilitats i condicions que
preveu l’art. 44 de l’Estatut dels Treballadors que estableix un règim molt més garantista per als drets de
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– Un estatut de les treballadores i els treballadors
subrogats

– Instar a la modificació dels preceptes corresponents de l’Estatut dels Treballadors, en concret
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de l’art.42 et, que establisca les garanties ne-

LA LLUITA CONTRA L’ECONOMIA SUBMERGIDA EN

cessàries per a l’estabilitat en l’ocupació de les

EL PUNT DE MIRA DEL SINDICAT

treballadores i els treballadors subrogats.
En la lluita contra l’economia submergida i el frau a la
Amb això, s’aconseguiria, a més, evitar en gran ma-

Seguretat Social, la Inspecció de Treball, que compta

nera la conflictivitat judicial entorn d’esta matèria i

amb estructura territorial en cada Comunitat Autò-

seguretat jurídica.

noma a desenvolupar a partir de la Llei 23/2015, de
21 de juliol, ordenadora del sistema d’Inspecció de

De moment, el nostre propòsit se centra en:

– Potenciar els convenis sectorials autonòmics o
provincials, a fi d’homogeneïtzar condicions laborals entre els treballadors i les treballadores de
les empreses principals i els que presten serveis
en les empreses adjudicatàries.

Treball i Seguretat Social, es configura com un dels
instruments necessaris per a garantir el compliment
de la normativa laboral, per a protegir els drets dels
treballadors i les treballadores, perseguint el frau i
l’explotació laboral, la lluita contra el treball no declarat, l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social.

– Impulsar a través dels convenis col·lectius sec-

És pel que la UGT-PV, atesa la transcendència que

torials la negociació de clàusules de matèries

el seu desenvolupament i implantació té en l’àmbit

concretes, especialment les relatives a temps de

de les relacions laborals en la Comunitat Valenciana

treball i retribució, d’aplicació obligatòria per a

insta s’establisquen els mecanismes de col·laboració,

les empreses subcontractistes. de manera que

cooperació i coordinació entre les distintes adminis-

s’institucionalitze, a tots els nivells, el principi al

tracions implicades de manera que:

mateix treball el mateix salari. En este sentit, llei
18/2018 de foment de la responsabilitat social i

– S’arbitren les mesures necessàries que permeten

desplegament reglamentari pot ser, després del

la participació efectiva dels agents socials més

seu corresponent desplegament reglamentari el,

representatius en aquells òrgans de participació

botó de mostra per a exportar a la resta de sec-

institucional on s’analitzen i establisquen, con-

tors d’activitat.

juntament amb administracions públiques com-

– Promoure mecanismes de control sobre les ex-

petents, des del disseny, les actuacions inspec-

ternalitzacions i subcontractació de serveis, tant

tores i policials en relació als plans i programes

en les administracions públiques com en les em-

d’actuació territorial i les seues prioritats, així

preses privades.

com la participació en l’adequació quant a nú-

– Fomentar els mecanismes de participació dels

mero, distribució i/o especialització de recursos

treballadors i les treballadores en les empreses

humans i materials amb garanties de màxima

de serveis, promovent l’elecció de representació

eficàcia.

unitària i la constitució de seccions sindicals de
centre de treball i/ o d’empresa que viabilitzen i

– Els incompliments laborals, el frau i l’explotació

materialitzen les concretes reivindicacions d’este

laboral associats a la lluita contra el treball no

col·lectiu cada vegada més nombrós en la nostra

declarat, l’ocupació irregular i el frau a la Segu-

comunitat.

retat Social, associats a la comissió d’un delicte,
fan necessària la intervenció de la Unitat Adscrita
del CNP i la col·laboració de les Policies Locals.
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És per això pel que la UGT-PV insta que s’arbitren les

ment de les condicions de treball són un factor clar

mesures necessàries tendents a enfortir la col·labo-

d’increment de la sinistralitat laboral.

ració entre la inspecció de treball i seguretat social,
la unitat adscrita a la Comunitat Valenciana del cos

Les estadístiques sobre sinistralitat confirmen la re-

nacional de policia fins a la creació del cos de la poli-

ducció de l’activitat preventiva en el si de les em-

cia autonòmica valenciana prevista en l’estatut d’au-

preses, per això és necessari un impuls de la cultura

tonomia i els cossos de les Policies Locals de manera

preventiva entre el teixit empresarial i una major vigi-

que es destinen recursos amb competències específi-

lància i control per part de la Inspecció de Treball per

ques dirigits a la lluita contra l’economia submergida,

a evitar que els treballadors i les treballadores conti-

l’explotació laboral, el treball no declarat i el frau a

nuen morint, emmalaltint i lesionant-se pel simple fet

la seguretat social, hi establint-se els procediments i

d’anar a treballar.

protocols d’actuació necessaris.

Des de la UGT-PV entenem que esta aposta ha de

Encara que la creació de l’observatori contra el frau a

dur-se a terme amb el treball de totes i cada una de

la seguretat social, així com la creació de l’observatori

les nostres delegades i delegats de prevenció, que

de treball decent, organismes en què UGT-PV parti-

han de tindre al seu abast l’assessorament tècnic, les

cipa, tenen com a objectiu la consecució de l’erradi-

eines, la informació i la formació en matèria de salut

cació de l’economia submergida i el control del frau,

laboral, per a fer valdre els drets dels treballadors i les

no obstant això, la UGT-PV instarà a la inspecció de

treballadores davant els reiterats abusos de les em-

treball a continuar amb les campanyes en àmbits que

preses en esta matèria.

precisen especial vigilància per a la detecció d’irregularitats en la duració de la jornada, en l’ocupació
dels treballadors i les treballadores de la llar, i en la
contractació de dones a temps parcial de manera
fraudulenta.

L’última modificació de la normativa reguladora de
les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social
està propiciant en l’exercici de la seua gestió l’aplicació de criteris purament economicistes en detriment
de la salut dels treballadors i les treballadores, amb

Igualment és necessari continuar reforçant les cam-

la qual cosa hem d’incrementar la vigilància i denún-

panyes en sectors tradicionals com el tèxtil, hostale-

cia de les males praxis en empreses i administracions

ria i el calçat, on es localitzen pràctiques d’economia

públiques.

submergida consolidades en el temps, així com en
el Sector Agrari on la nova pràctica de contractació
temporal per mitjà d’ETT i empreses de serveis estan
suposant un frau absolut en cotització i salaris.

La Salut Laboral com a
dret irrenunciable

Per a UGT-PV és rellevant enfortir la figura dels delegats i delegades de prevenció i impulsar la participació dels treballadors i treballadores com a factor clau
en l’exigència de millores en les condicions laborals,
per a això proposa:

– Potenciar l’accés a la informació, formació i as-

La Unió General de Treballadors de País Valencià veu

sessorament tècnic específic dels delegats i de-

amb preocupació l’augment d’accidents de treball

legades de prevenció pel nostre personal tècnic

que es produeix des de 2013 i denúncia que la sub-

especialitzat, per mitjà dels diferents formats,

contractació, la precarietat laboral, la temporalitat,

presencial en les diferents oficines, en format

els contractes a temps parcial, així com l’empitjora-

telemàtic, així com una formació pràctica per-
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manent que els ajude a establir estratègies enca-

riscos existents en les empreses, per a així evitar

minades a aconseguir la integració de polítiques

o minimitzar les conseqüències que tenen sobre

preventives en les seues empreses.

la salut de les persones treballadores.

– Formar i informar els delegats i delegades de

– Avançar en les polítiques de retorn al treball des-

prevenció, prestant especial atenció als riscos

prés d’una incapacitat prolongada per a la rein-

que presenten major problemàtica i/o desco-

corporació laboral efectiva i saludable.

neixement, com són els riscos psicosocials, el risc

– Realitzar campanyes de sensibilització en ma-

químic, la violència laboral, l’ús de nanomaterials,

tèria de plans de mobilitat i fomentar la seua

així com altres situacions que es puguen generar.

elaboració en els centres de treball i àrees indus-

– La irrupció de la COVID- 19 fa necessari incre-

trials, per a facilitar els desplaçaments dels tre-

mentar la vigilància i el control sobre les mesures

balladors i treballadores a les seues empreses i

preventives implantades en les empreses i admi-

poder millorar així la seguretat i la salut, evitant

nistracions públiques per a evitar l’exposició a

la sinistralitat vial laboral.

este risc biològic, abordant a més els efectes per
a la salut de les persones treballadores.

– Assessorar en matèria d’incapacitats als treba-

– Incidir en la proposta d’accions preventives en
matèria d’accidents de treball “in itinere” i “en
missió”.

lladors i les treballadores que ho precisen, per

– UGT-PV entén que les drogodependències i les

a poder plantejar actuacions que els permeten

addiccions en l’àmbit laboral constitueixen un

encaminar la gestió de la seua situació concreta.

element clar de deteriorament de la seguretat

– Potenciar el desenvolupament d’eines senzilles i

i salut en el treball, per la qual cosa proposem

pràctiques que ajuden als delegats i delegades

l’establiment de protocols en les empreses, abor-

de prevenció a exercir les seues funcions en les

dant la problemàtica des de la prevenció, fins a

empreses.

la rehabilitació i reinserció del treballador o tre-

– Potenciar a través de la negociació col·lectiva la

balladora.

possibilitat de triar els delegats i delegades de
prevenció d’entre el conjunt del personal de les

A fi de millorar l’actual situació de la prevenció al País

empreses i administracions.

Valencià, UGT-PV proposa:

– Actualitzar les clàusules en la negociació col·lectiva que milloren i desenvolupen les normes en
matèria de prevenció de riscos laborals des de
la perspectiva de gènere, per a potenciar la integració de la prevenció de riscos laborals en les
empreses.

– Instar a l’administració autonòmica perquè procedisca al registre dels treballadors i les treballadores designades i els serveis de prevenció
propis o aliens de les empreses, de la mateixa
manera que es realitza el dels i les delegades de
prevenció.

– Vigilar i controlar que les avaluacions de riscos
laborals siguen integrals, contemplant tots els

– Avançar en la comissió de seguiment de l’Estratègia Valenciana de Salut, Seguretat i Benestar
Laboral (2022-2025) el desenvolupament d’esta, establint un nou marc d’actuació autonòmic i
participat a més de ser una eina dirigida a combatre la sinistralitat laboral, i millorar els nivells de
seguretat, salut i benestar laboral de les persones
treballadores incloent la perspectiva de gènere.

– Potenciar la creació de la figura del delegat o
delegada territorial o sectorial en Prevenció de
Riscos Laborals ja que facilitaria el control de les
condicions de treball i durien a terme una tasca
de vigilància sobre el compliment de la normativa en prevenció de riscos laborals influint positi-
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vament en la disminució de la sinistralitat laboral

ca Laboral (SISVEL) de la Conselleria de Sanitat

sobretot per a aquelles empreses que no dispo-

Universal i Salut pública, l’objectiu del qual és

sen legalment de representació sindical.

facilitar la detecció i declaració de malalties pro-

– Impulsar el conveni en matèria de sinistralitat

fessionals en tots els centres d’atenció primària i

laboral amb la Fiscalia del Tribunal Superior de

especialitzada, UGT-PV instarà a la major detec-

Justícia de la Comunitat Valenciana, Judicatura

ció i declaració dels càncers d’origen laboral.

i Inspecció de Treball i de la Seguretat Social,

– Aconseguir acords amb entitats (universitats,

d’una forma fluida per a lluitar tots i totes contra

associacions, empreses, serveis de prevenció de

l’alifac que suposa la sinistralitat laboral.

riscos laborals...) a fi de dur a terme estudis es-

– Impulsar a través del Departament Jurídic Na-

pecífics.

cional les possibilitats que ofereix la llei de jurisdicció social en matèria de prevenció de riscos

La UGT-PV se sumarà anualment les reivindicacions

laborals.

sindicals del 28 d’abril, Dia Internacional de la Segu-

– Instar l’Autoritat Laboral competent a modificar

retat i Salut en el Treball, a fi de sensibilitzar tots els

la normativa autonòmica en matèria de registre

treballadors i les treballadores en matèria de segure-

de les actes dels delegats i delegades de pre-

tat i salut laboral.

venció, a fi de millorar l’actual norma i obtindre
la certificació sobre la representativitat real de
cada organització sindical.

– UGT-PV creu imprescindible instar l’autoritat
laboral autonòmica a dotar amb suficients mitjans, econòmics i humans, a l’Institut Valencià de
Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT, per a
afavorir el coneixement a través de la seua tasca
investigadora i poder desenvolupar amb garanties totes les competències que té assignades en
matèria preventiva, formació, vigilància de la salut i coordinació d’activitats empresarials, entre
elles, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals
del personal propi de la Generalitat que assumeix
les competències atribuïdes als Serveis de Prevenció del Sector Docent, de Justícia i d’Administració Pública.

– Sol·licitar al Govern Valencià l’elaboració d’un
pla d’acció autonòmic per a eliminar i erradicar
l’amiant, així com posar en marxa plans per a
la detecció i eliminació d’agents cancerígens en
l’entorn laboral.

– Atès que les malalties d’origen laboral continuen

Un sindicat compromés amb el
medi ambient
La situació ambiental a què ens enfrontem continua
sent complicada a causa de la sobreexplotació dels
recursos naturals, augment de les emissions d’efecte
hivernacle amb la consegüent incidència en el canvi
climàtic. La recerca de solucions per a este tipus de
conflictes ha de transcendir els aspectes sectorials i
anar en la línia de mesures de caràcter global amb
una acció localitzada, directa, immediata i efectiva.
Hem de tendir a un model productiu sostenible en els
seus tres vessants: econòmica, social i, per descomptat, ambiental, per la qual cosa es fa necessari continuar amb el treball de la participació sindical al medi
ambient. Les propostes en matèria mediambiental
que ens permeten establir els punts de partida del
treball per als pròxims quatre anys a desenvolupar
les polítiques verdes acordades per la mesa de diàleg
social en el document ALCEM-NOS i a través dels òrgans de participació institucional creats a este efecte
se centren en:

sent la gran assignatura pendent. El Sistema

– Un enfocament del desenvolupament sostenible

d’Informació Sanitària i Vigilància Epidemiològi-

inspirat en tres pilars bàsics: afrontar el repte del
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canvi climàtic, fer un ús eficient dels recursos (i
protegir la biodiversitat), i assegurar la transició
socialment justa del procés de canvi.

– Una política energètica que assegure el subministrament (amb menys dependència de matèries
primeres), l’eficiència econòmica i el respecte al
medi ambient, és a dir, un model energètic sostenible.

– Gestió sostenible dels recursos i dels residus basada en l’economia circular.

– Aposta pels jaciments d’ocupacions verdes.
– Proposta d’objectius i mesures concretes de millora ambiental a través de la negociació col·lectiva.

– Formació, informació i participació de les treba-

en 2050.

– Estratègia de Transició Justa, com a part del full
de ruta de lluita contra el canvi climàtic, en la que
hem de participar activament i demandar diàleg
amb els agents socials en totes les mesures i
plans que es generen a partir d’ella.

– Fiscalitat climàtica, identificant també fons de
finançament per a projectes de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

– Educació ambiental per al canvi: és prioritari destinar recursos per a augmentar la consciència
ciutadana per a generar una actitud transformadora, també en les empreses i llocs de treball.

lladores i treballadors i dels seus representants
sindicals, formalitzant la figura de la delegada i
delegat de medi ambient i dotant-lo de formació

CANVI DEL MODEL ENERGÈTIC

i competències a través de la negociació col·lec-

És necessari que els poders públics actuen per a re-

tiva.

gular una política energètica com a servei estratègic,
essencial per a la comunitat, respectuosa amb el mig i

CONTINUAR EL TREBALL PER A UNA TRANSICIÓ

que garantisca la universalitat dels subministraments

JUSTA DAVANT DE L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

i la cohesió econòmica i territorial, que assegure una

Des del punt de vista ambiental, un dels nostres objectius claus continua sent treballar cap a la consecució d’un model productiu sostenible en la Comunitat
Valenciana. Per a això, des de la UGT-PV instarem el
govern de la Generalitat a què complisca els compromisos adquirits en la Declaració Institucional d’Emergència Climàtica aprovada pel Consell al setembre de
2019, destacant entre altres:

– Nova Estratègia valenciana de canvi climàtic i
energia 2030, ja que el seu desenvolupament depén de sectors especialment vulnerables a esta
problemàtica com són el d’energia, el turisme,
l’agricultura i la ramaderia.

transició justa a fonts d’energia alternatives a les
energies fòssils. Una transició que no supose pèrdua
de drets ni reducció de condicions laborals i que no
condemne a l’abandó als territoris afectats. Per això,
és imprescindible:

– Crear un marc energètic estable, predicible i sostenible, que reduïsca la dependència del nostre
país de matèries primeres per a usos energètics.

– Afavorir les inversions en I+D+I d’energies cada
vegada més netes i sostenibles.

– Desenvolupar una política que incremente l’ús
de renovables en el “mix” energètic, garantint
que la substitució d’unes tecnologies per altres
es realitze amb criteris socialment responsables i

– Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica, amb

creant ocupació verda de qualitat. Cal planificar

l’objectiu de reduir un 40%las emissions en 2030

la transició, garantint la seguretat en el subminis-

i que el 100% de l’energia provinga de fonts netes

trament.
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– Reforçar les polítiques d’estalvi i eficiència ener-

encaminades a:

gètica, contribuint a disminuir l’alta dependència
exterior, i afavorint hàbits de vida i de consum

– Reorientar les ajudes d’IVACE destinades a la
millora i modernització dels polígons industrials

més sostenibles entre la ciutadania.

– Modificar la producció i el consum d’energia.

de la Comunitat Valenciana perquè en els crite-

Electrificar la demanda i produir electricitat amb

ris objectius d’atorgament de la subvenció tinga

energies renovables suposa un augment de l’efi-

major pes la contribució al desenvolupament in-

ciència energètica i reduir les emissions, actuant

dustrial sostenible i la reducció de l’impacte me-

sobre totes les formes d’energia.

diambiental.

– Garantir l’accés a l’energia a tota la ciutadania i al

– Foment d’ajudes per a generar energies netes i

conjunt de les empreses en condicions adequa-

sostenibles en els Parcs Empresarials de la Co-

des de qualitat i preus.

munitat Valenciana.

– Descentralitzar el model energètic. Afavorir l’autoconsum i la generació distribuïda.
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
I ÀREES INDUSTRIALS SOSTENIBLES

GARANTIR LA QUALITAT DE L’AIRE, AIGUA I SÒL
En la prevenció i el control de la qualitat ambiental,
considerem necessari instar a l’administració a optimitzar la tramitació i seguiment de les autoritzacions

La posada en marxa de la nova LLEI 1/2019, de 5 de

ambientals integrades, que engloben tots els aspec-

febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei

tes de qualitat ambiental en l’empresa, així com l’exi-

5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, ur-

gència del compliment de les diferents legislacions

banisme i paisatge de la Comunitat Valenciana ha de

sectorials. Per a això sol·licitem:

promoure una reordenació sostenible de l’activitat
urbanística, que siga capaç d’adaptar-se a la realitat

– Ampliar la dotació del servei d’inspecció ambiental de la Generalitat, de manera que puguen

socioeconòmica de la nostra Comunitat, i que garan-

realitzar-se programes d’inspecció eficaç en els

tisca una utilització racionalment i ambientalment
sostenible del recurs sòl, la protecció de zones vulnerables com és la zona costanera o les zones prote-

distints sectors.

– Facilitar la participació de les treballadores i els
treballadors i dels seus representants sindicals

gides enfront dels processos d’urbanització descon-

en el compliment i seguiment dels condicionants

trolada i que genere ocupació estable i de qualitat en

de les autoritzacions ambientals atorgades a les

el sector. I, per descomptat, que tinga en compte el

empreses, en els sistemes de gestió ambiental i

seguiment del seu compliment.

en la posada en marxa de bones pràctiques ambientals.

D’altra banda, en la nostra Comunitat encara tenim
àrees industrials que necessiten amb urgència actua-

– Promoure campanyes de comunicació i sensibi-

cions bàsiques per a millorar els seus impactes am-

lització ambiental per a les empreses, administra-

bientals. Per tant, la LLEI 14/2018, de 5 de juny, de la

cions i sector públic i els treballadors i les treba-

Generalitat, de gestió, modernització i promoció de

lladores i representants sindicals.

les àrees industrials de la Comunitat Valenciana hau-

– Avançar en la inclusió de clàusules ambientals en

ria d’impulsar la seua adequació a les exigències de

els convenis col·lectius, així com la figura del de-

gestió sostenible i a les noves oportunitats d’ocupa-

legat o delegada de medi ambient.

ció verda. Algunes de les nostres reivindicacions van
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PROMOCIÓ DE LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS

– Sol·licitem participar en els consells de participació ciutadana de residus que es creen en l’àmbit

La recent aprovació de la revisió del Pla Integral de

del PIR2019, amb l’objectiu que hi aborden la pro-

residus 2019-2022 obri una oportunitat a una ges-

blemàtica dels residus de les activitats laborals

tió basada en els principis de l’economia circular a

que es puguen assimilar a urbans o que hi acor-

l’adaptar-se al paquet de directives aprovat per la UE

den la seua gestió per l’ajuntament o consorci.

en 2018. En eixe sentit des de la UGT-PV estarem vigilants perquè s’aconsegueixen els objectius previstos

DEFENSA DE POLÍTIQUES SOSTENIBLES DE GES-

en el PIR, en especial:

TIÓ DE L’AIGUA

– Impulsar una xarxa d’infraestructures de titula-

La nostra Comunitat és una de les regions que més

ritat pública, que garantisca la proximitat en la

patirà les conseqüències del canvi climàtic, i un dels

gestió i tractament d’estos residus.

majors impactes donarà en els recursos hídrics, en la

– Exigir inversions en les plantes existents, pel que
fa a maquinària, tecnologia i en la millora de les

quantitat d’aigua disponible que en conjunt es veurà
reduïda substancialment. Per això demandem:

condicions de treball en el sector, ja que la majoria són treballs penosos, insalubres i inclús tòxics.

– L’impuls de polítiques que promoguen l’equilibri

– Fer complir a les entitats locals les obligacions

territorial, l’estalvi i reutilització de l’aigua, la re-

d’implantar l’arreplega selectiva comercial porta

novació de les xarxes de subministrament (espe-

a porta, així com per als establiments de gestió

cialment a la província de València), el desenvo-

pública o públicoprivada (hospitals, col·legis, ofi-

lupament de noves tecnologies i l’ús racional dels

cines públiques, etc.).

recursos hídrics. Una política hídrica adaptada a

– Incentivar la formació i les bones pràctiques per

les noves condicions climàtiques, que garantisca

part dels treballadors i les treballadores en la

els drets humans fonamentals a l’aigua i al sane-

gestió de residus en l’àmbit laboral, promovent la

jament respectant la integritat dels ecosistemes

reducció, reutilització, gestió de subproductes i

aquàtics.

l’arreplega selectiva de qualitat en origen.

– Abordar els reptes pendents en matèria de de-

– Posada en marxa de mecanismes que potencien

puració d’aigües: dotar de depuradora a tots els

els envasos de més d’un ús, en especial per al

municipis pendents de la Comunitat Valenciana,

sector HORECA, i l’establiment d’un etiquetatge

així com de sanejament adequat a urbanitzacions

ambiental d’envasos.

i disseminats i augmentar la inversió en millores

– Foment de la implantació de bonificacions fiscals

de les instal·lacions existents.

a nivell autonòmic per a les empreses producto-

– Promoure el funcionament de l’Observatori Ciu-

res que utilitzen en els seus processos materials

tadà de l’Aigua, com a òrgan de debat i parti-

que afavorisquen la recuperació posterior.

cipació ciutadana per a contribuir a la definició

– Impuls definitiu a la compra i contractació pública sostenible.

