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Només amb més dignitat
són possibles els serveis
públics
Els mitjans de comunicació han llançat una campanya
de descrèdit de la imatge dels serveis públics i del
personal funcionari, per fer caure sobre ells les ires
de l’opinió pública, basades en la seua suposada ineficiència o el cost dels aparells administratius. Així com
les advocacions cada vegada més reiterades en pro
d’un aprimament de la Funció Pública.
L’aprimament, el bisturí, però, ja l’estan aplicant:
l’Administració de la Generalitat té més de mil vacants
sense cobrir; en Ensenyament han deixat de nomenar
aquest curs més de mil dos-centes persones interines; a Múrcia, els retalls han estat molt més greus
encara. Estem davant la culminació d’un procés que
va començar fa anys.

CARRERA
PER A TOThOM,
VESPRADES
PER A NINGÚ

Les receptes són senzilles: deixar que els serveis
públics es degraden per la via de no invertir el que cal,
de no cobrir les places que toca, de llançar sospites
sobre la capacitat de l’aparell funcionarial… Quan
sona l’alarma, apareixen els responsables de la gestió
del servei públic, trasmudats en acusadors de la seua
pròpia organització. La solució que ofereixen és externalitzar —preferim dir sempre privatitzar: és més
aclaridor— el servei en una empresa pública o privada
però, en tot cas, fora dels controls sobre el pressupost públic i la selecció del personal que treballa en
aquests serveis, que no es fa per les mateixes vies
que el personal funcionari.
En els últims anys, Intersindical Valenciana ha estat
l’únic sindicat que ha lluitat contra la privatització
en l’àmbit de la Generalitat Valenciana amb fets, no
només amb paraules. Vam donar suport durant mesos
i mesos a les concentracions del personal de Medi
Ambient, hem convocat en el nostre nom desenes de
concentracions i manifestacions davant la conselleria
d’Economia, de Justícia i Administracions Públiques o
davant els PROPs —on arribarem a cremar una falla
anti-privatitzadora fa un any—, i hem dut als tribunals
diverses actuacions privatitzadores, particularment
de la conselleria de Medi Ambient i de la de Benestar
Social.
La via judicial, no lenta, sinó lentíssima, arribarà a donar fruits dins d’uns anys. Per això, abans i ara, apostem per la negociació amb la Generalitat per recuperar espais per als serveis públics, i per la mobilització
dels que creuen en els serveis públics, per forçar eixa
negociació. L’actual govern ha deixat clar que no els
interessa eixa política, sinó la contrària. Ens caldrà,
per tant, augmentar la intensitat de la mobilització.
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ARXIU

IntersIndIcal
Actualment, dos assumptes centren
l’interés del conjunt del personal de la
Generalitat: la posada en marxa de la
carrera professional i l’eliminació de
l’obligació de realitzar les vesprades.
Dos impossibles? Intersindical Valenciana a la Generalitat no ho creu: són
dues reivindicacions ben vives i, malgrat la situació econòmica i finacera,
perfectament realitzables.
De fet, hi ha hagut propostes sindicals de vincular ambdós temes, tot
demanant que mentre no es pague la
carrera no es treballe per les vesprades
o, el que és el mateix, que la jornada
d’estiu s’estenga a tot l’any.
En les assemblees realitzades per
Intersindical Valenciana a diferents
centres de la Generalitat el darrer trimestre de 2010, però, les persones que
assistiren apostaren per uns altres paràmetres: fer el possible per a acabar
la negociació de la carrera i eliminar
l’obligació de les vesprades.

Les vesprades: no cal
rebaixar més horari
Actualment tenim sis mesos amb jornada reduïda d’estiu: cinc en estiu (entre el 15 de maig i el 15 d’octubre) i un
mes més si sumem les dues setmanes
de Nadal i Reis i les dues setmanes de
Setmana Sant i Pasqua. Per tant, la