– Foment de l’aplicació de les millors tècniques disponibles en la gestió dels residus sanitaris.

– Elaboració de la nova orde sobre Plans de Pre-

i millora d’un model de gestió pública eficaç,
transparent i participativa.

– Desenvolupar plans d’actuació amb mesures destinades a pal·liar l’efecte de les sequeres i l’escassetat del recurs.

venció de Residus.
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EXECUCIÓ DE POLÍTIQUES DE MOBILITAT

obligats a realitzar-los, que hauran de comptar

SOSTENIBLE

amb el sindicat com un actor més a l’hora de negociar un pla consensuat, participant en el pro-

La mobilitat és un fenomen complex amb múltiples

cés de participació pública (Meses de diàleg i

derivades, tant ambientals i socials com econòmi-

concertació, pactes per la mobilitat, etc.) En este

ques. Per això, per a donar resposta als impactes i

àmbit de la planificació municipal s’ha de prio-

problemes que genera és necessari abordar la qües-

ritzar la localització i concentració dels centres

tió des d’un enfocament transversal, que implique

de treball en les zones de màxima accessibilitat

des del consens a tots els actors amb capacitat d’ac-

amb transport públic, tant en la ciutat construï-

tuar a l’hora d’impulsar una cultura de la mobilitat

da i consolidada com en les futures expansions o

més eficient, segura, equitativa i saludable.

transformacions urbanes.

– L’Administració és l’actor amb major capacitat
d’actuació pel que fa a promoure canvis estruc-

CONSERVACIÓ D’ESPAIS NATURALS I PROTECCIÓ
DE LA BIODIVERSITAT

turals en el model de mobilitat col·lectiu. En este
sentit, seria oportú crear un organisme o ens pú-

Els ecosistemes terrestres i marins i les espècies que

blic que gestione la mobilitat i aglutine tots els

els habiten mantenen la vida en la Terra, regulen el

esforços sectorials que es realitzen en els àmbits

clima, la qualitat de l’aire i de l’aigua, ens proporcio-

de la seguretat viària, el canvi climàtic, l’urbanis-

nen aliments, matèries primeres, energia, medicines

me, el transport públic, l’energia, la qualitat de

i altres recursos que formen la base per a la nostra

l’aire, la salut pública o la justícia social i l’acces-

salut, benestar i economia. Per tant, és prioritari tre-

sibilitat.

ballar per a conservar el patrimoni natural que ens

– Es requereixen inversions en la planificació, construcció i manteniment d’unes infraestructures

subministra tants serveis vitals i insubstituïbles. Proposem en esta línia:

que garantisquen un transport públic ajustat a
les necessitats de la societat. Així mateix, és ne-

– Instar a l’aprovació definitiva de la nova llei de

cessari l’abaratiment dels preus de qualsevol ti-

protecció d’espais naturals en el País Valen-

pus d’abonaments de transport, tenint en comp-

cià, que assegure la seua protecció específica a

te les diferents circumstàncies sociolaborals dels

través de les àrees d’amortiguació d’impacte i

ciutadans i les ciutadanes.

orientar-la cap a una eficaç conservació d’estos

– Exigir com a compliment de la Llei de mobilitat

espais i la seua diversitat biològica.

de la Comunitat Valenciana l’elaboració i execu-

– Instar a les administracions a què incrementen

ció en les empreses de més de 400 treballadors

el pressupost en actuacions de prevenció d’in-

i treballadores de plans de mobilitat sostenible,

cendis forestals: execució i manteniment d’in-

així com aprofundir en l’estudi dels accidents de

fraestructures de defensa, gestió de la vegetació

treball “in itinere” i en missió i la incidència de

forestal, programes d’educació i conscienciació, i

l’organització del treball en l’accidentalitat, assu-

en el Servei de Vigilància Preventiva.

mint esta com un factor de risc laboral més.

– Col·laborar amb la GVA en la implementació de

– Elaboració dels plans de mobilitat sostenible

polítiques de desenvolupament rural que fixen a

(PMUS) en aquells municipis que per la Llei de

la població i creen ocupació verda en les zones

mobilitat de la Comunitat Valenciana estiguen

d’interior, lligat a la conservació del mig i al seu
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gaudi de forma respectuosa amb els seus va-

cació, concepció i implementació del procés de des-

lors naturals, aprofitant la capacitat dels sectors

envolupament de competències contribuirà en gran

emergents.

mesura a potenciar la capacitat de resposta de l’educació i la formació. Siga qui siga el repte específic a

DESENVOLUPAMENT DE l’OCUPACIÓ VERDA
És necessari impulsar esta forma de treball sostenible a través d’inversions en desenvolupament de
noves tecnologies de baixes emissions de carboni i
d’innovació transformadora de sectors tradicionals,

què es veuen confrontats indústries i empreses, l’èxit
del procés de transició dependrà de que els governs,
els sindicats i les patronals unisquen les seues voluntats entorn d’un diàleg social constructiu.

nous llocs de treball.

Un sindicat a l’avantguarda de la justícia
social i els drets humans: la cooperació al
desenvolupament

Recolzem la creació d’incentius per part de l’adminis-

UGT-PV aposta per un model de desenvolupament

tració pública, així com l’aplicació de mesures de fis-

humà inspirat en els drets humans, la justícia social,

calitat ambiental que contribuïsquen a una ocupació

la igualtat de gènere i l’equilibri amb el medi ambient,

verda que aposte la minimització de la contaminació

que acabe amb la pobresa i les exclusions; tant en el

i l’ús eficient dels recursos naturals, i que funcionen

Nord com en el Sud, dirigint les nostres accions des

com un element dissuasiu d’hàbits i conductes perju-

del nostre compromís i responsabilitat amb la ciuta-

dicials per al medi ambient.

dania i amb els països més empobrits. Per això advo-

assegurant sempre el manteniment i generació de

S’haurà de garantir tant la requalificació de treballadors i treballadores de l’economia actual a fi d’adaptar les seues competències professionals als nous

carem per que la inclusió, la igualtat d’oportunitats,
la justícia social i el mediambient siguen prioritat per
als nostres governs i estiguen en l’agenda pública.

requeriments, com el desenvolupament d’itineraris

UGT-PV reafirma el seu compromís sindical amb

formatius per a la inserció laboral de les noves perso-

l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament

nes treballadores, especialment dels poc qualificats

Sostenible (ODS). Una agenda universal en què es

per la seua vulnerabilitat. Per a això es requerirà de

conjuguen les tres dimensions del desenvolupament

la participació activa i profusa del diàleg social i els

sostenible: econòmica, social i mediambiental.

serveis d’ocupació.
Per això UGT-PV sol·licita als Governs, autonòmic i
El desenvolupament de la formació professional re-

locals de Castelló, València i Alacant, complisquen a

glada i universitària haurà d’atendre a la transforma-

l’Acord Autonòmic i Municipal per la Cooperació In-

ció verda per a evitar la pèrdua potencial de creació

ternacional per al Desenvolupament subscrit per tots

de noves ocupacions.

els partits polítics amb representació en l’anterior

Cal reforçar el paper decisiu de les pimes, ja que són
elles sense cap dubte el motor de les transformacions industrials i les que crearan el nombre més gran
de llocs de treball de qualitat al nostre país.
Finalment, la participació dels sindicats en la planifi-

legislatura, en el que es comprometen, entre altres
qüestions, a defendre la cooperació internacional al
desenvolupament com una política pública estable,
coherent i transformadora, així com a dedicar a la
cooperació internacional el 0,40% dels pressupostos
consolidats al final de l’actual legislatura (2023).
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seus resultats.

UGT-PV és reconeguda com a agent de cooperació

Per a això UGT-PV implementarà les seues polítiques

al desenvolupament per l’art.27 de Llei 18/2017, de

en matèria de cooperació al desenvolupament coor-

14 de desembre, de cooperació i desenvolupament

dinades amb les que es desenvolupen des de la CEC.

sostenible. Per això, i com a interlocutor fonamental

A eixe respecte es treballarà en dos línies d’acció:

davant de les Administracions públiques competents

l’Educació per a la Ciutadania Global i la de Coopera-

en esta matèria, exercirem el nostre paper a través del

ció al Desenvolupament.

reconeixement de les polítiques de cooperació com a
política pública, orientada a la lluita contra la pobresa

Estes accions directes via projectes, s’executaran a

i coordinada amb el conjunt d’actors de la cooperació,

través d’ISCOD, instrument de què s’ha dotat la UGT

defenent una cooperació descentralitzada de qualitat

per a canalitzar la solidaritat i la cooperació al desen-

i dotada de recursos.

volupament amb les organitzacions de treballadores
i treballadors dels països empobrits, així com per a

Per a això des d’UGT-PV estarem junt amb la resta

conscienciar i mobilitzar a la societat valenciana.

d’agents de cooperació i ONGD del País Valencià en
aquelles plataformes els objectius de les quals siguen

En matèria d’Educació per a la Ciutadania Global

compartits, promovent accions i mobilitzacions que

es donarà continuïtat als processos iniciats des del

consciencien a la societat sobre la necessitat d’aca-

2006 en la Delegació d’ISCOD en el País Valencià (IS-

bar amb la pobresa i desigualtat en el món i a través

COD-PV), que passen per treballar per una educació

del plantejament d’accions d’incidència política per a

transformadora basada en els drets, la participació

demandar compromisos ferms en matèria d’erradica-

i el compromís en centres educatius, dirigida tant a

ció de la pobresa, justícia social, de gènere i mediam-

docents com a l’alumnat, en les empreses i a través

biental. En eixe sentit continuarem sent integrants

dels Mitjans de comunicació, en una línia oberta per

actius en la Coordinadora Valenciana d’ONGD i en la

ISCOD-PV que ha comptat amb el suport de diverses

Campanya Pobresa Zero treballant des de la base so-

entitats socials i que pretén visibilitzar la importància

cial i el compromís ciutadà.

i el paper de la comunicació en la denúncia i la incidència política en els processos de desenvolupament.

A més, UGT-PV participarà en els òrgans de representació contemplats per la legislació valenciana, tenint

Quant a cooperació al desenvolupament, ISCOD-PV

com a referència el Consell Valencià de Cooperació al

plantejarà accions que responguen al Pla Estratègic

Desenvolupament, màxim òrgan en què s’han de pre-

d’ISCOD, incloent-hi la cooperació sindical al desen-

sentar, discutir-se i valorar-se les polítiques i accions

volupament en la negociació del V Pla Director de la

de la Generalitat en esta matèria, així com revalida-

Cooperació Valenciana.

rem la nostra participació en el Consell Municipal de
l’Ajuntament de València.

En País Valencià l’estructura de la delegació d’ISCOD
creixerà en la mesura dels recursos i projectes que es-

Finalment, el sindicat es compromet a traslladar a les

cometa cofinançats per les distintes administracions

seues delegades i delegats i a les seues afiliades i afi-

públiques.

liats de la necessitat de la cooperació al desenvolupament i donar a conéixer els projectes que des d’UGTPV es duguen a terme en esta matèria, així com dels
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El compromís de la UGT-PV amb la
igualtat de dones i homes

igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes
en l’ocupació i l’ocupació, Reial Decret 901/2020, de
13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i

UGT-PV, com a sindicat de classe, és un actor fona-

el seu registre i es modifica el Reial Decret 713/2010,

mental en la promoció de la justícia social i en la lluita

de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis i

contra el comportament il·legal i discriminatori en el

acords col·lectius de treball, Reial Decret 902/2020,

treball. És agent de la promoció del canvi social i sos-

de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i

tenible, no sols en l’empresa, sinó també en la socie-

homes han introduït importants canvis en els plans

tat. La lluita sindical contra la discriminació entre ho-

d’igualtat, com la reducció del nombre de treballado-

mes i dones requereix una forta voluntat política que

res i treballadors en què una empresa ha de fer un pla

implica la implementació d’accions tant a nivell estra-

d’igualtat obligatori, arribant a 50 per al 7 de març de

tègic com organitzatiu. Som igualment conscients de

2022. Les matèries susceptibles de diagnòstic també

que esta inversió és essencial si es volen contrares-

s’han ampliat. L’obligatorietat del registre dels plans

tar les perilloses tendències a què Europa s’enfronta

d’igualtat, entre altres. Tot això obligarà a un imperiós

amb el ressorgir del feixisme i l’entrada dels mateixos

esforç negociador perquè els plans d’igualtat de les

en les institucions democràtiques i la imposició del

empreses es traduïsquen en millores reals per a les

neoliberalisme econòmic. Això es tradueix en un atac

treballadores i treballadors. Així mateix, es va a re-

directe a la igualtat de dones i homes, una creixent

querir una ampliació dels mitjans humans i materials

desigualtat en tots els nivells, l’augment de l’ocupa-

per a poder fer front a l’increment de negociacions.

ció precària i el risc de deteriorament de les condicions de treball per a dones i homes.

En la Comunitat Valenciana, des de l’aprovació de la
LO 3/2007 de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva

La UGT-PV manifesta, el seu ferm compromís amb

de Dones i Homes s’han negociat i participat per part

la igualtat de drets i oportunitats per raó de gènere,

de la UGT-PV en més de 300 plans d’igualtat. No sols

promovent en tots els organismes que conformen la

en els de caràcter obligatori, sinó també en els volun-

UGT-PV, la reflexió i el desenvolupament d’accions

taris. Ja que les mesures de promoció per a l’elabo-

encaminades a aconseguir un món més just i igualita-

ració i aplicació de plans d’igualtat són un important

ri per a totes i tots; materialitzat per mitjà de la Carta

al·licient per a les empreses, així com la pròpia possi-

Sindical per la Igualtat aprovada en el 40é Congrés

bilitat d’obtenció d’un Distintiu/Segell a este efecte.

Confederal i amb la creació en el 7m Congrés de la
UGT-PV de la Comissió per a la Vigilància i el Control

És necessari:

de les Polítiques d’Igualtat de dones i homes.

– Millorar les condicions laborals relacionades

IGUALTAT EN L’OCUPACIÓ
La LO 3/2007 de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes inclou en el seu articulat la ne-

amb el principi d’igualtat de dones i homes de
les treballadores i els treballadors per mitjà de la
millora i extensió d’este principi en la negociació
col·lectiva i en el Diàleg Social.

cessitat d’elaborar i aplicar plans d’igualtat, entenent

– Augmentar la presència de les dones en les me-

esta eina com fonamental per a aconseguir la igualtat

ses de negociació, per hi aconseguir una compo-

real i efectiva en el si de les empreses i de les orga-

sició equilibrada de dones i homes. En tot cas,

nitzacions; i l’aprovació del Reial Decret Llei 6/2019,

serà necessari que els que formen part en elles

d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la

tinguen formació en matèria d’igualtat per raó de
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gènere, que serà impartida per UGT-PV.

assessoren en matèria de promoció de la igualtat

– Fomentar la presència equilibrada de treballado-

de dones i homes i en la prevenció de la discrimi-

res i treballadors en les comissions paritàries que

nació per raó de sexe. I fonamentalment, quant

es constituïsquen per a la vigilància i el compli-

a acords i convenis col·lectius i plans d’igualtat.

ment del principi d’igualtat en les empreses, en

Això fonamentalment per mitjà de la promoció

la negociació col·lectiva i en les Comissions Ne-

de la figura de l’agent sindical d’igualtat i de les

gociadores dels plans d’igualtat de les empreses.

promotores i promotors d’igualtat.

– Continuar fomentant l’elaboració i aplicació de

– Continuar amb la col·laboració amb la Inspecció

plans d’igualtat en les empreses i organitzacions

de Treball i Seguretat Social de manera que es

al marge del nombre de treballadores i treballa-

reforcen els mecanismes de foment del principi

dors que tinguen. Així com, participar activament

d’igualtat entre dones i homes i de vigilància con-

en la negociació de les empreses en què no exis-

tra la discriminació per raó de sexe en els centres

tisca RLT.

de treball. Sent especialment perseverants en el

– Continuar negociant i impulsant el disseny i im-

control del nou registre amb els valors mitjans

plantació dels plans d’igualtat en les empreses

dels salaris, els complements salarials i les per-

amb les màximes garanties i havent d’assumir

cepcions extrasalarials de la seua plantilla, des-

com a organització majoritària i de classe, la gran

agregats per sexe i distribuïts per grups profes-

responsabilitat que la Llei atorga als agents so-

sionals, categories professionals o llocs de treball

cials i a la negociació col·lectiva, establint accions

iguals o del mateix valor, la col·laboració activa en

mesurables i avaluables de caràcter tant intern

l’obligació empresarial d’elaboració de l’auditoria

com extern. Així com, fomentar la contractació

salarial, introduït pel Reial Decret Llei 6/2019, d’1

de promotors i promotores d’igualtat i agents

de març, de mesures urgents per a garantia de

d’igualtat en les empreses.

la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones

– Instar a la revisió dels plans d’igualtat en vigor a

i homes en l’ocupació i l’ocupació, Reial Decret

fi d’ajustar-los al nou Reial Decret 901/2020, de

902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva

13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igual-

entre dones i homes. I Reial Decret 901/2020, de

tat i el seu registre i es modifica el Reial Decret

13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igual-

713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit

tat i el seu registre i es modifica el Reial Decret

de convenis i acords col·lectius de treball.

713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit

– Impulsar la negociació, diagnòstic, implementa-

de convenis i acords col·lectius de treball.

ció, seguiment i avaluació dels plans d’igualtat

– Fomentar la igualtat de gènere en les relacions

en totes les Administracions Públiques i proposar

amb tot tipus d’organitzacions, institucions, or-

la creació de places d’agents per a la igualtat en

ganismes, etc.

les plantilles, a més d’unitats d’igualtat depen-

– Des d’UGT-PV continuarem insistint en la neces-

dents dels departaments de Recursos Humans

sitat de modificació del Decret 133/2007, de 27

en aquelles en què siguen possible. Hem d’instar

de juliol del Consell, sobre condicions i requisits

al Govern valencià perquè exigisca, d’acord amb

per al visat dels Plans d’Igualtat de les Empreses

la legislació vigent, la negociació i implantació de

de la Comunitat Valenciana i de l’ORDE 18/2010,

plans d’igualtat en totes les empreses públiques i

de 18 d’agost, de la Conselleria de Benestar So-

participades amb capital públic.

cial, per la qual es regula l’ús del segell «Fent Em-

– Continuar avançant en l’especialització dels que
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reforma de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Ge-

com en els plans d’igualtat mesures de prevenció

neralitat Valenciana per a la igualtat entre dones

contra la violència de gènere.

i homes.

– Continuar instant a les Administracions Públi-

– Exigirem en la negociació del VII Acord de Solu-

ques perquè es continuen ampliant els conve-

ció Autònoma de Conflictes Laborals de la Co-

nis entre elles perquè les empleades públiques

munitat Valenciana la seua intervenció específi-

de qualsevol administració valenciana víctimes

ca pel que fa als plans d’igualtat i que dins del

de violència de gènere que estiguen obligades

mateix existisca un organisme especialitzat en

a abandonar el seu lloc de treball en la localitat

igualtat de dones i homes.

on prestaven els seus serveis per a fer efectiva

– Potenciar la participació de dones en les seccions

la seua protecció o el dret a l’assistència social

sindicals, així com fomentar la seua incorporació

integral, puguen traslladar-se a un lloc de treba-

en les llistes de candidatures per a les eleccions

ll de cossos, escales, agrupacions professionals

sindicals, afavorint les llistes cremalleres on siga

funcionarials o categories professionals amb fun-

possible.

cions semblants del mateix grup o subgrup d’una

– Que les Administracions Publiques presten de

altra de les administracions conveniades. De ma-

forma directa assessorament en matèria d’igual-

nera especial, instem a les Administracions Locals

tat entre dones i homes.

a adherir-se al Conveni de col·laboració firmat,
com resultat del diàleg social, entre la Generalitat

PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I

a través de la Conselleria de Justícia, Administra-

FOMENT DELS DRETS DE LES TREBALLADORES EN

ció Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats

L’ÀMBIT LABORAL

Públiques, i la Federació Valenciana de Municipis
i Províncies per a impulsar la mobilitat de les em-

La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Me-

pleades públiques per raó de violència de gènere

sures de Protecció Integral contra la Violència de Gè-

entre administracions públiques.

nere i la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Gene-

– Promoure la firma d’un nou pacte empresarial

ralitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en

contra la violència de gènere, en la Mesa del

l’Àmbit de la Comunitat Valenciana va establir me-

Diàleg Social.

sures de cara a protegir l’ocupació i les condicions

– Proposar a la Mesa General de Diàleg Social la

laborals de les dones víctimes d’esta violència, així i

creació d’una subMesa per a combatre la discri-

tot, encara hui són moltes les empreses que segueix

minació, l’assetjament sexual i l’assetjament per

sense desenvolupar i/o millorar-les. És per tot això,

raó de sexe en l’àmbit laboral.

que:

– Que les Administracions Públiques presten

– És necessari que la negociació col·lectiva esta-

de forma directa la protecció a les víctimes de

blisca mecanismes per a orientar i millorar estos

violència de gènere; és a dir, es produïsca una

drets, a més de formar a la nostra representa-

reversió dels serveis a l’àmbit públic.

ció sindical per a assessorar i exigir en l’àmbit de
l’empresa els mateixos.

– Promocionar l’elaboració de protocols integrals

– Continuar participant activament en l’aplicació i
seguiment del Pacte Valencià contra la Violència
de Gènere i Masclista.

d’assistència a dones treballadores en situació de
violència de gènere.

– Incloure en els acords i convenis col·lectius, així
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FORMACIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA

– En matèria d’educació, exigirem a les administra-

IGUALTAT DE DONES I HOMES

cions educatives campanyes, ajudes i beques que
incentiven la presència de les dones en ensen-

És necessari adaptar i continuar aprofundint en les

yament de formació professional i universitàries

competències que la LO 3/2007 de 22 de març, per

on la seua presència siga mínima o residual, amb

a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, Reial Decret

l’objecte de trencar barreres sexistes que exis-

llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a ga-

teixen en determinades professions i contribuir

rantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre

a l’eliminació de la segregació que més tard es

dones i homes en l’ocupació. Reial Decret 902/2020,

produeix en el mercat de treball.

de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i

– Elaborar i actualitzar de manera permanent els

homes. I Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel

materials bàsics que orienten a les nostres de-

qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i

legades i delegats en la negociació i elaboració

es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig,

dels plans d’igualtat en les empreses i de totes

sobre registre i depòsit de convenis i acords col·lec-

aquelles matèries relacionades amb la millora

tius de treball atorguen a la representació sindical en

de les condicions laborals de les treballadores i

les empreses, com són: el seguiment i l’avaluació dels

treballadors tenint en compte la perspectiva de

plans d’igualtat, la vigilància i la prevenció de l’asse-

gènere i feminista.

tjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe, i la
vigilància i propostes de mesures d’acció positiva per

REIVINDICAR EL POSICIONAMENT D’UGT-PV

a l’aplicació del principi d’igualtat entre altres.

QUANT A LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE
l’EMBARÀS LLIURE I GRATUÏT

En totes les empreses és exigible que delegades i delegats incrementen i actualitzen la seua formació en

UGT-PV continua reivindicant la interrupció volun-

matèria d’igualtat d’oportunitats, condicions, de trac-

tària de l’embaràs lliure, gratuïta i en la sanitat pú-

te i no discriminació per raó de gènere. Això permet

blica. Es requereix la recuperació i aplicació efectiva

contribuir al compromís d’UGT-PV amb la igualtat per

de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut

raó de gènere a través de la formació dels que for-

sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de

mem part d’ella.

l’embaràs, abordant l’educació afectiu-sexual a edats
primerenques des del punt de vista de protecció de la

– Per això des d’UGT-PV continuarem impartint

salut. I garantir l’accés al dret a la IVE establint perí-

formació en matèria d’igualtat per raó de gène-

metres de protecció entorn dels centres que les prac-

re, adaptant-la a les peculiaritats de cada sec-

tiquen, per a evitar l’assetjament contra les dones i

tor, principalment pel que fa a la formació sobre

els seus acompanyants, així com, contra les persones

plans d’igualtat en les empreses i a la negociació

treballadores de les clíniques per part dels grups an-

col·lectiva. I promocionarem la figura de l’agent

tiavortistes.

sindical d’igualtat i les promotores i promotors
REIVINDICAR EL POSICIONAMENT D’UGT PV AMB

d’igualtat.

– Es fa necessari incloure en els plans de forma-

RELACIÓ ALS “ÚTERS DE LLOGUER”

ció sindical l’establiment d’un mòdul de manera
permanent sobre igualtat per raó de gènere, in-

Rebutgem qualsevol intent de regulació d’una pràc-

dependentment del tema que es tracte, amb la

tica que amb l’eufemisme de “gestació subrogada”,

pretensió de sensibilitzar en la matèria.

cosifica el cos de les dones, comercialitza el desig de
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paternitat o maternitat i és una expressió de la lògi-

treballadores, sent molt complex compatibilitzar la

ca neoliberal de què tot pot vendre’s, comprar-se o

seua vida i desenvolupament personal amb el treball

llogar-se. A més, afirmem que esta pràctica és una

retribuït. Instar a les administracions a derogar i pro-

forma de violència contra les dones.

mulgar lleis dirigides a la conciliació de la vida laboral, familiar o personal que afecten tant treballadors

DIFONDRE EL POSICIONAMENT DE LA UGT-PV

com a treballadores. La conciliació de la vida familiar

QUANT A LA NECESSÀRIA ABOLICIÓ DE LA

i personal amb la vida laboral continua constituint

PROSTITUCIÓ

un dels principals problemes que tenen les dones a

UGT-PV com a Sindicat de classe i en el nostre compromís de lluitar per la igualtat i pel respecte als drets
humans considerem que la prostitució és una vulneració dels mateixos. És necessari visualitzar la prostitució i acabar amb la violació dels drets humans: el
tràfic i la tracta de persones, l’explotació econòmica,
l’exclusió social i qualsevol altra forma de discriminació.
Entre els objectius de la nostra acció sindical està el
treballar activament per l’aplicació de mesures que
afavorisquen la reinserció al món laboral de les dones en situació de prostitució, posant en marxa els
mecanismes necessaris perquè puguen tindre altres
oportunitats laborals i socials. Així mateix, es posen
en marxa serveis i programes de protecció social i
recuperació integral de les dones que han sigut explotades i/o prostituïdes, sancionant la demanda i
compra de prostitució. I, finalment, se sancione la publicitat de contingut sexual.
Difusió per diferents mitjans de la necessitat de l’abolició de la prostitució: no és un treball legítim sinó una
forma contemporània d’esclavitud, de desigualtat i
de violència de gènere.
LA CORESPONSABILITAT I LA CONCILIACIÓ DE LA
VIDA LABORAL, FAMILIAR I PERSONAL
El temps i els sistemes d’organització del treball, estan pensats i dissenyats en la majoria dels casos en
adaptació a les necessitats empresarials sense tindre en compte les necessitats dels treballadors i les

l’hora d’accedir i romandre en el mercat de treball
i, de desenvolupar la seua carrera professional amb
les mateixes oportunitats que els homes, en tant que
continuen sent elles, majoritàriament, les que assumeixen les responsabilitats familiars. Després de
molts anys de reivindicació s’han equiparat els permisos per naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció i acolliment. Això ha de ser el primer pas per a fer
que la corresponsabilitat siga real; perquè encara hui
l’exercici dels drets de conciliació de la vida laboral,
familiar i personal produeix en perjuís econòmics, de
promoció professional, etc. Conciliació ja, però sempre retribuïda.
A més, UGT-PV reivindicarà una conciliació responsable fomentant la negociació en els convenis col·lectius i/o en els plans d’igualtat d’accions positives per
a aquells homes que sol·liciten i s’acullen als drets
de conciliació. I una millora dels drets i les reivindicacions de les famílies monoparentals, garantint la
protecció social i unes condicions raonables per a les
mares fadrines i els seus fills i filles, així com adaptar
les polítiques públiques per a eliminar l’exclusió, defenent la llibertat d’elecció de les dones sobre la seua
maternitat.
LES DONES TREBALLADORES EN UGT-PV
El compromís adquirit per UGT-PV a favor de la integració plena de les dones en la presa de decisions sindicals és ferm i decidit. Les resolucions congressuals,
han contribuït a este canvi. Les quotes han sigut un
excel·lent instrument per a incorporar les dones als
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òrgans de participació i control i a les comissions

me, anàlisi de gènere, diversitat i participació de

executives del sindicat, però cal continuar avançant

les dones.

a “estar”, per a també “decidir”.

– Fer un ús no sexista del llenguatge i la imatge
en tots els documents i publicacions d’UGT-PV

En els últims anys l’afiliació de dones a la UGT-PV s’ha

tant en la forma oral, visual com escrita. La nos-

incrementat considerablement, arribant en alguns

tra organització vetlarà que tots els documents,

sectors a superar l’afiliació d’homes. Este aspecte té

suports, etc. que s’elaboren des de la UGT-PV, i

una estreta relació amb dos qüestions ben definides:

dels seus organismes, hagen respectat un ús no

en primer lloc, la incorporació i consolidació de les

sexista del llenguatge i la imatge. Prova d’això

dones en el mercat de treball, sectors com el comerç

és la inclusió d’esta matèria en l’I Pla d’Igualtat

a l’engròs i al detall, hostaleria, activitats financeres

d’UGT PV.

i segurs, activitats immobiliàries, activitats professionals científiques i tècniques, educació, activitats

LA PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL I LA PROJECCIÓ

sanitàries i de serveis socials i activitats de les llars

SOCIAL EN MATÈRIA DE DONES I IGUALTAT PER

com a ocupadors de personal domèstic i activitats

RAÓ DE GÈNERE

de les llars com a productors de Béns i serveis per a
ús propi, són ocupats hui majoritàriament per dones.

L’actual crisi del model neoliberal ha demostrat la

En segon lloc, l’increment afiliatiu és resultat de la

gran importància que té la participació efectiva dels

tasca que la nostra organització exerceix en l’aten-

agents socials en els processos de decisió política i

ció a les treballadores i al fet d’assumir i abanderar

social. Haurem de continuar avançant a establir nous

les seues reivindicacions encaminades a unes millors

models de participació que permeten al nostre sin-

condicions de treball per a les dones.

dicat acostar-se a la societat civil i fer front als nous
reptes socials que tenim per davant.

Accions:

– Continuar aprofundint amb allò que s’ha aprovat
en la Confederació Europea de Sindicats per a
fer efectiva la transversalitat de gènere, la que
estableix que es considerarà el nomenament en
cada organisme d’una persona que siga responsable de la supervisió de l’aplicació de la transversalitat de gènere en l’Organització. Esta persona preferiblement no serà la mateixa que la
que s’encarregue de la igualtat de gènere, i que
clarament representa el concepte de responsabilitat compartida en este assumpte. Això és urgent. Això és sinònim de transparència.

– UGT-PV incorporarà la transversalitat de gènere
en totes les polítiques, decisions accions, campanyes, i estudis que realitze.

– Promoure el debat intern en temes de feminis-
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– Hem d’enfortir les relacions amb les associacions
de dones i amb tots aquells organismes i institucions que treballen pels drets de les dones i per
la igualtat entre dones i homes fomentant l’establiment d’estratègies de col·laboració.

– Promoure la col·laboració amb les universitats,
especialment amb els departaments i instituts
d’estudis de les dones, per a organitzar activitats i establir convenis de col·laboració per a la
formació específica de les nostres i els nostres
dirigents sindicals en els estudis de postgrau
d’igualtat de dones i homes.

– Es garantirà amb caràcter general la presència
mínima per sexes. Esta no serà inferior del 40%
d’un sexe ni superior del 60% d’un altre sexe en
aquells organismes on la UGT-PV participa de
manera institucional.
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Avançar en polítiques socials per a canviar la vida de les persones en el nostre
territori

a la dependència, entre altres, o la participació en les

UNS PRESSUPOSTOS QUE GARANTISQUEN ELS

L’impacte que ha tingut els successius increments

RECURSOS NECESSARIS PER A CONSOLIDAR

en despesa social durant estos anys per habitant en

LES POLÍTIQUES SOCIALS EN LA COMUNITAT

la nostra Comunitat segons les últimes dades publi-

VALENCIANA

cades per l’Associació de Directores i Gerents sobre

aportacions a Plans i Estratègies tant d’educació com
de sanitat.

el Despesa Social per Comunitats dedicat a Sanitat,
Després del resultat de les Eleccions a les Corts Va-

Educació i Serveis Socials, la Comunitat Valenciana

lencianes de 2019, els mateixos partits que van firmar

va ser la que, en termes absoluts, ha aconseguit un

el pacte inicialment van mostrar la seua disposició a

major augment entre comunitats autònomes de fins

reeditar-ho (El Botànic II) en l’acord es van establir

als 1.656 milions per a entendre-ho millor la Comuni-

sis eixos principals: «transició ecològica i lluita con-

tat Valenciana va destinar 2.631,31 euros de despesa

tra l’emergència climàtica», «feminisme, diversitat i

social per habitant en 2019.

igualtat de tracte», «serveis públics per a continuar
rescatant i cuidant de les persones», «ocupació, mo-

L’aposta pel creixement i el sosteniment dels serveis

del productiu i innovació», «qualitat democràtica i

públics com els serveis socials, l’educació i la sanitat

bon govern» i «fiscalitat progressiva, finançament

ha de ser una prioritat per a la nostra organització, el

justa i interessos valencians. A més, este fet també va

sindicat ha d’apostar per uns serveis públics de qua-

permetre novament la investidura de Ximo Puig com

litat, gestionats de manera pública i rebutjant qualse-

a President de la Generalitat.

vol model privatitzador del sistema, creant i consolidant ocupacions de qualitat.

La continuïtat de la Mesa del Diàleg Social, òrgan representat per l’administració, sindicats i patronal, és

L’aposta pel creixement i el sosteniment dels serveis

la interlocució directa per a poder participar del canvi

públics com els serveis socials, l’educació i la sani-

i millora de les condicions dels treballadors i les tre-

tat ha de ser una prioritat per a la nostra organitza-

balladores i per tant de la ciutadania valenciana.

ció, el sindicat ha d’apostar per uns serveis públics
de qualitat, gestionats de manera pública i rebutjant

La creació de la Mesa de la Recuperació Social i dins

qualsevol model privatitzador del sistema, creant

d’esta tres subMeses (serveis socials, educació i sa-

i consolidant ocupacions de qualitat. La pandèmia

nitat) en el marc del procés del Diàleg Social, ha su-

del COVID-19 ha marcat un abans i un després en la

posat com a sindicat participar dels canvis en ma-

Comunitat Valenciana, la crisi sanitària a posat en

tèria de serveis socials, sanitat i educació que s’han

valor la necessitat de tindre uns serveis públics forts

desenvolupat durant estos últims quatres anys, par-

i ben dotats, sobretot en sanitat, educació i serveis

ticipant en la millora dels avantprojectes de lleis tan

socials, la crisi sanitària que ha derivat en una crisi

importants com la Llei dels Serveis Socials Inclusius

econòmica sobretot per a molts sectors econòmics

de la Comunitat Valenciana, la Llei de Renda Valen-

com l’hostaleria, el turisme, l’oci i la cultura, entre al-

ciana d’Inclusió, la Llei d’Infància i Adolescència, la

tres, ha suposat una fallida per a molts treballadors

Llei de la Funció Social de l’Habitatge de la Comu-

i treballadores d’eixos sectors, molts en una situació

nitat Valenciana o les modificacions en els procedi-

de vulnerabilitat econòmica, treballadors pobres, que

ments del reconeixement de la valoració de l’atenció

la crisi sanitària els ha abocat a requerir l’ajuda dels
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serveis socials dels municipis al no tindre una font

Espanya i és la 7a. més alta. La valenciana se situa en

d’ingressos econòmics i demorar-se les ajudes pels

el 30,5% davant el 27,9% de la mitjana espanyola. És

ERTOS o directament perquè havien perdut l’ocupa-

l’octava autonomia on més ha crescut la pobresa i ex-

ció, sobretot en aquells que treballaven en l’economia

clusió en el període 2008-2016. La Renda Valenciana

irregular. Les mesures que s’han hagut d’adoptar per

d’Inclusió, en les seues tres modalitats, deu de pal·liar

a frenar la pandèmia, el confinament, ha condicionat

estes situacions de vulnerabilitat econòmica, social o

les activitats econòmiques i per tant la pèrdua de

laboral de les persones i de les seues famílies.

moltes ocupacions.
Segons les dades de l’Enquesta de Condicions de
Els acords en el marc del diàleg social van haver de

Vida de l’INE de 2019, l’indicador agregat AROPE de

ser revisats donada la situació per la COVID19, en ju-

risc de pobresa o exclusió social (tenint en compte

liol de 2020 va sorgir un nou acord de concertació

els ingressos de 2018 i la distribució dels ingressos

social “Alcem-nos” per a abordar la recuperació en

de les llars de la Comunitat Valenciana) es va situar

2021 i la tornada en 2022 al nivell de benestar que

en el 24,4% per al total de la població de la Comu-

disfrutàvem abans de l’inici d’esta crisi, per a això la

nitat Valenciana, enfront del 27,6% de l’any anterior,

base en la Mesa de la Recuperació Social i en les sub-

el coronavirus ha truncat eixe descens de la pobresa

Meses de serveis socials, educació, sanitat i habitatge

en 2020 i tot apunta a una regressió en la taxa de

va ser la d’apostar per l’enfortiment del sistema sa-

pobresa.

nitari i sociosanitari, l’increment del parc d’habitatge
públic o el reforç dels serveis públics i de la justícia

Pel que l’IMV junt amb la Renda Valenciana d’Inclusió,

social entre altres.

en les seues tres modalitats, deuen de pal·liar estes
situacions de vulnerabilitat econòmica, social o labo-

Per a això proposem:

ral de les persones i de les seues famílies.

– Instar a la Generalitat Valenciana a continuar in-

Per això proposem a NIVELL EXTERN:

crementant el pressupost en polítiques socials,
educació, sanitat, serveis socials i habitatge so-

– Dotar de pressupost suficient la partida econòmica destinada a la Renda Valenciana d’Inclusió.

cial.

– Apostar per la gestió pública i per l’ocupació pú-

– Instar a l’Administració a dotar de recurs mate-

blica com a garantia de prestació de serveis pú-

rials i humans per a poder tramitar i resoldre en

blics de qualitat.

els terminis que marca la llei.

– Garantir les condicions per a poder accedir al
LA RENDA VALENCIANA D’INCLUSIÓ COM A EINA

procés d’inclusió social i laboral que garanteix la

PER A COMBATRE LA POBRESA I

RVI.

– Participar de manera activa en la comissió de

L’EXCLUSIÓ SOCIAL

seguiment prevista en el Pla valencià d’inclusió
La nova Renda Valenciana d’Inclusió ha de ser l’ins-

i cohesió social, així com en els consells munici-

trument per a combatre la pobresa i l’exclusió social,

pals d’inclusió i drets socials que es creuen.

segons les últimes dades publicades per l’EAPN de
la Comunitat Valenciana 2008-2017, destaca que la

A NIVELL INTERN:

Comunitat Valenciana supera en 2,6 punts percentuals la taxa mitjana de pobresa i/o exclusió social a
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– Realitzar difusió de la Renda Valenciana d’Inclu-
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sió en l’organització. I de la nova prestació l’Ingrés Mínim Vital (IMV).

– Informar, assessorar i orientar des del Dept. de
Serveis Socials dels requisits de la Renda Valenciana d’Inclusió.
ELS SERVEIS SOCIALS COM A MOTOR DE

– Garantir la correcta aplicació de l’atenció a la dependència.

– Reivindicar una ocupació de qualitat per als professionals del sector de serveis socials.

El nostre model educatiu,
una inversió de futur

TRANSFORMACIÓ DE LA SOCIETAT
L’Educació és un dels eixos fonamentals en la consEls serveis socials constitueixen el quart pilar de l’Es-

trucció de l’Estat del Benestar i un dret i servei públic

tat del Benestar junt amb l’educació, la sanitat i les

essencial que cal garantir a la ciutadania valenciana.

pensions. La competència de la gestió i prestació

La Unió General de Treballadors del País Valencià

dels serveis socials correspon a les comunitats au-

aposta per una educació pública, coeducativa, gratuï-

tònomes, en la Comunitat Valenciana fruit de l’acord

ta, laica, crítica, científica i de qualitat, amb caràcter

s’ha publicat una nova llei de serveis socials per a re-

de servei públic, com a garantia de l’accés al coneixe-

vertir el deficient estat en què es trobava el sistema

ment i per al desenvolupament de totes les compe-

valencià de serveis socials, la nova llei blinda els ser-

tències i capacitats personals, socials i professionals

veis socials declarant-los serveis públics essencials, el

de la ciutadania i la seua millora contínua. En definiti-

Sistema Públic Valencià de Serveis Socials garanteix

va, l’Educació ha de servir per a corregir i compensar

l’accés al sistema i a les prestacions integrades en el

les desigualtats, garantint la igualtat d’oportunitats

seu catàleg com un dret subjectiu i desterra el caràc-

de tots i totes. Des d’UGT-PV apostem també decidi-

ter discrecional que ha dominat tradicionalment en el

dament per un sistema d’escola pública coeducativa,

nostre sistema. Així mateix, cal destacar la importàn-

inclusiva, multicultural i plurilingüe.

cia de l’acord de coordinació i finançament de l’atenció primària dels serveis socials amb les entitats lo-

Convé no oblidar que l’Educació no és una despesa

cals a través de l’instrument del contracte programa

sinó una inversió de futur per al desenvolupament
personal i professional de les persones treballadores i

L’accés als serveis socials s’estén a la totalitat de la

ciutadania tant de hui com de matí, i que, en la nostra

població amb residència efectiva en la Comunitat

Comunitat, hem d’aspirar que abast el 7% del nostre

Valenciana. Això implica acceptar que els serveis so-

PIB regional.

cials, com a part fonamental de l’estat del benestar,
estan a disposició de la població general i no sols de

L’element essencial del sistema educatiu, el múscul

determinats sectors d’esta, de manera que qualsevol

que ho fa funcionar, el constitueixen els seus treba-

persona, al llarg de la seua vida, està potencialment

lladors i treballadores. El sistema educatiu valencià

en disposició de ser usuària d’estos serveis.

l’integren més de 100.000 treballadors i treballadores de l’ensenyament què la Unió General de Treba-

Per això proposem:

lladors ha de donar resposta, suport i protecció, per
a la defensa dels seus drets i la millora de les seues

– Avançar en el Desplegament de la llei dels Ser-

condicions econòmiques i sociolaborals.

veis Socials Inclusius.

– Garantir la plena implantació de la llei en tot el
territori.

Dos novetats importants, que condicionaran a partir d’ara el nostre model o sistema educatiu i que
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haurem de valorar els seus efectes i conseqüències

del cos superior (PES A1) són aquells de continguts

des del sindicat, són la situació de crisi sanitària, so-

i aprenentatges més teòrics i, per la seua banda, els

cial i econòmica que actualment patim com a con-

mòduls o assignatures que imparteixen l’altre cos do-

seqüència de la situació de pandèmia internacional

cent (PTFP A2) són aquells de continguts i aprenen-

ocasionada per la COVID-19 (declarada per l’OMS

tatges més pràctics, que es desenvolupen en tallers,

l’11/03/2020). I, el segon element rellevant per a la

laboratoris o aules tècniques.

nostra acció en la nostra actual conjuntura, serà la
nova llei educativa recentment aprovada, la LOMLOE

Des d’UGT-PV rebutgem rotundament este sistema

(Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la

d’integració per titulació, que és discriminatori i per-

qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de

judica notablement el professorat tècnic de FP i a la

maig, d’Educació), llei progressista i avançada, que

pròpia FP del sistema educatiu. Un legislador inte-

serveix com a instrument per a derogar els aspectes

l·ligent haguera creat, dins del sistema educatiu, un

més regressius que la LOMCE (Llei Orgànica 8/2013,

nou cos de professorat de FP, el cos de professorat

de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat edu-

d’Ensenyament de FP (PEFP A1) integrant-ne totes

cativa), havia introduït en el nostre sistema educatiu.

les especialitats i a tot el professorat que imparteix
este ensenyament.

En una situació tan excepcional com la que ha provocat la pandèmia per COVID-19, el sistema educatiu ha

Des d’UGT-PV defenem un sistema d’integració, se-

de garantir l’equitat i la qualitat de l’ensenyament. No

guint el principi ugetista de “al mateix treball, el ma-

podem permetre que la bretxa social i el repartiment

teix salari”, per salari i equiparació de condicions de

desigual dels recursos cree encara més distància en-

treball, com es va fer a Euskadi, on millor funciona la

tre l’alumnat més desfavorit. Per tant, la Generalitat,

FP de l’Estat espanyol i es cuida al seu professorat,

com ho està fent a través de la Conselleria d’Educa-

quan es va crear el cos de professorat tècnic de FP

ció, ha de proporcionar els recursos materials i hu-

(1993) amb un complement salarial autonòmic d’ho-

mans que siguen necessaris per a no deixar a ningú

mologació i equiparació, que també hem reclamat en

fora del sistema

multitud d’ocasions en la nostra comunitat i que vam
estar a punt d’aconseguir en 2020, amb l’assignació

I en relació amb la LOMLOE, des d’UGT-PV valorem

dels fons addicionals d’increment de la massa salarial.

positivament esta nova llei en el seu conjunt. No obstant això, hem de ser molt crítics amb la mateixa i

Per tot això, des d’UGT-PV exigim la intervenció de

censurar-li el tractament que li pretén donar a la For-

la Generalitat en este conflicte laboral i en defensa

mació Professional, sobretot i més concretament, al

de la FP davant del Ministeri d’Educació i FP i el pro-

seu professorat del sistema educatiu públic. Per a la

pi Govern de la Nació. És necessària esta intervenció

impartició dels les ensenyaments de FP del Sistema

perquè el Ministeri i el propi Govern reconduïsquen

Educatiu existien, fins a la modificació per la nova llei,

esta situació injusta, modificant la pròpia LOMLOE o

dos cossos docents: El cos de professorat d’Ensenya-

a través del seu desenvolupament legislatiu comple-

ment Secundari, classificació i categoria professional

mentari, o amb instruments com la futura Llei de la

A1 (PES A1) amb millors condicions retributives, i el

Formació Professional o l’Estatut Docent.

cos de professorat Tècnic de FP, classificació i categoria professional A2 (PTFP A2). Normalment els
mòduls o assignatures que imparteix el professorat
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Des d’UGT-PV considerem que la dignificació, l’impuls i desenvolupament de la Formació Professional
al nostre país, té com a pressupost bàsic i essencial
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el reconeixement i la protecció del seu professo-

sorat. Mentre que la llei recomana a les administra-

rat, excel·lents professionals i pedra angular d’este

cions educatives establir un horari lectiu setmanal

ensenyament, que, a més de posseir determinades

màxim de 23h per a Mestres d’Educació Infantil i

titulacions o amb independència, té una àmplia i

Primària i un horari màxim de 18h lectives per a la

acreditada experiència professional en el sector pro-

resta de cossos docents i ensenyament, el Decret de

ductiu o família professional en què s’ha especialitzat

la nostra autonomia, manté com a horari lectiu mínim

i insereix, que ha de ser reconeguda i integrada en

del professorat valencià, 25h en el cas dels mestres

el nostre sistema educatiu. I així ho haurem de fer si

(com actualment) i 18h la resta del professorat, si-

volem oferir a la ciutadania, als treballadors i les tre-

tuació a què arribarem el curs 2020/2021, ja que el

balladores i a les empreses, i a la societat en general,

curs 2019/2020 ens mantindrem en 19h lectives set-

una Formació Professional de qualitat i directament

manals. Però el més lamentable del Decret és que es

vinculada amb el món del treball.

reserva la possibilitat d’incrementar-les a 20 hores
lectives setmanals, com a jornada màxima, podent

En la nostra conjuntura actual, el govern del Botànic

d’esta manera i sense necessitat de canviar la norma

II, en esta segona legislatura del canvi (2019-2022),

(i negociar-la), restablir les retallades educatives en

ha de refermar i consolidar la reversió de les retalla-

el moment que es considere oportú.

des educatives iniciada, concretament a través de la
reducció de les ràtios escolars, la reducció de l’ho-

Amb tot i en tema de ràtios escolars, UGT-PV exigeix

rari lectiu i l’establiment de la jornada laboral de 35

la seua reducció generalitzada, a 15/20 alumnes per

hores setmanals de tots i totes les treballadores de

mestre o mestra i grup, en Infantil i Primària, i 25 en

l’ensenyament, la millora de les seues retribucions,

ESO i Batxillerat.

l’increment de l’oferta d’ocupació pública docent i
l’increment de la inversió per alumnat i de l’oferta

UGT-PV considera que en este context ha arribat ja

formativa.

el moment d’obrir la negociació de les plantilles docents per a incrementar-les i suprimir de la seua ac-

UGT-PV considera que ha arribat el moment que el

tual regulació totes les retallades que contenen. Així

govern del Botànic II incremente i consolide l’ocupa-

és necessari ja modificar l’Orde de Plantilles d’Edu-

ció docent en la nostra comunitat per a dotar-nos

cació Infantil i Primària de 2013 per a recuperar, com

i garantir un sistema educatiu valencià de qualitat i

a mínim, la qual cosa abans d’esta regressiva norma

excel·lència. I per a aconseguir-ho haurà de comptar

teníem establit: garantir un mestre o mestra tutor o

amb els instruments que el nou Govern de l’Estat ha

tutora generalista de Primària per a totes les unitats

posat en les seues mans, amb la derogació del Reial

escolars, de tal forma que els i les mestres especialis-

Decret Llei 14/2012, de 14 de juny, de racionalitza-

tes se centren a reforçar les seues àrees complemen-

ció i retall del despesa educativa, a través de la Llei

tàries de les instrumentals (anglés, francés, música,

4/2019, de 7 de març.

plàstica i educació física), reduint l’horari lectiu a 23
hores setmanals. I amb el desenvolupament i cober-

No obstant això, lamentablement, el nou Consell no

tura adequada dels i les professionals de l’educació

ha utilitzat tots els mecanismes que esta llei li per-

especial (mestres de Pedagogia Terapèutica i d’Audi-

met i va presentar un nou Decret sobre ràtios i horari

ció i Llenguatge), entre altres i d’altres professionals,

lectiu del professorat (actualment en tramitació) que

perquè el que preveu el Decret sobre escola inclusiva

manté la situació actual, sense avançar en la millora

siga una realitat.

de les condicions laborals i professionals del profes-
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Per la seua banda, en Educació Secundària, Batxi-

catives i suprimeix els desplegues en FP establits pel

llerat i FP també és necessari la revisió de l’Orde de

derogat Acord de 2007 (DOCV 25/05/2007). Amb

Plantilles per a recuperar les 18 hores lectives setma-

eixa supressió dels desplegues es van perdre, de

nals, revisar i establir noves figures i coordinacions i

forma estructural i definitiva per al sistema educatiu

programes, i recuperar els desplegues i altres tipus

valencià, més de 800 professors i professores de FP

d’agrupacions flexibles de l’alumnat, sobretot en FP,

que el sistema necessita.

on a més cal revisar dotacions i infraestructures dels
centres, si volem aconseguir la FP 4.0, la que ne-

Per tot això també i seguint esta mateixa línia d’ac-

cessita un sistema productiu de la quarta revolució

tuació, UGT-PV recolza decididament el Pla de FP

industrial.

per al creixement econòmica i social i l’ocupabilitat, establit entre El Govern d’Espanya, a través del

UGT-PV exigeix ja l’aplicació efectiva del III Pla Va-

Ministeri d’Educació i Formació Professional, i les

lencià per a l’impuls i millora de la FP, que defineix

comunitats autònomes. Este Pla de Formació Pro-

accions i oferta formativa integrada, ajustada a les

fessional per a la reconstrucció econòmica i social i

necessitats del nostre sistema productiu, per a ga-

l’ocupabilitat té com a finalitat la creació d’un eco-

rantir el dret de l’alumnat, ciutadania i treballadors i

sistema de reactivació econòmica des de l’aposta

treballadores a millorar la seua ocupabilitat.

pel capital humà i el talent i garantir una formació i
qualificació professional a tota la població, des d’es-

És indubtable que, si volem que millore l’ocupabi-

tudiants de l’ensenyament de Formació Professional

litat i la qualificació de la nostra població escolar i

fins a la població activa. Té una duració quadriennal

de la població treballadora ocupada i desocupada,

(2020-2024) i compta amb un pressupost total de

hem d’augmentar la seua capacitat de formació i

1.497,6 milions d’euros. Es basa en tres principis:

qualificació per a adaptar-se a la constant i imparable transformació digital amb l’avanç tecnològic
que això suposa, i que s’està produint en tots els
camps del coneixement aplicat al món del treball,
s’anomene la 4a revolució industrial, el Big-Data o

– Reconeixement i acreditació de les competències professionals.

– Flexibilització en l’accessibilitat a la Formació
Professional i a l’orientació professional.

– Incorporació de la digitalització, la innovació i

la Indústria 4.0.

l’emprenedoria en el sistema de Formació ProPer tot això, és necessari que la Generalitat en el

fessional.

seu conjunt prenga consciència de protegir, política
i econòmicament, un projecte de FP sòlid i global,

En l’ensenyament no universitari de règim especial i

que perdure en el temps per a fer avançar la nostra

els seus centres docents, des d’UGT-PV considerem

comunitat cap al canvi de model productiu, en una

que està tot per fer i això va en detriment dels drets

societat del coneixement i del plena ocupació. I ara

dels i les professionals docents que hi treballen i de

és el moment de fer-ho.

la qualitat exigible al nostre sistema educatiu.

Per tot això, una reivindicació que des d’UGT-PV hem

És urgent ja la creació i l’establiment, a través d’un

de continuar mantenint és la d’exigir i reivindicar un

mapa d’este ensenyament, de noves EOI i d’aularis

Acord de Plantilles per a desenvolupar la FP al País

específics, amb autonomia organitzativa i de gestió,

Valencià, que amplie i substituïsca a l’actual Orde de

en centres ordinaris.

Plantilles de 2015 que consolida les retallades edu-
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També és urgent ja, la creació i el desenvolupament

És una realitat, conforme assenyala la pròpia llei de

del mapa dels Conservatoris Professionals del País

plurilingüisme, que “El professorat valencià ha sigut

Valencià, consorciant, si és necessari, la gestió d’es-

al llarg d’estos últims anys una de les claus en la re-

tos centres i el seu personal amb les administracions

cuperació de la llengua pròpia i un referent en pràcti-

locals, i regulant de forma estable i definitiva les

ques educatives innovadores en relació amb l’ensen-

seues plantilles docents i el desplegament normatiu

yament i aprenentatge de llengües. No obstant això,

d’este ensenyament de forma integrada, l’ensenya-

les dades demolingüístiques i el coneixement de la

ment elemental i professional, i coordinat amb les

realitat sociolingüística de la Comunitat Valenciana,

escoles de música.

finalitat de les investigacions sociològiques realitzades des de 1984 fins a l’actualitat, ens confirmen que

En definitiva, precisen un desenvolupament i impuls

només al voltant d’un 30% és plenament competent

important estos ensenyaments i els centres d’ensen-

en valencià i només un 6% ho és en anglés”.

yament artístic professional, amb l’establiment del
mapa d’este ensenyament que també és professio-

Per tant i en relació amb este tema i per a assolir els

nalitzador i la regulació de les seues especialitats do-

objectius i estàndards rigorosos que marca la nova

cents i dels seus títols professionals.

llei de plurilingüisme, que des d’UGT-PV hem recolzat, com vam fer amb el Decret que la va precedir,

I deixem per al final la situació més dramàtica i aban-

cal començar a fer ja els deures i facilitar al conjunt

donada del nostre sistema educatiu no universitari:

del professorat dels diferents cossos docents i etapes

els Ensenyaments Artístics Superiors (EEAASS) i els

educatives, els instruments necessaris per a fer efec-

13 centres d’ensenyament superior de Música, Dansa,

tiu el dret a la formació en la seua jornada laboral,

Arts Escèniques, Disseny i Ceràmica, gestionats en

correlativa obligació de la part ocupadora, en este

col·laboració amb la Conselleria d’Educació per l’Ins-

cas la Generalitat Valenciana, de facilitar la forma-

titut d’Ensenyament Artístic Superior (ISEA). Esta

ció contínua als seus treballadors i les treballadores

gestió ha de passar, a partir de 2021, a realitzar-se

i en la seua jornada laboral, tant siguen professorat

entre la Conselleria d’Universitats i l’ISEA, organisme

de carrera com interí. D’esta manera ens evitarem en

que també passa a dependre d’esta nova Conselleria.

un futur pròxim disfuncions entre l’oferta de places

També en este àmbit qüestionem, des d’UGT-PV, la

amb perfil lingüístic i l’absència de demandants per a

gestió realitzada per l’ISEA en el desenvolupament

ocupar-les, amb greu perill per a l’ocupació del pro-

i consolidació d’estes ensenyament, que necessita

fessorat més precari del sistema, el professorat interí.

desplegament normatiu específic i una urgent apro-

Perill convertit i materialitzat en dany com hem vist

ximació en la forma de gestionar-lo a altres ensenya-

recentment amb el conflicte laboral i acomiadament

ments de l’Espai Europeu d’Educació Superior, com

del professorat interí sense el requisit de capacitació

són els ensenyaments universitaris.

en valencià.

Un altre tema important sobre el qual UGT-PV s’ha

Mentrestant i fins que el professorat abaste els nivells

de pronunciar és sobre l’aplicació de la Llei 4/2018,

desitjables i estàndards exigits per la Llei de Pluri-

de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regu-

lingüisme, des d’UGT-PV reivindiquem que el profes-

la i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu

sorat de llengües de les distintes etapes educatives,

valencià.

sobretot de valencià i anglés, reforce a la resta de
professorat, amb la finalitat de prestar un servei edu-
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catiu de qualitat a l’alumnat i a la ciutadania valen-

gociació i l’acord amb el conjunt de la comunitat

ciana.

educativa.

– Establir un augment significatiu del pressupost
UGT-PV considera que en la nova estructura de què

d’Educació.

s’ha dotat a la Conselleria d’Educació, Cultura i Es-

– Cal posar en valor el reconeixement social de la

port, més especialitzada i tècnicament enriquida que

professió docent i dignificar la seua activitat la-

l’anterior –amb quatre noves direccions generals:

boral.

Inclusió Educativa, Innovació i Ordenació Educativa,

– Recuperació de l’assignatura d’Educació per a la

Infraestructures Educatives, i, finalment, una espe-

Ciutadania amb la implantació de mesures que

cífica de Personal Docent, separada de la de Gestió

fomenten el respecte a la diversitat de gènere,

de Centres Docents–, ha d’eixir reforçada l’àrea i les

sexual i familiar en el sistema educatiu valencià

polítiques actives d’impuls i millora de la Formació

com són: campanyes d’educar en igualtat per a

Professional del Sistema Educatiu, que precisament,

evitar la violència masclista, inclusió de protocols

almenys de forma nominal, intenten aconseguir el

per a menors transsexuals i casos de LGTBfòbia,

seu màxim nivell al donar nom a la pròpia Secretaria

etc.

Autonòmica responsable del sistema educatiu valencià no universitari, que ara passa a denominar-se

Des d’UGT-PV considerem que la defensa dels i les

Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Pro-

treballadores de l’ensenyament concertat implica

fessional.

reconéixer que el model i pacte constitucional per
l’Educació, que arreplega l’article 27 de la Constitu-

UGT-PV lamenta que finalment LABORA, el Servei

ció, cal reinterpretar-lo reconeixent la complementa-

Valencià d’Ocupació i Formació, que gestiona des de

rietat de les dos xarxes d’ensenyament sostingudes

l’administració laboral el Sistema de formació profes-

amb fons públics, això sense perjuí de reconéixer que

sional per a l’ocupació, no haja quedat integrada en

el model educatiu que defenem es basa en l’educació

esta nova estructura organitzativa que es dedica a

pública, coeducativa, gratuïta, laica, crítica, científi-

l’Educació i la Formació Professional. Això haguera

ca i de qualitat, amb caràcter de servei públic, com

representat una integració real i efectiva, amb una

a garantia de l’accés al coneixement i per al desen-

mateixa i única direcció política, dels dos subsiste-

volupament de totes les competències i capacitats

mes de FP existents. També lamentem que s’haja

personals, socials i professionals de la ciutadania i la

arrancat de la Conselleria d’Educació, les universitats

seua millora contínua.

i l’àrea i les polítiques actives de ciència, tecnologia,
innovació i societat digital i del coneixement.

UGT-PV considera artificial i estèril la divisió entre
escola pública i escola concertada, quan ambdós

Els principis que han de marcar l’acció educativa del

escoles i xarxes de centres estan sostinguts amb els

Consell en la pròxima legislatura vindrien determi-

mateixos fons públics i es presten pel mateix tipus de

nats per estos grans temes transversals que compar-

professionals i treballadors i treballadores de l’ensen-

tim des d’UGT-PV:

yament, que hi desenvolupen la seua tasca i activitat

– Fer que la transparència en la gestió siga la marca del Consell, tenint més clara la seua plasmació
en la Conselleria d’Educació a través de la recuperació de la filosofia del diàleg, el debat, la ne-
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docent. Per tant, a tots ells i elles se’ls ha de protegir
i garantir per igual, la millora de les seues condicions
laborals i l’estabilitat dels seus llocs de treball. Això
ens porta també a considerar que l’ensenyament
concertat no és subsidiari de l’ensenyament públic,
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sinó que són xarxes complementàries.

– Planificar i pactar amb l’Administració un pla per
al desenvolupament i la implantació del pluri-

UGT-PV proposa, per a una acció de govern regional

lingüisme en el sistema educatiu valencià, que

progressista, en l’àmbit de l’Educació, els temes ge-

continga un pla de xoc per a la formació i ad-

nerals i sectorials següents, a desenvolupar al llarg

quisició dels nivells i competències professionals

de la pròxima legislatura que ara comença, per a mi-

necessàries per part del professorat, especial-

llorar el sistema educatiu valencià i la situació i les

ment en anglés i valencià.

condicions econòmiques i sociolaborals dels treba-

– Reconeixement social i acreditatiu dels treballa-

lladors i les treballadores de l’ensenyament valencià:

dors i les treballadores de l’ensenyament i de la

Temes generals del sistema educatiu valencià

– Dotar-nos d’una Llei Integral de l’Educació i Formació Professional Valenciana.

– Millorar el finançament de la Conselleria d’Educació, que ha d’absorbir tots els recursos i competències relatives a la formació al llarg de la
vida en tots els nivells educatius.

– Elaborar un Mapa Escolar de Recursos Educatius
de totes les Administracions Públiques, definir
les necessitats actuals i futures amb la finalització de les construccions escolars pendents.

– Creació d’una xarxa d’Escoles infantils de 0-3
anys de gestió directa de la Conselleria d’Educació per a millorar la capacitat d’escolaritzar este
tram d’edat.

– Planificar i adequar l’oferta i demanda educativa de Formació Professional, Ensenyament de
règim especial i Universitat a les necessitats actuals i futures del mercat laboral autonòmic, nacional i europeu.

– Millorar les partides econòmiques de les despeses reals de funcionament dels centres educatius.

– Pactar amb tota la comunitat educativa un Pla
de mesures i accions per a fer front al fracàs escolar, a l’abandó primerenc i contra tot tipus de
violència escolar.

tasca docent.

– Actualitzar els Reglaments Orgànics de Funcionament dels distints centres docents per a
conjugar intel·ligentment la responsabilitat, amb
l’autonomia i el lideratge.

– Garantir un finançament suficient per al sistema
universitari públic valencià lligat a un percentatge de PIB pactat en la futura Mesa Sectorial
d’Universitat amb tots els interlocutors socials.

– Establir un Pla d’Adequació Tecnològica de centres docents, per a introduir, renovar i adequar
les infraestructures i els equips dels nostres centres a les TIC de la nova era digital.

– Defensa de la jornada escolar flexible i consensuada per la comunitat educativa.

– Negociar amb l’administració les mesures necessàries per a la implantació i el desenvolupament del Decret 104/2018, de 27 de juliol, del
Consell, pel qual es desenvolupen els principis
d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià i l’Orde 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es regula l’organització de la resposta
educativa per a la inclusió de l’alumnat en els
centres docents sostinguts amb fons públics del
sistema educatiu valencià.

– Convocatòries d’Ajudes i Projectes d’Investigació.

– Atenció equitativa de tot l’alumnat en els centres
sostinguts amb fons públics siga qui siga el seu
origen, ètnia, religió, etc. Negativa a la concertació de centres que segreguen per sexe.
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La Sanitat Publica,
garantia de benestar

Comunitat, per a aconseguir que el finançament
dels Serveis Públics referits siga just.
2.

Continuar revertint els concerts de la sanitat

La sanitat pública espanyola ja estava debilitada

pública i tornar al sistema de gestió pública, ga-

abans de la pandèmia, com a conseqüència de les

rantir el caràcter públic dels recursos sanitaris

retallades de la despesa pública sanitària.

(titularitat, finançament i gestió) enfront de la
privatització dels centres sanitaris i derogar de

La Salut Pública suposa un element fonamental en el

la Llei 15/1997de noves fórmules de gestió, així

conjunt del sistema sanitari que s’ha de reforçar, en

com, la normativa pròpia de la Comunitat que

la seua tasca de vigilància epidemiològica d’actuació

dona cobertura a estes pràctiques.

davant d’alertes sanitàries, com en la seua vocació
de promoció a favor de la salut comunitària. El dia

Durant els últims 45 anys, amb l’esforç de tots i totes

22 de maig, en el Palau de la Generalitat, la Mesa de

s’ha construït un estat social de dret, ordenat i efectiu

Diàleg Social va establir el full de ruta per a arribar a

on s’ha aconseguit un relatiu estat de benestar, do-

un gran acord per a la recuperació econòmica i social

nant cobertura als aspectes fonamentals demandats

de la Comunitat.

des de la ciutadania.

En matèria de Sanitat, liderat per la Consellera de

Els pilars de l’estat de benestar són sens dubte sani-

Sanitat i Salut Pública, es van acordar els objectius

tat, educació i serveis socials. No obstant això, com

següents:

a conseqüència d’anteriors governs neoliberals, ha

– Reforç del sistema sanitari públic amb la dotació
de recursos humans i econòmics necessaris, així

sobrevingut una regressió en estos serveis mercé a la
introducció de mesures privatitzades i la descapitalització en recursos humans.

com la millora d’infraestructures.

– Renovació de les tecnologies sanitàries tant en

No obstant això, com a conseqüència dels governs

l’àmbit hospitalari com en atenció primària.

neoliberals s’ha produït una regressió en estos ser-

– Aprofitament de les tecnologies de la informació

veis per la introducció de mesures privatitzadores i la

i la comunicació per a una millor atenció a les

descapitalització en recursos humans i financers. La

persones usuàries.

crisi econòmica ha sigut l’excusa perfecta per a dur a

– Enfortiment de la participació ciutadana i la
coordinació amb les administracions locals per

terme estos fets, posant clarament en evidència les
prioritats econòmiques en perjuí de les socials.

a desenvolupar una “cultura de la salut”, entesa
com un bé personal i col·lectiu.

– Reforç de la coordinació entre l’àmbit sanitari i el

Per altra banda l’aplicació del RDL 16/2012 quant als
copagaments farmacèutics ha suposat l’exclusió de
l’accés a la prestació farmacèutica de moltes per-

sociosanitari.

sones malaltes (les enquestes assenyalen que les
Per tant, per a UGT-PV és primordial fer complir este

persones que per motius econòmics no retiren de la

acord social i també proposem:

farmàcia medicaments prescrits suposen un 14,76%, i
el Baròmetre Sanitari de 2018 refereix que són 1,4 mi-

1.

Acabar amb el infrafinançament de la Comunitat

lions de persones), sense que el Ministeri de Sanitat

Valenciana i que es recuperen els fons i les inver-

haja fet cap intent d’avaluar l’impacte sobre la salut

sions del deute històric de l’Estat amb la nostra

de la falta d’adherència als tractaments.
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Estos problemes són generalitzats en tot el Sistema

cialitzada i de primària, a més de sobrecarregar els

Nacional de Salut i han afectat, en major o menor me-

serveis d’urgències.

sura, a totes les CCAA, però una vegada més hi ha
hagut distintes formes d’aplicació d’estes que, coinci-

D’altra banda, l’Atenció Primària de Salut (APS) és la

dint sobre les diferències prèvies les han augmentat

base del funcionament del sistema sanitari públic i

o disminuït.

per a això precisa garantir l’accessibilitat i continuïtat de l’atenció tal com assenyalen les Conferències

La reforma sanitària de 2012 amb l’aplicació del RD

d’Alma Ata (1978) i Astaná (2018), ben organitzada i

16/2012 s’encrueleix amb els sectors més vulnerables

amb els recursos necessaris pot ser capaç de resoldre

de la població, particularment persones immigrants

el 90% dels problemes de salut de la població. Són

en situació irregular i, residents comunitaris amb pocs

aspectes fonamentals de la mateixa no sols la curació

recursos. Este RD també va establir el copagament

i el diagnòstic de malalties, sinó que engloba també

per a les persones pensionistes i jubilades el que va

la prevenció, la promoció i la participació ciutadana,

suposar un desembossament per a estos col·lectius

així com un abordatge multisectorial de la salut, que

aproximadament de 225 milions en medicaments, en

es relaciona amb els Objectius de Desenvolupament

tres anys de vigència d’esta instrucció.

Sostenible, un compromís mundial que han firmat
tots els països. Bàsicament l’APS pretén situar les

Més sagnant si és possible, han sigut les repercussions

persones en el centre del sistema sanitari, i es basa en

del copagament sobre les persones amb discapaci-

els valors d’equitat, solidaritat i justícia social.

tat en la nostra Comunitat. Recordem que estaven
exemptes, com a conseqüència de la implementació

Per tot això, des de la UGT-PV proposem:

de l’Estatut de les Persones amb Discapacitat. L’Estatut, va ser derogat pel Govern valencià del Partit Po-

– Acabar amb l’infrafinançament de la Comunitat

pular, provocant una situació precària en este col·lec-

Valenciana i que es recuperen els fons i les inver-

tiu ja per si mateix vulnerable.

sions del deute històric de l’Estat amb la nostra
Comunitat, per a aconseguir que el finançament

En els centres sanitaris la falta estructural de suficient

dels Serveis Públics referits siga just.

finançament que pateix la nostra Comunitat (més

– Derogar el RD Llei 16/2012 per a garantir el dret a

d’un 10 % inferior a la mitjana nacional i un 46% men-

la salut de totes les persones eliminant els copa-

ys que el País Basc), unit a les retallades, impulsa-

gaments per als col·lectius més desfavorits (pen-

des per la dreta espanyola, ha tingut una important

sionistes, persones amb discapacitat, persones

repercussió en les infraestructures i en els recursos

sense ingressos, …).

humans.

– Revertir els concerts de la sanitat pública i tornar
al sistema de gestió pública, garantir el caràcter

La constant disminució de les plantilles en els centres

públic dels recursos sanitaris (titularitat, finança-

per la reducció de llits en funcionament, la no cober-

ment i gestió) enfront de la privatització dels

tura de les jubilacions, la privatització definitiva de les

centres sanitaris i derogar de la Llei 15/1997 de

plantilles de personal no sanitari d’oficis, bugaderia,

noves fórmules de gestió, així com, la normativa

cuina, mantenint, etc. i altres aspectes relacionats

pròpia de la Comunitat que dona cobertura a es-

amb una gestió poc eficient, han donat com a resul-

tes pràctiques.

tat un increment de les llistes d’espera quirúrgica, en

– Garantir els drets de la ciutadania en l’àmbit de

proves diagnòstiques, en les visites d’atenció espe-

la salut: dret a la salut sexual i reproductiva, a la
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interrupció voluntària de l’embaràs en la xarxa

Cal tindre en compte que moltes situacions de risc de

pública.

pobresa i exclusió social s’inicien o acaben en proble-

– Garantir plena participació dels ciutadans i les

mes vinculats amb la habitatge. Les persones davall

ciutadanes, treballadors i treballadores, associa-

el llindar de pobresa acusen ben sovint problemes

cions, agents socials, etc. en la planificació, des-

relacionats amb l’habitabilitat de les seues habitat-

envolupament i control de la sanitat pública.

ges, entre els que destaca el no poder mantindre el

– Ajustar recursos humans i materials a les neces-

seu habitatge a una temperatura adequada, el retard

sitats reals i previstes.

en el pagament de factures de subministraments bà-

– Fixar mecanismes de coordinació entre les xar-

sics o bé problemes de salubritat. Igualment és signi-

xes assistencials i els serveis d’atenció a la de-

ficatiu ressaltar l’esforç, cada vegada major, que han

pendència a fi de millorar la qualitat i evitar du-

de realitzar les famílies a l’hora de comprar o llogar

plicitats en les actuacions. Crear un model eficaç

una habitatge.

sociosanitari.

– Estudi del personal afectat per la síndrome Burnout. Prevenció i mesures profilàctiques.

La realitat social mostra la necessitat apressant d’una
política social de habitatge en el nostre territori com

– Derogació del Decret 70/2013 de 7 juny, que im-

a forma de combatre la pobresa i l’exclusió social,

pedeix la recuperació de les categories profes-

unes polítiques en què es pose en el centre de les

sionals declarades a extingir i que impliquen una

mateixes les necessitats habitacionals de les perso-

externalització/privatització de serveis.

nes, unes polítiques de habitatge amb un nou gir per

– Estudi i revisió de criteris en la caducitat dels fàr-

a fer efectiu un dret tan fonamental vinculat al benestar social i és per això que estimem necessari el

macs.

– Previsió en les plantilles sanitàries de pròximes
jubilacions i manteniment de la taxa de temporalitat per sota del 8%.

– Revisió del nombre de places Mir que impedeix
la formació d’especialistes necessaris per al manteniment d’una adequada qualitat assistencial.

– Reivindicar la finalització de la Disposició transitòria 3ª de l’art.76 de l’EBEP. Entrada en vigor de
la nova classificació professional.

La funció social de l’habitatge

que s’implementen tota una sèrie de mesures per a
tractar de fer eficaç eixe dret reconegut.
En la Comunitat Valenciana, s’ha prioritzat tradicionalment la intervenció a través d’ajudes per a l’accés a l’habitatge propi en règim de propietat, enfront
d’altres polítiques, com podrien ser la potenciació de
l’accés en règim de lloguer o la constitució d’un parc
d’habitatge de caràcter públic destinat a satisfer, de
manera rotatòria, el dret a l’habitatge de les persones
que, per la seua situació social i econòmica, no puguen accedir a la mateixa en un moment determinat.

Actualment estem immersos en la major crisi d’assequibilitat de l’habitatge, a causa de la combinació

Les polítiques de rehabilitació de l’habitatge existent

de la reducció de la renda familiar i a l’enorme aug-

i l’accés a l’habitatge públic en règim de lloguer, que

ment de preus de la habitatge en lloguer i en compra

assegura la satisfacció del dret de la ciutadania, però

en el nostre territori.

manté el recurs en mans de l’Administració pública
per a la seua posterior reutilització per altres ciuta-

L’accés a una habitatge digna, ha de ser considerat

dans i ciutadanes, han resultat com a menys anecdò-

com un important element d’integració social.

tiques en la nostra Comunitat.
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Per això proposem:

es garantisca un increment de les mesures de
sensibilització i inclusió.

Complir amb els acords de la subMesa d’habitatge

– Desenvolupar els convenis de col·laboració amb

arreplegats en el document final de la Mesa de la

les entitats del sector de la discapacitat (CER-

Recuperació Social i que van ser trasllats a l’Acord

MI-CV…).

“Alcem-nos”:

– Incrementar el parc públic d’habitatge, per a ga-

– Exigir un increment de l’actuació i intervenció
per part de la Inspecció de Treball, junt amb la

rantir l’accés del nombre més gran de persones.

revisió i l’increment de les sancions en cas d’in-

– Garantir l’accés de totes les persones a habitat-

compliment per part de les empreses de la quota

ges i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals.

– Augmentar la urbanització inclusiva i sosteni-

de reserva.

– Promoure mecanismes de control i inspecció,
així com mesures de suport als Centres Espe-

ble i la capacitat per a la planificació i la gestió

cials d’Ocupació (CEE), de cara a assegurar el

participativa, integrada i sostenible dels assenta-

compliment del trànsit a l’empresa ordinària de

ments humans.

treballadors i treballadores amb discapacitat en

– Proporcionar accés universal en zones verdes i

condicions òptimes.

espais públics segurs inclusius i accessibles en

– Que es reserven en les ofertes d’ocupació públi-

particular per a dones, xiquets i xiquetes, perso-

ca les quotes per a cobertura de vacants segons

nes majors i persones amb diversitat funcional.

el que disposa el TREBEP i en el Text Refós de la

– Enfortir la connexió entre habitatge i el Sistema
Públic Valencià de Serveis Socials.

Una societat més igualitària
LA IGUALTAT HA D’ACONSEGUIR A TOTES LES
PERSONES
Com a sindicat hem d’establir una prioritat sindical
que permeta consagrar el principi d’igualtat de tracte
i d’oportunitats de les persones amb algun tipus de
discapacitat, vetlant específicament per una ocupació de qualitat, inclusiva i igualitària.
Per a això, la nostra acció sindical s’ha de dirigir a:
A nivell extern:

Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, així com,
s’apliquen les mesures d’adaptació arreplegades
en la normativa de referència.
A nivell intern:

– Convertir la negociació col·lectiva en un instrument per a la inclusió que promoga l’ocupació
ordinària, i el desenvolupament professional i
social; superant la quota reserva i dirigint l’acció sindical a la contractació efectiva per totes
les empreses amb independència del nombre de
treballadors i treballadores que les composen.
La contractació s’ha de realitzar en les mateixes
condicions que la resta de persones treballadores, vetlant especialment pel desenvolupament

– Exigir el diàleg i la participació sindical en les po-

personal i professional, els ascensos i les promo-

lítiques dirigides a les persones amb discapacitat

cions; prioritzant actuacions dirigides a les do-

en el nostre territori, reivindicant un compromís

nes amb discapacitat.

ferm per part de la societat al complet, i per des-

– Exigir un compliment real i efectiu de la norma-

comptat a les administracions públiques, perquè

tiva pel que fa a la contractació dels treballadors
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i treballadores amb discapacitat en la quota re-

a persones amb discapacitat davant de possi-

serva del 2%, vetlant específicament perquè les

bles discriminacions en l’accés i permanència en

mesures alternatives, siguen residuals respecte

el lloc de treball.

a la contractació.

– Combatre pels drets de lesbianes, gais, bi-

– Instar perquè es garantisquen entorns laborals

sexuals, trans i intersexuals des de l’acció sin-

accessibles, realitzant quantes adaptacions si-

dical.

guen necessàries, i adequant el lloc de treball a
la capacitat del treballador o treballadora.

Malgrat els avanços aconseguits en el respecte dels

– Prestar especial atenció a la discapacitat sobre-

drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i inter-

vinguda, establint criteris i mecanismes que as-

sexuals en la nostra Comunitat, encara hui l’orien-

seguren la permanència en les empreses, tant

tació sexual i la identitat/expressió de gènere conti-

privades com públiques. Adaptant els llocs de

nuen sent un important motiu de discriminació.

treball a través dels respectius ajustos i quan
siga necessari, qualificant la persona treballadora en funció de la seua nova capacitat i garantint que no supose una minva de les seues
Condicions laborals.

– Promoure línies d’actuació i intervenció sindical
dirigida als treballadors i les treballadores que
desenvolupen la seua activitat laboral en l’ocupació protegida, prestant atenció a les persones
treballadores amb discapacitat intel·lectual.

– Desenvolupar una intervenció i representació
sindical en els CEE que assegure el compliment
dels seus drets laborals, el trànsit en condicions
òptimes a l’empresa ordinària i l’aplicació del

El dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i no
discriminació, així com la situació que travessen les
persones LGTBI en l’àmbit laboral s’ha d’abordar des
de la perspectiva de l’acció sindical, de forma transversal i permanent. Així, la defensa dels drets de les
persones LGTBI ha de ser una prioritat de la UGT-PV
per a aconseguir la plena igualtat. Som més forts
com a sindicat com més persones es troben representades i identificades amb la nostra organització.
Per a això proposem:

– Convertir el Grup LGTBI UGT-PV en el sindicat
referent en la defensa dels drets de lesbianes,

conveni col·lectiu del sector.

gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals, re-

– Establir accions de formació i sensibilització per

presentant els interessos i drets dels i les tre-

a totes les estructures sindicals, que permeten

balladores LGTBI en el nostre territori, a fi de

una major detecció de possibles situacions de

garantir la igualtat i no discriminació en l’accés

discriminació en matèria de discapacitat.

a l’ocupació i durant este, inclosos els processos

– Promoure amb criteris d’accessibilitat universal
i disseny per a totes les persones de la nostra
acció sindical promovent la participació de les

de selecció, condicions de treball i promoció.

– Continuar desenvolupant els Convenis de col·laboració amb les entitats LAMBDA València i Di-

persones amb discapacitat en tota la nostra or-

versitat Alacant en la defensa dels drets de les

ganització.

– Crear mecanismes de participació accessible en
el si del sindicat, promovent l’afiliació i partici-

persones LGTBI.

– Contribuir a l’erradicació de la LGTBIfòbia en
tots els àmbits, especialment en l’àmbit laboral,

pació en les eleccions sindicals formant part de

promovent espais de treball i acció sindical lliu-

les candidatures.

– Promoure serveis d’assessorament sociojurídic
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de les persones LGTBI en tots els àmbits, parti-

– Desenvolupar una estratègia valenciana que de-

cularment en el món del treball i entre la nostra

fenga la integració de les persones amb VIH i la

afiliació.

sida.

– Formar i sensibilitzar a l’organització en la defen-

– Exigir l’aplicació de la Recomanació número 200

sa dels drets de les persones LGTBI, a través de

de l’OIT sobre el VIH i la sida i el món del treball,

la generació de documents, investigacions, ma-

que estableix que l’estat serològic mai hauria de

terials i recursos que analitzen i exposen quina

ser motiu de discriminació en l’àmbit laboral.

és la situació de les persones LGTBI en l’àmbit

– Abordar el VIH i la sida com una qüestió de salut

laboral.

en l’àmbit laboral, vetlar pel compliment de les

– Introduir en la Negociació Col·lectiva clàusules

garanties de confidencialitat i proporcionalitat

per al respecte i equiparació dels drets socials i

en la vigilància de la salut, i adoptar mesures per

laborals, dirigides a visibilitzar la realitat social i

a l’eliminació de barreres en l’accés a l’ocupació

laboral de les persones LGTBI contemplant la di-

com l’exigència de realitzar la prova de detecció

versitat familiar.

del VIH en els reconeixements mèdics vinculats a

– Negociar plans de diversitat en empreses i ad-

l’ocupació, si no es troba plenament justificada.

ministracions públiques que arrepleguen el con-

– Efectuar una tasca sindical de vigilància en els

junt de mesures que garantisquen la igualtat i la

llocs de treball a fi de garantir la igualtat i la

no-discriminació de les persones LGTBI.

no-discriminació per motiu de l’estat serològic, i

– Establir protocols de prevenció, acompanyament

la detecció d’exclusions, vetlant per l’accés, man-

i intervenció davant de supòsits de discriminació,

teniment i desenvolupament de la seua activitat

assetjament o violència, quan estiguen motivats

laboral.

per LGTBIfobia, en empreses i administracions
públiques.

– Realitzar actuacions d’informació i sensibilització
per a avançar en la igualtat de tracte i la lluita

– Establir protocols en empreses i administracions

contra la discriminació i l’estigmatització per VIH

públiques sobre utilització de llenguatge inclusiu

i sida, promovent i defenent els drets de les per-

i no discriminatori cap a les persones LGTBI.

sones afectades, i corregint les creences errònies.

– Exigir el desenvolupament de l’Estratègia Valen-

– Incloure en els convenis col·lectius, garanties

ciana per a la igualtat de tracte, la no-discrimina-

perquè les persones amb el VIH, i amb malalties

ció i la prevenció dels delictes d’odi 2019-2024.

relacionades romanguen en el seu lloc de treba-

– Enfortir l’àrea jurídica del Sindicat per a pres-

ll, es garantisca el seu dret a adaptar horaris i el

tar l’atenció i orientació jurídica especialitzada

seu lloc de treball, i que les absències temporals

corresponent, en els casos de discriminació per

motivades per malalties relacionades amb el VIH

LGTBIfòbia.

o pel seu tractament mèdic, no constituïsquen
causa d’acomiadament, especialment quan es

VIH-SIDA
La nostra tasca sindical s’ha de desenvolupar a través
d’una estratègia d’intervenció per la igualtat de les
persones amb VIH i sida i la seua no discriminació en
l’accés a l’ocupació, les condicions laborals, el mante-

troben justificades per una baixa mèdica.

– Excloure el VIH del quadro d’exclusions mèdiques en l’accés a l’ocupació pública, sempre que
no impossibilite l’exercici del lloc de treball convocat.

niment d’este, i les oportunitats de promoció interna;
i per a això, és necessari:
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LES PERSONES MAJORS

Per a això proposem el següent:

Un de cada quatre persones de la nostra comunitat

– Una Llei Integral de les persones majors de la

serà major de 65 anys en 2033, el progressiu enve-

Comunitat Valenciana, que garantisca una aten-

lliment demogràfic sumat al descens de la natalitat,

ció suficient i de qualitat, promoga un sistema

provocarà que en 2033 el saldo vegetatiu (naixe-

global de protecció i qualitat de vida per a pre-

ments menys defuncions) es duplique negativament,

vindre qualsevol discriminació per raó de l’edat

en 2033 el 25,41 % de la població tindrà 65 anys o

o de situacions de maltractament, que respecte

més.

l’autonomia personal de les persones majors i

Els canvis en els models de família, les situacions de
soledat, de vulnerabilitat social o de maltractament
en tots els seus àmbits (familiar, social o institucional) fa que des de la nostra organització deguem
d’instar als poders públics a garantir el dret de les
persones majors a una protecció social que els garantisca el dret a tindre una vida plena i independent
per a això considerem necessari:

– Permetre que les persones majors continuen
sent integrants de ple dret en la societat el major
temps possible, per mitjà de l’accés a recursos
econòmics suficients (pensions) per a garantir-los l’accés a unes condicions dignes de vida, a
la cultura i a l’oci.

fomente la seua permanència en el seu domicili
i el seu entorn, a més d’exigir a través de la llei
protecció jurídica en matèria d’incapacitació i òrgans tutelars, per a respectar els drets i la dignitat de les persones majors i, eliminar situacions
d’indefensió.

– Una Estratègia d’Envelliment Actiu i Saludable
de la Comunitat Valenciana.

– Demandar unes prestacions i pensions que garantisquen la seua suficiència econòmica, actualitzables, i que impedisquen la pèrdua de poder
adquisitiu; i revisar els trams de l’IRPF i la reducció dels tipus impositius a aplicar a les persones
majors amb càrregues familiars.

– Incrementar els especialistes en geriatria en els
centres d’atenció primària.

– Reivindicar la permanència en el sindicat més

– Propiciar espais de trobada, reflexió i debat en el

enllà de la vida laboral participant activament a

sindicat entre dos generacions distintes (APOS-

través de la Unió de Jubilats i Pensionistes (UJP

TA JOVE i UJP UGT-PV).

UGT-PV).

– Reivindicar que les persones majors puguen triar
lliurement el seu estil de vida i en el seu entorn
habitual, per mitjà de la disponibilitat de habitatges adaptats a les seues necessitats i garantint a
les persones majors que visquen en residències,
una assistència digna, respecte per la seua vida
privada i amb participació en les decisions que
afecten les seues condicions de vida en el centre
residencial.

– Reivindicar una atenció sanitària pública de qualitat.

LES PERSONES MIGRANTS
L’increment de les desigualtats econòmiques i socials són una de les causes actuals dels moviments
migratoris. Les migracions són part de la història de
la humanitat i d’un futur sostenible, per això, dels 17
Objectius de Desenvolupament Sostenible, 11 contenen metes relacionades amb la migració i el desplaçament.
La UGT-PV, treballa directament amb la realitat laboral que viuen diàriament les persones estrangeres
al nostre país i més concretament al País Valencià,
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sent el nostre objectiu continuar, amb esta tasca per

geres, tinguen més opcions de “Millores d’Ocu-

a intentar erradicar o minimitzar les dificultats que

pació” o d’inserció laboral.

presenten les persones estrangeres.

– Derivar a les i els usuaris del nostre servei C.I.A.S.I
a les federacions, amb l’objecte de mantindre

Partint de l’últim informe publicat per l’INE (Institut

una comunicació directa fent-los partícips de

Nacional d’Estadística) relatiu al mes de juliol d’en-

l’activitat sindical, de la necessitat de la lluita de

guany, la Població Activa ha augmentat exclusiva-

classe col·lectiva i la possibilitat de ser delegats

ment per l’increment de població activa de naciona-

i delegades en el seu àmbit laboral en represen-

litat estrangera o d’origen estranger. Este increment

tació d’UGT-PV.

es deu en gran mesura a l’elevat nombre de persones
desplaçades que es produeix a causa de diferents

A nivell extern.

motius entre els que es troben conflictes, violència,
persecució o inclús canvi climàtic, la qual cosa su-

– A nivell extern, col·laborem amb l’Ajuntament de

posa situacions de vulnerabilitat vinculades tant a

València a través del programa “VALÈNCIA AC-

l’àmbit laboral com a l’administratiu. Per això des

TIVA”, a fi d’establir acords que formen les nos-

d’UGT-PV veiem necessari seguir implicant-nos en

tres usuàries i usuaris amb les majors garanties

esta tasca d’integració de les persones estrangeres

d’obtenció de certificats de professionalitat, així

per a aconseguir una societat sense discriminacions

com col·laboració en opcions interessants d’ocu-

per raó d’origen, sent més plural i igualitària.

pació per a un col·lectiu molt desfavorit. És necessari a causa del propi increment de persones

Objectius específics

estrangeres desplaçades estendre este servei de
col·laboració a tot el territori del País Valencià.

Atés que des d’UGT-PV es treballa a dos nivells que

– Establir línies amb les diferents OFICINES DE

són intern i extern, els objectius dels mateixos serien

Persones ESTRANGERES de País Valencià que

els següents:

ens permeta com a sindicat poder acordar de-

A Nivell Intern.

– Facilitar la integració sociolaboral i la millora de
qualificació i ocupabilitat de les persones immigrants per mitjà d’itineraris individualitzats, formatius en distintes matèries com a tècniques de
busca d’ocupació, desenvolupament personal
i/o formació legal des del “Centre d’Informació
i Assessorament Sociolaboral per a Immigrants”
de la UGT-PV (d’ara endavant C.I.A.S.I.). Sent objectiu estendre este servei al conjunt del territori
del País Valencià.

– Continuar comptant amb el suport incondicional
de les FEDERACIONS, les quals a través de les
seues àrees formatives per a permetre que les

terminades flexibilitats tècniques a la legislació
en vigor.

– Participar en la MESA D’ENTITATS, amb l’objecte
de sumar esforços amb altres entitats en tots els
temes relacionats amb la població estrangera i
les dificultats amb què es troben al seu dia a dia.

– Participar en la MESA D’OCUPACIÓ establida en
País Valencià amb l’objectiu de poder incidir directament en els assumptes laborals que afecten la població activa estrangera, a través de
reunions amb les diferents Corporacions Locals,
que són les que gestionen prestacions i deriven
recursos que serveixen d’ajuda i faciliten la millorar de les condicions sociolaborals de la població
estrangera.

persones treballadores, en el nostre cas, estran-
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que siguen víctimes d’abusos o d’estafes en les

Objectius generals

condicions de treball oferides, elaborant estratè-

– Apel·lar als Governs que legislen “Vies de Migra-

gies d’actuació i informació conjunta.

ció Regular”, que són les úniques que permeten

– Mantindre l’assistència econòmica i sanitària a

la igualtat de drets tant en matèria social com

l’emigració espanyola de major edat i reconéixer

laboral.

el temps del servei social de la dona com a pe-

– Exigir l’accés a l’assistència sanitària universal de

ríode cotitzat, la qual cosa podria permetre a un

les persones estrangeres que es troben en este

col·lectiu desprotegit accedir a alguna prestació.

país, regulars o no, comunitàries o no.

– Proposar canvis en la normativa d’estrangeria

LES PERSONES JOVES

per a fer realitat la igualtat d’oportunitats i de
tracte, i la no obertura de procediments d’infrac-

La joventut, entesa com el col·lectiu de joves d’en-

ció quan una persona estrangera sense docu-

tre 16 i 33 anys, continua patint, sense resoldre’s l’alt

mentació denuncie un presumpte delicte, amb

nivell de desocupació, i els llocs de treball que s’ofe-

especial incidència en la perspectiva de gènere,

reixen als i les joves cada vegada són més precaris,

a l’afectar esta situació majoritàriament a dones

amb una elevadíssima temporalitat, baixos salaris… i

immigrants.

impliquen pèrdua de drets laborals i de protecció so-

– Atés que la migració exerceix una gran contribu-

cial. A més, les polítiques dutes a terme pels diferents

ció al nostre país, és necessari promoure la for-

governs estan generant que cada vegada hi haja més

mació dels nostres quadros en matèria d’igualtat

joves sense oportunitats d’estudiar i/o treballar.

de tracte i oportunitats, a fi de fer pedagogia que
contribuïsca a fomentar la multiculturalitat, erradicant així, les distorsions d’opinions que sobre
el racisme i la població estrangera existeixen.

– Defendre el dret al vot de la població estrangera
resident no comunitària.

– Reformar el Reglament de la Llei d’Estrangeria
per a establir una autorització provisional per a
les persones immigrants en situació administrativa irregular víctimes de delictes contra els drets
de les i els treballadors i víctimes d’explotació
laboral i sexual, i estendre-la a les víctimes d’infraccions greus de la llei d’infraccions i sancions
en l’orde social, sense que estiguen condicionades a la col·laboració amb les autoritats.

– Reformar la normativa per a reduir el temps d’es-

Així mateix, no podem obviar que entre les persones
joves hi ha una caiguda de l’activitat laboral provocada principalment per l’eixida de joves a altres països
a la recerca de millors ocupacions i formació, buscant
en un món globalitzat les oportunitats que ací se’ls
neguen.
Davant d’esta situació s’han de plantejar objectius i
accions, tant a nivell extern com intern, que comporten una millora de la inserció i de les condicions d’accés al món del treball de les persones joves.
Proposem: :

– Instar a les administracions públiques competents a realitzar un pla de xoc d’ocupació juvenil

tada requerit actualment (dos anys) en els supò-

eficaç, per a aconseguir una inserció laboral en

sits d’arrelament laboral.

condicions d’igualtat d’oportunitats, ajustant for-

– Actuar proactivament en xarxa amb organitza-

mació, qualificació, capacitació i aptituds al lloc

cions sindicals d’estats membres, en la detecció

de treball en la contractació de persones joves. I

de grups de treballadores i treballadors migrants

prestant especial atenció a impulsar programes
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de suport per a potenciar la primera experiència

balladores pel que fa a la valoració de llocs de

professional de les persones joves que volen in-

treball, classificació professional, sistemes de

tegrar-se en el mercat laboral.

promoció, plusos, incentius, hores treballades i

– Defendre i impulsar en els i les joves l’ocupació

excés d’hores extraordinàries.

estable, de qualitat i amb drets, apostant especialment per la innovació, la investigació i el canvi

QUANT A LA SENSIBILITZACIÓ I VISIBILIZACIÓN

de model productiu.

DELS PROBLEMES DE LA JOVENTUT

– Exigir a les administracions públiques competents la implantació del Pla de Garantia Juvenil
i participació en el seu seguiment i avaluació per
part dels agents socials, instant a la creació d’una
comissió per a tal fi en què es puguen plantejar
modificacions i propostes.

– Exigir la garantia d’un salari digne a les persones
joves, reconegut en l’article 35 de la Constitució
Espanyola i considerat com un Dret Fonamental
per l’OCDE, OIT i l’ONU, assegurant que les persones joves puguen desenvolupar un projecte vital emancipatori.

– Denunciar i visibilitzar els abusos laborals produïts pel RD 1543/2011, del 31 d’octubre, pel qual
es regulen les pràctiques no laborals en empreses, així com promoure la seua derogació.
QUANT A FORMACIÓ

– Realitzar campanyes d’informació sobre drets laborals, recursos específics dirigits a les persones
joves, etc. amb la finalitat de crear consciència
sobre la importància de la sindicalització entre la
joventut i la reclamació dels seus drets com a treballadors i treballadores.

– Per a tindre una joventut conscienciada en la defensa dels drets laborals hem de començar a explicar en edats primerenques la importància que
tenen els sindicats en el món laboral i en la societat en general, i per a això hem de dirigir-nos, no
sols als i les joves en edat de treballar, sinó també
a aquells que estan estudiant en l’actualitat i en
un futur, a curt termini, passaran a incorporar-se
al mercat de treball. És de vital importància que
els i les estudiants coneguen el món laboral i sindical, i facilitar la seua incorporació al sindicat,
participant també activament en la lluita contra

– Fomentar el sistema dual de formació professio-

la precarietat. És per això que hem de continuar

nal ajustant la proposta educativa a les necessi-

potenciant les campanyes de sensibilització

tats del mercat de treball i de les empreses.

sindical per a l’alumnat de Graus Formatius i/o

– Demandar que tots els i les joves puguen tindre

Educació Secundària Obligatòria amb la col·la-

accés a l’ensenyament universitari i a la formació

boració del conjunt de la UGT-PV i especialment

professional, a través de beques o ajudes a l’estu-

de la Federació d’Ensenyament, formant als i les

di, en funció de la seua renda.

estudiants sobre el que és un sindicat, les seues
funcionalitats i valors, així com la importància de

QUANT A LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

l’acció col·lectiva i la solidaritat en la Resolució
de conflictes.

– Erradicar a través de la negociació col·lectiva la

– Participar en l’entramat associatiu juvenil del

temporalitat no justificada i prioritzar l’ús de la

País Valencià, establint com a eix vertebrador del

contractació indefinida.

mateix als Consells de la Joventut. A través de

– Eliminar les discriminacions salarials que impli-

les accions que es desenvolupen en els diferents

quen un desavantatge de les persones joves tre-

Consells de la Joventut de què Aposta Jove és
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integrant, visibilitzem les nostres reivindicacions

Aposta Jove té els seus propis òrgans de decisió i el

i posicionaments, així com donem a conéixer

seu propi reglament de funcionament intern, així com

la nostra entitat i activitats, pel que la nostra

el seu propi pla de treball que serà consensuat amb

presència activa com a organització ha de ser-

la UGT-PV per a treballar en una mateixa direcció es-

vir-nos per a teixir xarxes amb altres associacions

tratègica.

amb l’objectiu de traslladar les nostres propostes
sindicals i millorar la vida de les persones joves.

Aposta Jove participarà en els òrgans d’UGT-PV tal

A més, continuarem treballant perquè la UGT-PV

com fixen els Estatuts Nacionals.

siga el referent sindical de les diferents organitzacions juvenils.

– Compartir espais de participació entre l’afiliació
jove de la nostra organització és de la màxima
importància per a la contínua revisió de les línies
d’actuació sindicals en matèria de joventut. Espais com l’Escola de Joventut, jornades, formacions, etc. permeten als nostres afiliats i afiliades,
i delegats i delegades joves expressar les seues
preocupacions, inquietuds i propostes sobre els
problemes laborals que els afecten com a joves i
intercanviar bones pràctiques sindicals que poder
dur a terme en els seus centres de trebal.
UNA JOVENTUT SINDICALITZADA
I ORGANITZADA DINS DE LA UGT-PV:
APOSTA JOVE
La joventut actual necessita de les organitzacions sindicals per a millorar les condicions laborals i socials,
igual que les organitzacions sindicals necessiten a la
joventut. Per això cal consolidar, Aposta Jove UGT-PV,
com a espai de participació de les persones joves de
la UGT-PV, on es reflectisca tota l’afiliació de l’organització menor de 33 anys i la seua finalitat ha de ser
treballar en pro de l’augment de l’afiliació i la participació en la nostra organització sindical, promovent la
incorporació dels i les joves en les seccions sindicals,
òrgans de representació unitària i comités d’empresa.
La Coordinadora Nacional d’Aposta Jove estarà composta per joves menors de 33 anys, proposats per les
Federacions Nacionals.
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Les polítiques de joventut o polítiques sindicals que
afecten la joventut que duga a terme la UGT-PV tindran en compte l’opinió de les i els joves d’Aposta
Jove a través de la seua coordinadora nacional.
Aposta Jove ha de servir per a renovar les idees, les
metes i els objectius de l’Organització, en definitiva,
per a col·laborar en l’elaboració del full de ruta de la
nostra organització, adaptant-la a les noves necessitats que la joventut necessita del nostre sindicat de
classe. Aposta Jove, donarà compte al Comité Nacional de les línies d’acció i activitats que exercisca
Aposta Jove.
L’OCUPACIÓ DOMÈSTICA I
LES TASQUES DE L’ATENCIÓ
Espanya és el segon estat membre de la UE amb
major volum d’ocupació domèstica. El 5% de les dones afiliades a Espanya, ho estan al Sistema Especial
d’Empleades de la Llar. Esta relació laboral especial
està servint per a cobrir necessitats socials que haurien de proveir-se per les Administracions Publiques.
La precarietat en este sector el salari de la qual depén
de les famílies ocupadores ha anat en augment. Així
mateix, s’ha produït la irrupció de les plataformes digitals i l’actuació les agències de col·locació en este
sector com a nínxol de negoci, incloent-hi la contractació en l’exterior.
Durant la pandèmia, la situació de les empleades de la
llar ha sigut si és possible més dura, sobretot en el cas
de les internes, perquè si moria la persona a qui cui-
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daven es quedaven sense manutenció ni allotjament i

ball nocturn, fórmules per a estendre el registre

sense la possibilitat de buscar un altre, i sense salari,

horari a esta activitat.

ni prestació en molts casos perquè no estaven dona-

– Adopció per part de la ITSS de mitjans eficaços

des d’alta. El confinament va urgir al Govern a posar

de control i compatibles amb els drets constitu-

en marxa un subsidi especial per a empleades de la

cionals i una campanya específica i permanent

llar però ha quedat en evidència les carències d’es-

de control en esta activitat.

te sistema, ha experimentat mesos de retard en els

– Professionalitzar el sector, avaluar les diferents

seus pagaments amb les conseqüències que això ha

tasques que inclou, classificar els llocs de treba-

tingut per a les empleades de llar i una de les raons

ll i fixar una retribució adequada per a cada un

de l’escassa acollida d’esta ajuda ha sigut la dificultat

d’ells.

que han tingut a l’hora de sol·licitar-ho i més tenint

– Fomentar l’afiliació: això requereix una acció

en compte que majoritàriament es tractava de dones

sindical allunyada de la tradicional i en horaris i

de mitjana edat, migrants i amb una enorme bretxa

dies no laborals per a les treballadores. Tenint en

digital.

compte els salaris en este sector, estudiar la possibilitat d’una quota reduïda.

Per això és necessari:

– Aclarir que esta relació laboral no pot ser substitutiva de serveis que han de ser prestats per les
AAPP, ni formar part del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.

– Sotmetre qualsevol reducció de quota a requisits,
de renda per part de les famílies, condicions de
contractació i comprovació periòdica de les ma-

– Drets sindicals en el servei de la llar familiar: la
Llei Orgànica de Llibertat Sindical i l’Estatut dels
Treballadors, no estan concebuts per a donar
empara a esta relació laboral. Cal idear fórmules
per a fer realitat els drets sindicals d’estes treballadores.

Política lingüística i promoció
del valencià

teixes.

– Exigir la ratificació del Conveni 189 de l’OIT sobre

La realitat lingüística del poble valencià sempre ha

treball decent per a les treballadores i treballa-

estat considerada per la UGT-PV com una riquesa

dors de la llar.

que hem d´integrar en la vida quotidiana de l’orga-

– Establir una estricta vigilància sobre Agències de
col·locació, regulars o no, i Plataformes digitals

nització i defensar-la com a factor de cohesió i convivència del conjunt de la societat valenciana.

que actuen com a intermediaris i gestors.

– Equiparació de drets i obligacions amb la relació

Des de la UGT-PV, sempre hem defensat que la plura-

laboral comuna: cotització i prestació per desocu-

litat lingüística del nostre país és una realitat positiva

pació, desaparició del desistiment, inclusió en la

i que el coneixement i l’ús de les dues llengües oficials

llei de prevenció de riscos laborals, amb especial

són un dret col·lectiu i individual de tota la ciutadania

atenció a menors d’edat, dones embarassades o

i, per tant, també de tots els treballadors i les treba-

en període de lactància; equiparació en matèria

lladores. Per això mateix som conscients que la situa-

de seguretat social; igualtat de condicions en

ció sociolingüística del valencià és diferent a la del

matèria de protecció en casos d’embaràs, lactàn-

castellà i que la llengua pròpia requereix d’actuacions

cia i permís per maternitat o paternitat; adequa-

específiques que impulsen el seu ús en àmbits on té

da regulació de les hores de presència i del tre-

presència nul·la o molt reduïda.

pág. 61

La societat valenciana està hui més preparada per

Així també trobem col·lectius com les i els joves que

respectar amb normalitat la introducció de la presèn-

ja han rebut una plena escolarització en valencià

cia del valencià en més àmbits de la vida diària, més

i que estan demandant ja una major presència en

enllà de l’ús familiar i les relacions informals. A poc

l’acció comunicativa i informativa de la nostra orga-

a poc els conflictes s’han anant desactivant i els que

nització. La tecnologia i els formats digitals han de

els provocaven per a desincentivar l’ús del valen-

ser en aquesta tasca aliats imprescindibles. La UGT-

cià han quedat en evidència. El debat filològic ha

PV té la responsabilitat de donar resposta a totes

quedat restringit a l’àmbit científic i a l’autoritat de

i tots ells sense oblidar que és el valencià qui més

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Els valencians

necessitat de protecció té a hores d’ara i que, d’altra

i les valencianes hui saben perfectament quina és la

banda, la llengua, la llengua pròpia dels valencians

llengua que es troba en inferioritat de condicions i

i les valencianes , ha de ser un instrument de cohe-

com actuar per a equilibrar la situació, resulta indis-

sió, de convivència i de concòrdia al si de la societat

pensable.

valenciana.

El nostre sindicat, la UGT-PV es considera capaç de

Durant esta etapa de treball intern, a la UGT-PV hem

sumar voluntats i aportacions perquè totes i tots els

actualitzat la normalizació lingüística en la imatge

que tenen alguna cosa a dir en l’objectiu d’ampliar la

del sindicat per al canvi de retolació exterior dels di-

presència del valencià en el dia a dia es troben cò-

ferents edificis, i interior en tot el que allò comporta,

modes i implicats. De fet, gràcies al canvi polític a la

com els respectius directores de les 6 seus interco-

Generalitat en l’any 2016, hem començat a visualit-

marcals i els corresponents despatxos. Tambe em fet

zar un canvi de política lingüística i ens trobem en un

material de marxndatge bolígrafs, carpetes y cami-

context on les polítiques de promoció del valencià

soles. Esta vegada ha estat gràcies a la col·laboració

han començat ja una nova i prolífera etapa.

de la Direcció General i de Política Lingüística i Gestió de Multilingüisme de la Conselleria d’Educació,

La perspectiva de l’aplicació de polítiques de pro-

Cultura i Esports.

moció del valencià basades en l’extensió de l’ús en
àmbits propis de l’activitat sindical hauria de tindre

Nosaltres volem continuar aquesta línia de col·la-

un espai rellevant, doncs entenem que la utilització

boració i des de la nostra vessant sindical treballar

de mecanismes com el diàleg, la concertació social

en projectes de multilingüisme en l’àmbit social. No

i la negociació col·lectiva podrien tindre resultats

resulta una novetat per a nosaltres participar en els

molt positius. A més coordinaríem aquest treball

esdeveniments importants referents a la consolida-

amb l’acció del nostre Consell de Cultura perquè hi

ció i regulació de la nostra llengua desde les Normes

espentara en el mateix sentit.

de Castelló en 1932, pasant per la lluita del Estatut d´autonomia, en els anys 90 hem sigut partícips

Pel que fa a la promoció de l’ús del valencià dins

d’importants signatures que conjuntament amb al-

de la nostra pròpia organització, cal per tant, fer-ne

tres sindicats, partits polítics i les institucions perti-

un esforç per a adaptar-nos a les diferents realitats.

nents han fet possible que encaminaren el que des-

Al mateix temps que hi ha territoris amb poca im-

prés resultaven els diferents decrets.

plantació del valencià o persones amb dificultats per
a utilitzar-lo amb fluïdesa en els contextos formals

En aquests ultims anys em de destacar entre al-

que requereix la informació que genera el sindicat.

tres, que en 2015 signàrem per una nova i efectiva
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llei d’igualtat lingüística. En 2017 signarem el requist

cartells, retolació de locals, eslògans i lemes, ar-

lingúistic per tota la función pública, y en 2018 es

ticles de propaganda, pancartes, etc.

sumàrem al Manifest pel que demanàvem que es re-

– Cal utilitzar la tecnologia i els formats digitals

gularen els usos institucionals i administratius de les

per ampliar la presència del valencià en les pu-

llengües oficials en l’Administració de la Generalitat

blicacions.

Valenciana.

– Promoure l’ús del valencià en la utilització de les
xarxes socials.

AL RESPECTE LA UGT-PV PROPOSA
A nivell extern:

– La utilització de mecanismes com el diàleg, la
concertació social i la negociació col·lectiva per a
impulsar l’ús del valencià en els àmbits laborals,
especialment en aquells que tenen major impacte en la vida pública.

– Continuar col·laborant amb aquelles entitats i els
diferents col·lectius que defensen el valencià en
tots els àmbits, tant normatius (AVL, Diputació,
Conselleries) com socials (plataformes, associacions, Federació d’Escola Valenciana, Serveis de
Normalització Lingüística…).

– Hem de promoure accions culturals en el sindicat, perquè siga el valencià la llengua vehicular
d’utilització tant a nivell escrit com oral: xerrades, conferències, jornades, publicacions, congressos, etc.

– Cal adequar l’adaptació de la normativa lingüísti-

– Cal també fer-ne les publicacions generades pel
sindicat preferiblement en valencià o almenys
bilingües.

– Devem prioritzar i fomentar la utilització de la
nostra llengua, entre altres, organitzant conferències, jornades i una sèrie d’actes culturals.
En definitiva, la UGT-PV ha de vetllar perquè el valencià resulte un vehicle normal de comunicació, a més
de l’òrgan d’expressió tant oral com escrit de totes
les persones i els organismes que així ho desitgen,
respectant la utilització de les dues llengües oficials
de la Comunitat Autònoma. I a més, i tenint en compte que cal veure la realitat sociolingüística en què ens
trobem, una realitat complexa que a més ens obliga
a trobar un consens fruit del diàleg i de la participació, al mateix temps que ens porta a eludir enfrontaments.

UGT-PV, compromesa
amb la cultura

ca a les necessitats actuals de la societat.
Tots els sectors relacionats amb la cultura han paA nivell intern:

– Hem d’estendre la utilització del valencià en
tots els nivells de comunicació, tant escrits com
orals, i fer-lo extensiu en el òrgans col·legiats
del sindicat. Per tal motiu les actes i comunicats
d’aquests òrgans s’escriuran preferentment en
valencià o en tot cas en els dos idiomes oficials.

– La utilització prioritària o exclusiva del valencià
en aquells casos amb molta visibilitat i impacte
social, i que normalment utilitzen frases curtes i
fàcilment comprensibles per tot el món, com ara

tit amb especial intensitat, les retallades imposades
per l’anterior administració autonòmica. Els Governs
del Partit Popular deixaren un llegat marcat per la
restricció pressupostària, la restricció a la creativitat,
la restricció a les llibertats i el pànic a l’expressió artística, acadèmica i científica més innovadora. Com a
àmbit laboral la cultura també ha patit enormement.
Si els Governs del Partit Popular no s’havien caracteritzat mai pel seu suport a la indústria cultural, editorial, audiovisual, etc, amb l’excusa de la crisi pràcticament els havia condemnat a l’extinció. La indústria
audiovisual valenciana ja tenia el certificat de defun-
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ció abans del tancament de Canal Nou. I les editorials

AL RESPECTE LA UGT-PV PROPOSA.

valencianes més representatives han hagut de suportar mil i una humiliació d’una administració que posava qualsevol manifestació lletraferida sota sospita.
Els treballadors i les treballadores dels sector cultural
valencià van patir una doble crisi, l’econòmica i la que
va provocar l’actitud bel·ligerant del PP amb qualsevol manifestació cultural. La conseqüència va ser un
sector cultural molt reduït i més si tenim en compte
la nostra condició de comunitat amb llengua pròpia.
El sector es trobava amenaçat i especialment vulnerable a la precarietat, la temporalitat, la parcialitat,
quan no a l’economia submergida.

A nivell intern:

– Hem de consolidar el Consell de Cultura de la
UGT-PV i enriquir-nos amb la participació i la
col·laboració de persones il·lustres del món de la
cultura que el conformen.

– Cal recolzar i divulgar propostes i estudis relacionats amb fets culturals que pertoquen al País
Valencià i que estiguen arrelats amb el món sindical.

– També fomentar els actes de defensa i promoció
de nous treballadors i treballadores de la cultura

Per a la UGT-PV, la cultura és generadora d’activitat

valenciana, bé siguen pintors i pintores, actors i

econòmica i riquesa però també és un instrument

actrius, escriptors i escriptores de qualsevol gè-

que serveix per a l’extensió del coneixement, la auto-

nere literari (poesia, narrativa, còmic), o qualse-

realització i la creació de lligams socials indispensa-

vol altra manifestació artística.

bles perquè els millors valors humans es porten a la

– Cal promoure Jornades i activitats en general,

pràctica. Per a la UGT-PV la cultura és un dret inqües-

que prioritàriament tinguen un contingut cultu-

tionable i pel que hem lluitat des de sempre per a la

ral-laboral.

seua accessibilitat per al conjunt dels treballadors i

– Hem d’apropar la cultura i la llengua pròpia a totes les persones que conformen el món laboral,

les treballadores.

el que significarà reflexionar i trobar un punt de
D’altra banda, cal ser conscients de la importància

trobada per al coneixement i intercanvi d’inquie-

que per a la vitalitat de la nostra organització sin-

tuds: per a este fi organitzarem xerrades, con-

dical tenen les relacions amb els col·lectius més vin-

ferències i jornades de debat.

culats al món de la cultura. Si som capaços de forjar

– Necessitem divulgar i potenciar la dinamitza-

aliances estratègiques amb la cultura la UGT-PV serà

ció sociocultural: Intensificar la utilització de les

una organització amb més capacitat d’innovació,

cases del poble per a la presentació de llibres,

més preparada per a complir els nostres objectius

exposicions, música o qualsevol manifestació ar-

sindicals en una societat canviant i cada vegada més

tística innovadora.

complexa. En definitiva, cal que ens adeqüem i avan-

– Desenvoluparem la interculturalitat, promovent

cem per a ser partícips del canvi radical que hi ha

activitats que potencien la integració i cohesió

hagut des de que existeix el Govern del Botànic i ens

social i al mateix temps assenten les bases d’ una

comprometem a recolzar a este govern perquè volem

sèrie de valors progressistes.

contribuir a ressorgir totes les diferents expressions
de l’àmbit cultural.

– Continuarem amb la consolidació de l’arxiu històric de la UGT-PV, en recuperació de la memòria
històrica del moviment obrer, sindical i sociolaboral: generant activitats on reivindiquem el paper d’algunes d’aquestes figures significatives,
la mayorría de voltes conegudes en àmbits molt
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reduïts.

– Utilització de la tecnologia per a aconseguir un
major impacte de totes les activitats de caràcter
cultural en el conjunt del territori, amb la creació

CAPÍTOL IV.
Una organització vertebrada, eficaç,
pròxima i participativa

d’espai virtuals en la web de les activitats presencials.
A nivell extern:

– Hem de participar amb els diferents moviments
culturals i socials on es treballen i defensen propostes interessants de la nostra Comunitat. Prioritzant aquelles que siguen relatives al món laboral-sindical.

– Cal buscar aliances estratègiques amb les Universitats i els sectors culturals més significatius.

– Prioritzem la col·laboració amb tots els sectors
que estiguen interessats en treballar per a posar
les bases d’un sector econòmic sòlid i basat en
la cultura.

La comunicació en UGT-PV
La comunicació és una de les principals ferramentes
de què disposa el sindicat per a fer arribar les seues reivindicacions socials i polítiques i projectar la
seua imatge a nivell extern i per a cohesionar la seua
estructura a nivell intern; En eixe sentit és necessari tindre clares les principals línies de comunicació
que s’han de desenvolupar (tant extern com intern
del sindicat) d’acord amb l’estratègia d’UGT-PV per
al present període; Per tant cal que la comunicació
s’alinee amb els plantejaments i els reptes que des
del sindicat s’estableixen, per a donar resposta a les
necessitats del mateix i servir com a suport vehicular
d‘estes.
ANÀLISI DEL CONTEXT
Per a traçar les grans línies d’actuació en matèria de
comunicació cal parar-se a fer una breu anàlisi del
context tenint en compte la situació a nivell polític donades les eleccions autonòmiques de maig del 2019
(maig) i les generals de novembre del 2019. Després
d’estes, el panorama en la Comunitat es presenta com
una opció de continuïtat per al sindicat, ja que a nivell
autonòmic la repetició del Govern del Botànic, inclús
amb un nou actor en el mateix, reconeix el paper fonamental de la UGT-PV com a agent social i com a
garant de l’estat de dret, tal com ve arreplegat en la
pròpia constitució; a més que es contínua donant la
importància que té al Diàleg Social com a eina de negociació i com a via de manteniment de la pau social.
A partir d’ací des d’UGT-PV cal fer un esforç per traslladar a la societat i per ubicar en l’agenda pública,
les accions i relacions que des del sindicat es duen a
terme amb la resta d’actors socials, moviments i estructures; fent valdre el seu rol més enllà del de l’acció
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sindical, com a sindicat de classe que és. Per a això

literàries i d’altres…

es fa necessari emfatitzar la seua rellevància i el seu
paper en la defensa dels interessos de la classe treba-

2. En l’àmbit intern. Cal continuar cohesionant la nova

lladora, però anant més enllà del que a nivell laboral

estructura d’UGT-PV, reactivant el sentit de perti-

es refereix, és a dir en la defensa de les polítiques

nença i transversalitzant les comunicacions i les ac-

socials, els drets humans, la defensa dels col·lectius

cions comunicatives que es duen a terme.

en risc d’exclusió, la difusió de la cultura, l’educació i
la solidaritat entre altres.
Per tot això és necessari, en definitiva, que la societat
en general siga conscient de la importància d’UGT-PV
i que la visualitze com a actor clau i necessari, com
referent.
En eixe sentit els principals objectius que a nivell
de comunicació s’hauria de plantejar UGT-PV per al
pròxim període serien:
1. En l’àmbit extern. Treballar per a continuar recuperant credibilitat confiança i protagonisme en la societat.
Per a això és necessari: Posicionar-se davant de la societat com a actor clau; És a dir:

– Donar a conéixer les realitats que afecten el món
del treball; Denunciar situacions o actuacions
que vulneren la llei o perjudiquen els drets i interessos de les persones treballadores i; Exposar

3. En ambdós: Fer arribar els nostres missatges al
nostre públic natural i fer-ho extensiu a nous públics,
tenint en compte l’ampli espectre d’accions i sectors
en què treballem i avançar en l’ús de les xarxes socials i les noves tecnologies. Tenint clars els nostres
públics objectiu i estudiant les millors vies d’accés
per a cada un d’ells:

– Extern: persones treballadores, emprenedores,
desocupades, estudiants, moviments socials,
plataformes, moviments culturals i societat en
general.

– Intern: delegades i delegats, afiliades i afiliats i
quadros sindicals.
ESTRATÈGIA I PRINCIPALS ACCIONS
PER A DESENVOLUPAR

les nostres reivindicacions i els nostres valors, per

La política de comunicació en UGT-PV ha d’estar al

a modificar actituds, canviar polítiques, demanar

servei de l’estratègia sindical que marque l’organit-

suports, impulsar canvis i, en definitiva, alimentar

zació i cal plantejar-la tenint en compte la realitat de

el debat democràtic i fer avançar els nostres ob-

l’entitat, la seua dimensió i les seues característiques.

jectius programàtics.

– Donar a conéixer les seues accions en altres es-

En l’àmbit intern

pais i amb les xarxes amb què treballa; com, per
exemple: Consell de Cultura, Consell de la Joven-

L’estratègia UGT-PV es planteja la necessitat que tots

tut, CES, plataformes socials i moviments com

els nostres afiliats i afiliades, delegats i delegades, i

l’Aliança pel clima, Plataforma de La Dependèn-

quadros sindicals estiguen al corrent de les qüestions

cia, Plataforma de les Empleades de la Llar, pla-

que es dirimeixen en el sindicat, i al mateix temps

taforma per la Justícia Fiscal…; moviments com

se’ls deu de dotar de canals i ferramentes, perquè la

Finançament Just; coordinadores com la Coor-

seua tasca trobe també espill on mostrar-se. Per a

dinadora d’ONGD i la Coordinadora Feminista,

això es deu:

campanyes com Pobresa Zero…. I en els esdeveniments en què es veu involucrat com el Festival de Cine Ciutadà i Compromés, presentacions
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apareguen els temes d’actualitat de forma més

En l’àmbit extern

visual i atractiva. Connectat amb les xarxes socials que s’utilitzen des d’UGT-PV.

L’estratègia d’UGT-PV es plantejar la necessitat de

– A més, UGT-PV desenvoluparà una estratègia de

connectar amb la societat a més de amb els centres

comunicació 3.0 para a través de les noves tec-

de treball, per a això UGT-PV necessita que els mit-

nologies i les xarxes socials dotar de nous canals

jans compten amb UGT-PV com un agent social ge-

de difusió que ajuden a fer que el missatge i posi-

nerador d’opinió i notícies de l’àmbit laboral i fora del

cionaments del sindicat arribe a diferents públics.

mateix. Per a això és necessari:

Continuar amb el treball en RRSS, potenciant el
contingut multimèdia, en un context en què el vídeo i la imatge cobren tot el protagonisme..

– Adaptació de l’APP del Confederal a UGT-PV.
– Posar a disposició de les federacions els serveis
que té el gabinet de comunicació de cara a crear
materials audiovisuals de suport als processos
d’eleccions sindicals.

– Formació en RRSS i comunicació 3.0.: formar en
noves tecnologies (Google i els seus espais virtuals) i ús i bones pràctiques de xarxes socials a
les persones que cada organisme designe com
enllaç per al seu ús i crear unes línies bàsiques de
procediment que milloren la coordinació de les
campanyes, implicant als organismes sectorials i
territorials.

– Oferir la possibilitat d’un programa de formació,
en coordinació amb les persones responsables
d’esta àrea, per a aquelles persones que necessiten en la seua tasca en què intervé el sindicat
centrals i transversals com a temes gènere, igualtat, la integració, medi ambient i d’altres temes
d’índole general, que contribuïsquen a formar
representants sindicals acords amb els principis
i valors que es defenen des d’UGT-PV.

– Propiciar la participació de l’equip o responsable
de comunicació a l’hora de planificar accions,

1. Construir un nou missatge, que mostre el que implica ser un sindicat de classe. El missatge ha de ser
clar, directe i pròxim, i ha de respondre a les necessitats de la societat com ho són l’emergència climàtica, la defensa dels drets de les dones i altres temes
de l’actualitat social en els quals ja es treballa a més
des del sindicat. En el recorregut caldrà articular diferents missatges en funció del moment, havent de
vetlar sempre perquè siguen accessibles al públic en
general.
Accions:

– Continuar programant trobades amb els Mitjans
de comunicació, més enllà dels propis del sindicat, poden ser desdejunis, entrevistes… per a
fer arribar les nostres postures i missatges clau
sobre temes d’actualitat i sobre aquells que ens
interesse posicionar en l’agenda mediàtica; com
ha sigut el cas del finançament just, per exemple.

– Generar espais de debat a què invitar també altres actors, oberts als Mitjans de comunicació,
en els quals UGT-PV es posicionaria com a agent
social al favor del diàleg (relacionat amb l’ús dels
espais multiusos esmentat abans) defenent el
seu missatge/s en estos fòrums.

campanyes i mobilitzacions que el sindicat vaja

2. Continuar generant opinió a través de l’ús dels nos-

a posar en marxa al llarg del període, quant a la

tres canals propis d’informació i emfatitzant l’ús dels

seua organització, per a potenciar l’impacte que

canals audiovisuals.

es vol aconseguir.
Accions:

– Continuar amb la secció d’El Focus per a comptar
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amb entrevistes a persones clau dins i fora del

La Formació Sindical

sindicat que puguen penjar-se en la web i distribuir-se a través de les xarxes socials.

La Formació Sindical és essencial per a assolir els

– Obrir espais de debat sobre temes d’actualitat

objectius que es marque l’Organització, per a acon-

revitalitzant l’ús dels espais multiusos de què

seguir una identitat de valors i principis ideològics,

disposa UGT-PV (saló d’actes i d’altres) en els

per a incrementar l’afiliació i conservar-la, i per a

que fer partícip a les nostres estructures i tam-

aconseguir que l’Organització, la nostra Organitza-

bé a públic extern.

ció Sindical, reflectisca en el seu si i actue en con-

– Generar i distribuir opinions i posicionaments i

seqüència amb la composició actual de la classe

argumentaris sobre temes d’interés general.

treballadora. La formació i la qualificació sindical

– Generar i distribuir dossiers semestrals en què

tenen un valor especialment estratègic. Tindre cri-

s’evidencia quin és el paper d’UGT-PV en els Mi-

teris i un juí col·lectiu, d’acord amb els valors de l’or-

tjans de comunicació, perquè en funció dels re-

ganització, sobre la realitat canviant en què opera

sultats es puga reorientar l’estratègia o reforçar

el sindicat.

aquelles àrees que ho evidencien.
Per a la UGT del País Valencià un procés formatiu
3. Convertir a UGT-PV en generadora d’opinió i en

adequat implica destinar recursos humans i econò-

proveïdora d’informació i mantindre des d’eixe es-

mics suficients, per a determinades àrees de forma-

pai relacions fluides amb els mitjans de comunica-

ció sindical que es consideren estructurals i estratè-

ció.

giques. Per a això és necessari que compte amb un
instrument adequat, un finançament estable, que

Accions:

permeta una oferta continuada al llarg de l’any.

– Tindre resposta immediata a les qüestions so-

La formació ha de ser un programa d’oferta, segons

cials, polítiques econòmiques i laborals que ho

les necessitats de l’Organització. La formació en

demanden

valors estarà en tots els continguts de la Formació

– Tindre un coneixement immediat dels resultats

Sindical de forma transversal, per tant, el Sindicat

de les eleccions sindicals, per a poder infor-

s’encarrega del seu disseny, planificació i imparti-

mar-respondre els Mitjans de comunicació en

ció, encara que també es requerisca la col·laboració

els casos en què siga d’importància.

d’especialistes.

– Comptar amb informació sobre empreses clau
en què UGT-PV té delegats i delegades sindi-

La UGT-PV es compromet a realitzar una formació

cals o persones de referència en l’estructura

continuada dels seus quadros sindicals a fi d’actua-

sindical per a poder donar resposta a les ne-

litzar permanentment els seus coneixements, fent

cessitats dels periodistes en els casos en què es

especial reforç en la formació per a la negociació

puga requerir informació.

col·lectiva i el diàleg social, segons la Resolució d’11
de novembre de 2019 destinada al finançament de
plans de formació en l’àmbit de la Comunitat Valenciana dirigida a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg
social i la negociació col·lectiva.
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Així mateix, és convenient que tots els quadros sindi-

envolupament de procediments de mediació.

cals d’UGT-PV siguen coneixedors de la publicació de
les lleis de referència.

El GTJ prestarà assistència lletrada gratuïta a les delegades i delegats afiliats a la UGT-PV en aquells as-

S’elaborarà un calendari de formació sindical amb

sumptes relacionats amb la jurisdicció penal que tin-

caràcter anual.

guen com a causa o origen la seua activitat sindical,
amb un informe previ de la Federació corresponent

S’elaborarà un pla curricular de formació sindical per

que serà avaluat per la Comissió de Direcció del GTJ.

a delegats i delegades, i per al personal que directa-

Així mateix prestarà assistència jurídica en les condi-

ment tracta amb persones, afiliades o treballadores,

cions anteriors en els supòsits següents:

en general, basant-se en els requeriments de la seua
responsabilitat, i un pla de formació de càrrecs orgà-

– Les reclamacions motivades per la vulneració del

nics, dirigit a responsables de les distintes estructu-

dret a la intimitat personal, a l’honor, a la pròpia

res, en col·laboració amb els distints organismes de la

imatge i a la integritat física i moral de les i els

UGT-PV, amb la base dels materials i publicacions de

representants sindicals de la UGT-PV en l’exercici

l’Escola Julián Besteiro.

de les seues funcions, o per haver-se perjudicat

El Gabinet Tècnic Jurídic
El Gabinet Tècnic Jurídic (d’ara endavant, GTJ) mancomunat es configura com un instrument bàsic per a
l’afiliació i complementari de l’acció sindical.
Es constitueix com un servei tècnic que garanteix
l’assessorament i l’atenció jurídica de qualitat, responsable, professionalitzada i sindicalitzada als tre-

la imatge de la UGT-PV com a sindicat que contribueix a la defensa i promoció dels interessos
econòmics i socials dels treballadors i treballadores..

– Les demandes que, com a conseqüència d’haver
tingut lloc un accident laboral, pogueren emplaçar a delegats i delegades de prevenció de
riscos laborals de la UGT-PV com a part condemnada en el procediment corresponent.

balladors i les treballadores i afiliats i afiliades, així

El GTJ de la UGT-PV es regeix per un Reglament, que

com a les federacions mancomunades de la UGT-PV.

serà adaptat, en els 6 primers mesos després de la
celebració del 9é Congrés Nacional Ordinari, a les

L’assessorament tècnic ha de contemplar, amb re-

estructures, tant sectorials com territorials, que es

cursos propis suficients, els assumptes referents a

determinaren o a qualsevol altra modificació. Les

la jurisdicció social. EL GTJ, no obstant això, podrà

modificacions que haguera al Reglament s’hauran de

concertar, a través de convenis de col·laboració este

ratificar en l’I Comité Nacional Ordinari que se cele-

assessorament per assumptes referents a les jurisdic-

bre. En el mateix termini es determinarà, en la Comis-

cions civil i penal; de la mateixa manera, es comptarà

sió de Direcció del GTJ, el nombre de professionals

amb les i els professionals necessaris per a elaborar

per Centre i la seua localització comarcal.

els peritatges que cada especialitat requerisca.
El GTJ haurà d’evolucionar fent una cobertura més
àmplia i especialitzada, això és, cobrirà les necessitats d’assistència jurídica en totes les jurisdiccions i

La UGT-PV, a través de la CEN, establirà els mecanismes necessaris per a aconseguir la Mancomunació
voluntària de les Federacions Nacionals de la UGT-PV
en el si dels Òrgans de Direcció i Control del GTJ.

especialitzacions, així com contemplar a futur el des-
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Finalment, serà necessari escometre la normalització,
generalització, habitualitat, perfeccionament i millora
de la nova aplicació informàtica de gestió de cites i
expedients del GTJ, així com el seu allotjament en el
servidor de la UGT-PV.

– Posar en marxa projectes de futur per a atraure a
les persones joves.

– Aprofundir en l’acció sindical institucional que
posa en valor el treball sindical.

– Aprofundir en la política de transparència iniciada per a l’afiliació i la societat en general.

Esta aplicació informàtica ens permet millorar el sistema de registres i la realització de les tasques del
GTJ en punt a les telecomunicacions LexNet, SMAC,
comunicacions telemàtiques processals diverses,
presentació d’escrits, documents i trasllat de còpies
a l’administració de justícia, així com la generació de
diversos informes estadístics en relació a les visites,
tipologia i nombre d’assumptes, perfil dels usuaris i
usuàries del GTJ i resultats de les gestions realitzades
en els distints expedients.

Ingressos:

– Cal estabilitzar i blindar en la mesura que es puga
les escasses subvencions que rebem.

– Establir una estratègia d’afiliació per al manteniment del sindicat en el futur.

– Treballar per a seguir en la unificació i mancomunitat de serveis comuns.

– Continuar amb la venda dels centres de formació
i Casas del Poble que no s’utilitzen.

– Millorar de la gestió de les baixes de l’afiliació i
L’estabilitat econòmica és la nostra
garantia de futur
L’autonomia sindical es reforça amb un sindicat sense
deutes i amb independència econòmica plena, per a
la qual cosa el Comité Nacional va aprovar un Pla de
Viabilitat 2016-2020 amb 13 línies d’actuació que ha
tornat l’estabilitat econòmica a UGT-PV.
FULL DE RUTA 2021-2024.
En esta nova etapa és necessari centrar els esforços
a assegurar el futur del sindicat a llarg termini. Per
a això és necessari reorientar el despesa per a una
constant millora en l’atenció de la nostra afiliació i ser
una ferramenta útil per al conjunt de la ciutadania,
amb les mesures següents:

– Renovació, actualització i modernització de les
cases del poble.

– Activitats sindicals útils i atractives per a la tota
la ciutadania en general.

– Millorar i innovar els serveis i atencions per a
mantindre i augmentar la nostra afiliació.
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consensuar un protocol d’actuació.
Despeses:

– Actuar amb prudència i moderació en tot tipus
d’actuacions sempre amb austeritat i rigor.

– Continuar amb la política d’estalvi per a compensar la pujada de serveis bàsics i cost salarial.

– Estabilitzar els ingressos i despeses de la FPT i
aconseguir el seu equilibri financer.

– Continuar adequant les despeses del Gabinet
Jurídic i de Mediació per a racionalitzar la seua
dimensió.

– Els RRHH i les aportacions econòmiques comarcals estan lligades a l’afiliació d’estes.

– Manteniment de les despeses dels serveis mancomunats al 50% entre FFNN i la UGT-PV.
ACTUACIONS ESTRATÈGIQUES:
Una vegada constatat un superàvit anual estructural
és necessari establir les prioritats del mateix.

– Un estalvi anual per a crear un fons de reserva
econòmic que garantisca al final de la legislatura

Document aprovat en el 9º Congrés Nacional UGT-PV

PROGRAMA D’ACCIÓ

almenys el pagament d’un trimestre de tota la

ganitzativa que des de l’eficaç gestió dels recursos

nòmina de la UGT-PV.

sindicals garantisca una major i millor presència del

– Manteniment de l’actual nombre d’efectius de la

sindicat en els centres de treball i en la societat, no

nostra actual plantilla, a excepció de la contrac-

sols per a garantir la supervivència de l’organització,

tació d’algunes persones de perfil tècnic.

sinó també per a millorar la nostra acció sindical, la

– Basant-se en les conclusions de la Relació de

nostra implantació territorial i el nostre creixement

Llocs de Treball programar una homologació i

en afiliació i representació. La política organitzativa

actualització de retribucions i categories profes-

es converteix així en un instrument per a difondre i

sionals.

estendre el nostre projecte sindical en tots els àmbits.

– Anàlisi de l’edat de la plantilla i estudi d’un pla de
prejubilacions per a rejovenir-la.

La política organitzativa d’UGT-PV s’articula a través
de les accions següents:

Política organitzativa i organització
territorial del sindicat

– La UGT-PV estableix la seua presència en el territori a través d’una estructura comarcal que serà

La nostra organització s’ha de dotar d’una política

la responsable de la implantació territorial de

organitzativa i d’una organització territorial que li

l’organització, de l’aplicació en el seu àmbit dels

permeta garantir una defensa eficaç dels interessos

acords de la CEN i de les resolucions i acords del

de les treballadores i els treballadors independent-

sindicat, i de la coordinació de l’activitat sindical

ment del seu sector d’activitat, situació laboral o im-

i del suport a les Federacions Nacionals en les

plantació territorial.

tasques que els són pròpies. Per a garantir un
desenvolupament eficaç de les seues responsa-

Hem d’aprofundir a construir una organització pròxi-

bilitats es dotaran d’una estructura de gestió i

ma a les treballadores i els treballadors, amb presèn-

representació, encapçalada per la Secretaria Ge-

cia en el nombre més gran possible de centres de

neral Comarcal, així com d’òrgans de participació

treball i amb la suficient implantació territorial que

i consulta, que permeten la participació de les

ens permeta créixer en afiliació i representació, i do-

afiliades i els afiliats, de forma directa o a través

tar-la d’una estructura organitzativa i administrativa

de les seues estructures Federals, en la presa de

que prime l’eficàcia i l’eficiència en la gestió dels seus

decisions i en les actuacions desenvolupades per

recursos, tant materials com humans.

l’organització.

En l’anterior mandat el sindicat va realitzar una profunda transformació en l’àmbit organitzatiu i de
gestió, davant de la necessitat d’adequar les seues
estructures i mecanismes de gestió després de l’impacte que la crisi econòmica va tindre, tant en el
volum de recursos gestionats pel sindicat com en la
percepció que una part dels treballadors i les treballadores tenien del paper i del treball desenvolupat
per les organitzacions sindicals.

– L’estructura territorial de l’organització es basa
en el manteniment d’una xarxa de Casa del Poble
o Centres d’Atenció distribuïts al llarg del territori, que garantisca una presència homogènia del
sindicat al País Valencià, i servisca per a impulsar
la nostra acció sindical, l’atenció a les treballadores i els treballadors i a les nostres afiliades i
afiliats, així com el nostre creixement afiliatiu i de
representació.

– L’estructura territorial s’articula a través de sis
Així doncs, resulta imprescindible una política or-

Comarques, sent l’àmbit geogràfic de cada una
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l’aprovat en el 8é Congrés Nacional de la UGT-

– L’estructura comarcal, com a instrument de ver-

PV. La denominació de cada una d’elles serà la

tebració territorial del sindicat, durà a terme les

següent:

accions encaminades a assegurar el compliment

– Comarques de Castelló.

de les tasques comunes, garantir una adequada
atenció a les afiliades i afiliats, i aplicar les re-

– L’Alacantí-La Marina.

solucions i les directrius sobre les polítiques de

– La Muntanya-Vinalopó-Vega Baja.

la UGT-PV emanades del Congrés Nacional i els

– L’Horta Nord-Camp de Túria-Camp de
Morvedre.

Comités Nacionals, i d’acord amb els acords de la
CEN. Així mateix, prestaran suport a les Federacions Nacionals i a les seues estructures comar-

– Ribera-Safor-Vall d’Albaida-Costera-Canal
de Navarrés.

cals en el desenvolupament de la seua activitat
sindical quan així se’ls sol·licite.

– Valencia Sud i Interior.
– Les comarques depenen orgànica, funcional i
econòmicament de la CEN d’UGT-PV. Els seus
responsables seran les persones que ostenten
les secretaries generals Comarcals, les quals seran triades en el 9é Congrés Nacional d’UGT-PV.

– El nombre de Centres d’Atenció vindrà determinat pel nombre de població activa, de població
ocupada i en coherència amb l’afiliació i la representació existent en la zona, així com, per la
importància estratègica sindical en el territori. En
la seua distribució es tindrà en compte les distàncies entre l’un i l’altre, igual que les comunicacions en matèria de transport públic. Es mantindran almenys dos per cada Comarca, un que serà
el Centre Comarcal d’Atenció de Referència, que
es correspondrà amb la ciutat més important des
del punt de vista econòmic, polític i poblacional.

– La Unió Nacional treballarà amb les Federacions
Nacionals a fi de garantir la solidaritat, la igualtat
i l’homogeneïtat en l’atenció a les persones afiliades, representants del sindicat en els centres
de treball, així com a les treballadores i els treballadors del País Valencià, desenvolupant accions
que milloren la satisfacció de les nostres afiliades
i afiliats, garantint, no sols la seua permanència
en el sindicat, sinó a més contribuint a l’augment
de l’afiliació i la representació.

– Les Federacions Nacionals consolidaran la
presència de RRHH en els Centres d’Atenció
d’UGT-PV, de manera estable almenys, en els
Centres Comarcals d’Atenció de Referència establits, i en la resta dels centres depenent de la
disponibilitat de RR.HH. de cada Federació, i basant-se en la seua estratègia d’acció sindical en
eixe territori.

– Per a les tasques de gestió i representació en
l’àmbit comarcal el 9é Congrés Nacional de la

– Els Centres d’Atenció disposaran de les condi-

UGT-PV triarà per a cada una de les seues co-

cions d’ús i els recursos materials adequats, es-

marques a una Secretaria General Comarcal que

pecialment quant als sistemes d’informació, la

serà qui represente a la UGT-PV en el territori,

infraestructura i els serveis de comunicacions,

que vetlarà pel bon funcionament de l’organit-

garantint un accés ràpid i eficaç a les xarxes de

zació i pel desenvolupament de les funcions que

l’organització, preservant sempre la seguretat en

en el seu àmbit geogràfic vinguen determinades

l’intercanvi d’informació, la protecció de dades

en el Reglament Comarcal de Funcionament que

de caràcter personal i la protecció dels recursos

aprove el Comité Nacional. Després de la cele-

informàtics.

bració del Congrés Nacional cada Secretaria
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General Comarcal proposaran a la CEN el nome-

par, els serveis bàsics que es presten, els serveis

nament dos Secretaries Comarcals que confor-

especialitzats, les funcions de les secretaries ge-

maran l’equip de suport a la secretaria general.

nerals Comarcals i de les Secretaries Comarcals,

En el cas de nomenament com a secretaris o

el funcionament i composició de la Comissió de

secretàries Comarcals de Delegats o Delegades

Coordinació Comarcal i del Consell Consultiu Co-

de Personal i membres de Comité d’Empresa es

marcal, els mecanismes de participació i consul-

requerirà el vistiplau de la Federació en què es

ta en l’àmbit comarcal, així com qualssevol altres

troben adscrits.

aspectes que aprove el Comité Nacional.

– Les Federacions Nacionals, a fi de garantir la seua

– Les persones que integren el 40% de la repre-

participació en l’estructura territorial, triaran una

sentació en el Comité Nacional que correspon

Secretaria General Comarcal, a través de les vies

a les estructures comarcals segons l’article 14.2

democràtiques establides per cada Federació, en

dels Estatuts Nacionals de la UGT-PV, seran tria-

cada una de les comarques de la Unió. A fi de

des de manera proporcional i representativa del

millorar el treball i les tasques de coordinació en-

territori per les FFNN a través dels processos de-

tre els distints organismes en l’àmbit territorial,

mocràtics establits en cada una d’elles, segons

es constituirà en cada una de les Comarques una

la seua pròpia estructura interna. Cada Comarca

Comissió de Coordinació Comarcal el funciona-

conformarà una única delegació.

ment de la qual, composició i competències vin-

– Les secretaries generals Comarcals triades en el

drà regulat en el Reglament Comarcal de Fun-

9é Congrés Nacional, seran integrants nates del

cionament.

Comité Nacional i del Consell Nacional de la UGT-

– Per a garantir la participació de les Federacions

PV.

Nacionals en la presa de decisions en l’àmbit co-

– Les afiliades i afiliats de la comarca de l’Horta de

marcal i vertebrar l’estructura territorial, es cons-

València, a causa de la coincidència de la seu de

tituirà en cada comarca un Consell Consultiu Co-

la CEN d’UGT-PV amb la d’eixe àmbit territorial,

marcal, en el que participaran les i els integrants

depenen directament de les Federacions Nacio-

de l’estructura territorial i representants de les

nals i de la UGT-PV.

Federacions Nacionals de manera proporcional i
representativa del territori. La seua composició i
funcions es regularan en el Reglament Comarcal
de Funcionament.

– La CEN de la UGT-PV podrà convocar, en coordinació amb les secretaries generals Comarcals,
Assemblees Generals Ordinàries, en cada una de
les estructures comarcals en què exposar les línies bàsiques de la política sindical i organitzativa que està desenvolupant la UGT-PV, així com
tractar aquelles qüestions d’especial rellevància
sindical.

– El Reglament Comarcal de Funcionament regularà totes les qüestions relatives a l’estructura
territorial, i en concret les tasques a desenvolu-

Política afiliativa. Ampliar la nostra base
per a ser més forts
El creixement d’afiliació és un dels objectius fonamentals del sindicat, ja que a través d’este garantim
la nostra presència en els centres de treball, la nostra
implantació territorial i la nostra suficiència econòmica. Mantindre la nostra afiliació, reduint les elevades
taxes de rotació i ampliant el nombre de treballadors
i treballadores que se sumen a UGT és imprescindible
per a garantir l’existència, l l’evolució i el desenvolupament del sindicat.
El sindicat ha de situar com a element central de la
seua activitat una adequada atenció a les seues afilia-
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des i afiliats, la qual cosa farà que ens vegen com una

– Establir Plans Anuals d’Afiliació, coordinadament

organització pròxima als seus problemes i reivindica-

amb les Federacions Nacionals, i amb la partici-

cions, i com l’instrument més eficaç per a, de manera

pació de l’estructura territorial que establisquen

col·lectiva, defendre els seus interessos.

objectius concrets de creixement afiliatiu, tant
des del punt de vista sectorial com territorial.

La proximitat i el contacte permanent amb les nostres

Determinant els recursos destinats a este fi i es-

afiliades i afiliats reforça el seu sentiment de perti-

tablint els mecanismes de control, seguiment i

nença i referma la seua permanència en l’organització

eficàcia del pla.

i la seua vinculació amb el projecte sindical d’UGT.

– Desenvolupar campanyes específiques d’afiliació

Les persones que s’acosten al sindicat requereixen

de delegades i delegats no afiliats, així com de

d’una atenció pròxima i professional, que done res-

col·lectius o grups d’especial rellevància des del

postes eficaces a tots els seus problemes sociolabo-

punt de vista laboral o social, amb especial in-

rals, tant des d’una perspectiva col·lectiva com indivi-

sistència en la joventut, la població migrant i les

dual, i pose en valor l’afiliació sindical enfront de les

dones.

treballadores i treballadors no afiliats.

– Acostar el sindicat a les noves afiliades i afiliats
implementant mesures que els permeten co-

Així mateix, les nostres afiliades i afiliats han de co-

néixer el nostre projecte sindical, la nostra his-

néixer que formen part d’una organització centenària

tòria, la nostra organització i els serveis que els

que treballa en la defensa d’un model de benestar

prestem. Per a això es desenvoluparà un Pla de

que protegisca a tota la ciutadania i en la construcció

Recepció de noves afiliades i afiliats, en el que es

d’una societat més justa i solidària, en definitiva, han

determinaran les mesures i els mitjans perquè les

de conéixer que formen part d’un sindicat fort, reivin-

nostres noves companyes i companys coneguen

dicatiu i solidari que posa al seu abast serveis, pres-

la seua organització, especialment a través dels

tacions i recursos que els permet millorar les seues

mitjans que les noves tecnologies de la comuni-

condicions laborals, la seua situació econòmica i les
seues condicions de vida.

cació i la informació posen a la nostra disposició.

– Establir, conjuntament amb les Federacions Nacionals, una Oficina d’Atenció a l’Afiliació, que

La nostra organització, com a sindicat de classe, ha

actue com a punt central d’informació i atenció

d’expandir la seua base afiliativa en tots els àmbits

directa en què, telefònicament o per mitjà de

del món del treball, tant per compte d’altri com per

l’ús de les noves tecnologies, es done resposta

compte propi, arribant a tots els sectors d’activitat, i

àgil, professional i solvent als dubtes, consultes,

prestant especial atenció a les noves realitats laborals

incidències, queixes, reclamacions o qüestions

i formes de treball que cada vegada empren a nom-

plantejades per les nostres afiliades i afiliats re-

bre més gran de treballadores i treballadors, i que

lacionades amb la seua situació laboral, afiliació,

generen nous nínxols d’explotació a què hem d’en-

enquadrament orgànic, serveis que presta l’orga-

frontar-nos incrementant la nostra activitat sindical.

nització, Centres d’Atenció o qualsevol altra que

Afiliar i organitzar a les treballadores i treballadors
d’estes noves realitats ha de convertir-se en una prioritat.

es determine.

– Reforçar els mecanismes d’enviament sistemàtic
d’informació a les nostres afiliades i afiliats, in-

Per tot això la política en matèria d’afiliació d’UGT-PV
se sustenta sobre les actuacions següents:
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informació que realment resulte del seu interés.

mesos a través de l’establiment d’indicadors.

– Millorar la gestió administrativa de l’afiliació, ja

– Reconéixer la fidelitat i el compromís de les nos-

que esta resulta fonamental per a garantir un

tres afiliades i afiliats més veterans, per al que es

adequat enquadrament sectorial i territorial i

continuarà homenatjant a totes i tots els afiliats a

l’existència d’una base de dades actualitzada que

la UGT-PV que al llarg del mandat derivat del 9é

permeta millorar la comunicació amb les nos-

Congrés Nacional aconsegueixen una antiguitat

tres afiliades i afiliats, així com la seua atenció

igual o superior a 30 anys.

sindical. Per a això es desenvoluparan mesures
per a millorar el coneixement i ús de l’aplicatiu
confederal AGI i es posaran en marxa, junt amb
les Federacions Nacionals, plans d’actualització i
depuració de les dades laborals i personals de la
nostra afiliació.

– Reduir la taxa de rotació disminuint el percentatge de baixes com a mecanisme per a incrementar
els percentatges d’afiliació, introduint mesures,
junt amb les Federacions Nacionals, que permeten actuar de manera ràpida i eficaç davant d’un
impagament a fi de conéixer els motius d’este i
garantir el seu cobrament i el manteniment de
l’afiliació, amb l’objectiu que la baixa siga l’última
opció. Per a això és necessari garantir la gestió
de tots i cada un dels rebuts tornats, introduint
nous mitjans d’abonament de rebuts, i assegurant-se de que les afiliades i afiliats coneguen totes les opcions que els permeten continuar mantenint la seua afiliació. Així mateix, és necessari
continuar depurant la base de dades a fi d’evitar
l’acumulació d’afiliades i afiliats amb més de sis
rebuts impagats a causa dels perjuís econòmics i
de gestió que la seua existència suposa.

Les Eleccions Sindicals.
Millorar la nostra representativitat
com a garantia de drets
Les eleccions sindicals són un element essencial per
al sindicat, ja que els seus resultats determinen la
nostra representativitat sindical, és a dir, la legitimitat
que ostentem per a poder negociar i arribar a acords
tant amb la representació patronal com amb l’administració.
Les eleccions, junt amb l’afiliació, són els instruments
que ens permeten mesurar la nostra implantació i acceptació per part de les treballadores i els treballadors, sent per tant un termòmetre que mesura el grau
d’acceptació de les nostres propostes i de la nostra
acció sindical, i si hem sigut capaços de connectar
amb les seues inquietuds i reivindicacions, i donar-los
les solucions oportunes. El nostre nivell de representació dependrà, llavors, de la confiança que atorguen
les treballadores i els treballadors a les nostres candidatures.
El nostre model de representació, que té més de 40

– Reforçar la qualitat dels serveis que prestem a les

anys, ha permés democratitzar les relacions laborals

nostres afiliades i afiliats i a les persones no afi-

i millorar les condicions sociolaborals de les treballa-

liades que acudeixen a la nostra organització, ga-

dores i els treballadors, però, a causa de la configu-

rantint una atenció professional i personalitzada

ració del nostre teixit productiu i la grandària mitjana

a cada un d’ells i elles. Així, s’elaborarà una Carta

de les nostres empreses, este sistema de representa-

de Serveis a l’Afiliació per a donar a conéixer els

ció continua excloent a un elevat nombre de treballa-

serveis que es presten, expressar els compromi-

dores i treballadors. L’alt nombre d’empreses amb un

sos de qualitat que s’adquireixen amb els afiliats

cens electoral que no permet triar representació, les

i les afiliades, garantir l’exercici dels seus drets

noves formes d’organització empresarial i la precarit-

i mesurar el compliment dels objectius compro-

zació del mercat de treball deixa a milers de treba-
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lladores i treballadors sense representants sindicals,

Reforçar el paper del Comité Electoral d’UGT-PV

i, per tant, sense un instrument fonamental per a la

com a peça clau de la nostra estratègia electoral

defensa dels seus interessos col·lectius i individuals.

– El Comité Electoral (CE-PV) és l’instrument per

Davant d’esta situació és imprescindible la modificació de l’actual marc legal que regula els processos
d’eleccions sindicals, de manera que es troben solucions que permeten garantir l’extensió de la representació unitària al màxim nombre de treballadores
i treballadors. Però mentre això no es produïsca la

a garantir el desenvolupament racional i organitzat de les eleccions sindicals, assegurant la
utilització més eficient i solidària dels recursos
econòmics i humans que el conjunt de l’organització posa a disposició de les i els responsables
de gestionar esta activitat.

nostra organització ha de continuar desenvolupant

– El Comité Nacional d’UGT-PV aprovarà el seu

una ingent tasca per a incrementar la seua represen-

Reglament de funcionament, en el que s’arreple-

tació, augmentant el nombre de les nostres delega-

garan la seua composició, tasques i normes de

des i delegats de personal i els comités d’empresa i

funcionament.

juntes de personal, per tant, l’objectiu no sols passa
per renovar els nostres mandats, sinó per ampliar la
nostra representació en noves empreses i sectors
d’activitat.

serà l’encarregada de convocar i coordinar les
reunions del CE-PV. L’assistència de les i els integrants del CE-PV a les reunions serà obligatòria.

Per a tot això, en matèria electoral la UGT-PV desenvoluparà els objectius següents:
Convertir les eleccions sindicals en una tasca fonamental per al sindicat, establint una cultura de la
representació

– El CE-PV, coordinarà i farà el seguiment de totes
les tasques generals relacionades amb la promoció i realització de les eleccions sindicals, la
conflictivitat electoral, les mesures de suport a
les delegades i delegats, la seua formació i qualsevol altra que es considere rellevant en matèria

– Les eleccions sindicals no se circumscriuen a un
període concret, sent necessari treballar a curt,
mitjà i llarg termini amb objectius clarament definits, mesurables, planificant el treball en funció
d’una estratègia determinada.

– Hem de dotar-nos d’una estructura organitzativa
adequada a les nostres necessitats i objectius,
activar recursos econòmics i humans i consolidar
els equips d’una manera estable.

– Detectar els espais de creixement tant a nivell
sectorial com territorial, i desenvolupar l’estratègia electoral necessària que ens permeta posicionar-nos com la primera força sindical al País
Valencià.

– La Comissió Executiva Nacional de la UGT-PV

electoral. Les FFNN seran les encarregades de
les tasques específiques en els seus àmbits sectorials i seguint les directrius del seu propi Comité Electoral.

– El CE-PV col·laborarà amb les FFNN perquè l’assignació dels recursos per a Agents Sindicals
(ASI) corresponents a la nostra Unió es facen
efectius i es distribuïsquen entre les FFNN. Així
mateix, col·laborarà amb l’objectiu d’assolir els
criteris de planificació anuals, establint els mecanismes de coordinació necessaris per a la realització dels processos electorals en els centres
de treball on tinguen activitat empreses de diferents sectors emmarcats en distintes Federacions, garantint l’estabilitat dels equips segons
les necessitats electorals.
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– El Comité establirà un Pla de Formació que ga-

per a evitar la conflictivitat, garantir la seguretat

rantisca una formació actualitzada i contínua en

jurídica i minimitzar els costos afegits a l’elevada

matèria electoral per a totes les i els agents sin-

conflictivitat electoral.

dicals i tots aquells quadros de l’organització que
realitzen tasques en matèria electoral, garantint
així que totes les i els membres de l’organització
que intervenen en les distintes fases del procés
electoral tenen el major nivell de competència i
qualificació.
Planificar el seguiment i millorar el suport a les
delegades i delegats

– Visitar a les delegades i delegats d’UGT-PV en el
seu centre de treball, planificant les visites com a
mínim dos vegades a l’any i compatibilitzant-les
amb l’elaboració de candidatures i la realització
d’eleccions sindicals. Estes visites han de servir
per a traslladar informació, arreplegar suggeriments i afiliar a les treballadores i els treballadors i a les delegades i els delegats que encara
no ho estiguen.

– Oferir i facilitar a les nostres delegades i delegats, juntament amb les Federacions Nacionals,
l’accés a un itinerari de formació, que els permeta adquirir els coneixements necessaris que són
imprescindibles per a desenvolupar la seua tasca
sindical.

– Convocar a les nostres delegades i delegats als
actes i activitats de l’organització per a fer-los
partícips de la vida del sindicat.
Rebaixar la conflictivitat electoral

– Traslladar a la Confederació la necessitat del canvi dels col·legis electorals en l’àmbit de la relació
de caràcter laboral, deixant-ho, de la mateixa
manera que en l’àmbit funcionarial o estatutari,
en un sol col·legi electoral, llevat que per conveni
o acord es determine un àmbit específic concret
en els sectors de l’Administració Pública.

– Realitzar un seguiment de la renovació “de
l’Acord en matèria d’eleccions sindicals entre
les centrals sindicals Unió General de Treballadors del País Valencià i Comissions Obreres del
País Valencià” firmada en 2019. Este acord, que
arreplega criteris jurídics-doctrinals consolidats
en l’àmbit del País Valencià, va nàixer amb dos
objectius: garantir el clima de pau social durant
la celebració dels processos electorals i atorgar
seguretat jurídica a tots els agents que intervenen en el seu desenvolupament (empreses, treballadores i treballadors, representants sindicals,
integrants de les meses electorals, assessores i
assessors, etc.).

– Complir i exigir el compliment del “Protocol
d’Acords sobre eleccions sindicals” subscrit per
UGT i Comissions Obreres a nivell confederal,
com a garantia d’un procés electoral rigorós,
destacant el compromís per ambdós confederacions, de no impugnar davant de la Jurisdicció
Social els laudes arbitrals que siguen promoguts

– Les eleccions sindicals continuen sent una font

per qualsevol d’elles, i limitar les impugnacions

de conflictivitat, en molts casos derivada de la

als temes de fons, evitant fer-ho per aspectes

pròpia competència sindical, però en molts altres

formals quan es tinga la certesa que els proces-

conseqüència d’una normativa reguladora amb

sos electorals han sigut celebrats democràtica-

evidents buits i que, fruit de la seua antiguitat, no

ment.

ha arreplegat els canvis que s’han anat produint
en les relacions laborals i en la nova configuració
de les empreses, així doncs és necessari actuar

– Col·laborar amb les Federacions Nacionals en la
subscripció d’acords, genèrics o a nivell sectorial, per a garantir que els processos electorals
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no s’acumulen o retarden, evitar els litigis en ma-

adequats per a poder desenvolupar les seues

tèria electoral que ens fan gastar temps, recursos

tasques de manera satisfactòria.

i la pèrdua, moltes vegades, d’un número important de delegades i delegats.
Millorar el paper d’arbitratge electoral i reforçar la
seua independència

– Hem de reforçar les seues funcions, dotant-los
de continguts d’assessorament sindical i de coneixement ampli de l’organització de manera
que totes i tots tinguen el suport específic dels
diferents sectors, conformant un sistema de

– S’ha de mantindre el bon funcionament de la
institució arbitral, garant de resoldre en primera
instància, a través d’un procediment arbitral obligatori, els litigis que es produïsquen en el procés
electoral, evitant la judicialització.

– Hem de garantir, junt amb CCOO, un adequat
funcionament de la institució arbitral, vetlant per
que la mateixa dispose dels recursos necessaris
per a l’adequat desenvolupament de la seua funció, establint una relació de cooperació amb les
persones que exerceixen la funció arbitral, així
com preservar la seua professionalitat i imparcialitat.

– La nostra organització ha de garantir en el procés de preparació i en l’assistència als laudes
arbitrals, la presència, junt amb la persona encarregada de la defensa jurídica dels mateixos
designada per la CEN, la participació de la FFNN,
a través del o de l’agent electoral, la secció sindical, el delegat i delegada de l’empresa en litigi o
de la persona que designe la FFNN coneixedora
del cas.

formació completa i adequada perquè puguen
atendre la seua tasca de manera eficaç.

– Esta formació, que s’haurà de realitzar de forma
continuada, inclourà almenys: història de la UGT,
ideari, estructura i funcionament de l’organització, procediment administratiu electoral, utilització del programa AGI, ús de xarxes socials,
legislació laboral bàsica, màrqueting, planificació
i oratòria.

– Dotar-los dels recursos materials necessaris per
a desenvolupar les seues tasques amb la màxima
eficàcia, amb especial insistència en els recursos
tecnològics.

– Definir clarament les tasques, funcions i activitats que han d’executar en l’exercici del seu treball, així com els seus objectius mínims de treball
(processos electorals, obtenció de delegades i
delegats, i obtenció d’afiliades i afiliats). En tot
cas, i a fi de satisfer amb garanties els objectius
per als quals se’ls contracta, les i els Agents Sindicals mai podran substituir a les comissions executives en la representació del sindicat, ni formar
part d’elles, ni desenvolupar tasques de caràcter

Millorar la qualificació i els recursos dels nostres i
les nostres Agents Sindicals

administratiu, en consonància amb el que estableix el Programa Confederal d’Agents Sindicals.

– Les i els Agents Sindicals són una de les ferramentes més eficaces per a mantindre el nexe de
comunicació entre les delegades i els delegats i
l’organització i assegurar l’èxit en les eleccions
sindicals.

– Hem de millorar la seua qualificació i els recursos
a disposició dels ASÍ, establint un itinerari formatiu que els dote dels coneixements i habilitats
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Gabinets tècnics d’UGT-PV.
Professionalitat i eficàcia en la prestació
de serveis i en la gestió

Basant-se en això la UGT-PV es planteja com a objectiu mantindre i reforçar el paper dels gabinets tècnics
en UGT-PV, amb l’aprovació de les FFNN i la col·laboració de l’estructura comarcal, en les disciplines

La complexitat de les tasques a què ha de fer front la

següents:

nostra organització, tant en l’àmbit de l’acció sindical,
de les eleccions sindicals o de la pròpia gestió economicoadministrativa del sindicat fa necessari que

– Gabinet Tècnic jurídic.
– Gabinet Tècnic d’igualtat de gènere
i no discriminació.

disposem dels recursos tècnics que permeten atendre-les de manera eficaç i professional.

– Gabinet Tècnic d’ocupació, negociació
col·lectiva i seguretat social.

Així doncs, és necessari disposar de gabinets tècnics que donen resposta i cobertura a la nostra acció
sindical en matèria econòmica i comptable, matèria
fiscal, mètodes i temps o organització del treball, informes mèdics per a la tramitació de demandes sobre

–
–
–
–
–

Gabinet Tècnic de salut laboral i medi ambient.
Gabinet Tècnic econòmic i fiscal.
Gabinet Tècnic d’eleccions sindicals.
Gabinet Tècnic de comunicació.
Gabinet Tècnic informàtic.

invalidesa, fons de pensions, etc.
Així mateix, el marc de participació institucional estatal, autonòmica i local, comprén continguts que
comporten matèries de rellevància laboral, social o
econòmica, per al que es fa necessari comptar amb
persones expertes que informen i assessoren a les i
els representants d’UGT-PV.
El criteri de solidaritat entre organismes i d’igualtat
entre les afiliades i afiliats fa que hagen de tindre accés als mateixos serveis amb independència del territori o del sector econòmic a què pertanyen.
Ambdós elements fan aconsellable valorar la possibilitat de mancomunar, des de la voluntarietat, nous
serveis a les federacions que per mitjà del consens
decidim implementar, atenent a criteris d’eficàcia i
economia d’escala.
Esta decisió, no suposa la pèrdua d’autonomia de les
Federacions Nacionals en el compliment de les funcions que els són pròpies, sinó precisament l’exercici
d’esta autonomia amb la finalitat d’obtindre els millors resultats possibles amb el millor aprofitament
dels recursos i la corresponsabilitat de tots els organismes.
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