meitat de l’any tenim un horari i l’altra
meitat un altre. Si fem la mitjana anual, ens ix que unes persones treballen
35 hores i les altres 37 i mitja, cada setmana.
El problema és que la meitat de l’any
es pot no fer cap vesprada, però l’altra
meitat ens obliguen a vindre una o dues
vesprades. Aquestes vesprades “penitencials”, en expressió d’un company,
són absolutament inútils en termes
de productivitat. Molts estudis –i l’observació de totes i cadascun de noslatres- avalen que la primera hora llarga
després de dinar cal fer un esforç molt
gran per a conentrar-se en la faena.
No es tracta de deixar la ciutadania sense servei per les vesprades, sinó
acordar quins són els serveis essencials que cal que estiguen oberts per les
vesprades. Si fem una enquesta entre
la ciutadania, segur que més d’un 90%
pensa que la Generalitat tanca per les
vesprades. Com fan, d’altra banda,
bancs, ajuntaments, diputacions, administració de l’Estat, etc.
Els serveis que es declaren essencials podrien, perquè no?, estar oberts
també per la vesprada, però no cal obligar tothom a passar per les vesprades
penitencials només per una qüestió
d’imatge.
Aquesta qüestió centrarà les negociacions i l’acció sindical d’Intersindical
Valenciana els propers mesos en la Generalitat.
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passar per les vesprades
penitencials només per
una qüestió d’imatge.

11 / MARÇ 2011

En novembre i desembre, els sindicats de la Generalitat agrupats
sota les sigles d’Intersindical Valenciana, STAS, CAT i IGEVA,
van protagonitzar diverses concentracions davant les conselleries
de Justícia i Administracions Públiques i d’Economia, Hisenda i
Ocupació, en demanda de la finalització de la negociació del decret
sobre la carrera professional i de l’inici de negociacions per eliminar
l’obligació de treballar en horari vespertí.

La carrera professional
compensava la pèrdua
de poder adquisitiu
acumulat en els darrers
vint anys.
La retallada de les
retribucions efectuada pel
Govern central en maig
de 2010 va ser aprofitat
per la Generalitat per a
carregar-se la carrera
professional.

La història
interminable de la
carrera professional
El que deia l’Acord sobre la
carrera professional
L’Acord de 20 de febrer de 2008 preveia
que l’Administració iniciara, a partir del 1
de novembre de 2008, i simultàniament
a la tramitació parlamentària de la norma
legal, l’elaboració, negociació amb les organitzacions sindicals i tramitació d’un Decret
que regulara la carrera professional. Aquesta previsió no es va complir: la negociació
va començar tard (29 d’octubre de 2009, un
any després de la data prevista), es va perllongar fins l’extenuació i, finalment, es va
ajornar sine die després del decret-llei que
la Generalitat va imposar amb l’excusa de
les retallades del Govern central en maig de
2010.
Pel que fa als imports, per grups de titulació
i graus, s’assimilaran als conceptes i quanties
que s’apliquen a les institucions sanitàries de
la Consellería de Sanitat.
Els percentatges globals d’implantació i
abonament efectiu, durant el període transitori d’implantació, havien de ser:
Any 2010: 33% del complement
Any 2011: 66% del complement
Any 2012: 100% del complement
Els efectes econòmics derivats de la implantació de la carrera professional havien d’haver sigut de l’1 de gener de 2010.
Això significa que, encara que la resolució
de reconeixement del grau que corresponga a cada persona no estiga dictada abans
d’aquesta data, s’havia de cobrar amb efectes
retroactius.

Per què van signar l’acord STASIntersindical Valenciana i CAT?
Els dos sindicats que en 2008 formaven part
d’Intersindical Valenciana (STAS i CAT) van
signar l’Acord de febrer de 2008 on s’arreplegava la previsió d’implantació de la carrera professional.
Durant la negociació, Intersindical va
exigir que constara que “en tot cas, la regulació de la carrera professional contindrà

mesures d’harmonització pel que fa a les
previsions de carrera administrativa, per a
assegurar el dret a la promoció professional
del personal funcionari mitjançant ambdues
modalitats de carrera”. Això per a evitar que
les persones que promocionen d’un a altre
grup vegen minvades les seues possibilitat
de carrera professional. Aquesta previsió és
determinant en la discussió del decret de
carrera, com veureu en el quadre de sota.
En la part positiva, cal recalcar que la valenciana havia de ser la primera autonomia
a aplicar la carrera professional fora de l’àmbit sanitari. I també que havia de suposar
una forta injecció de diners en les nòmines
del personal al servei de l’Administració del
Consell, d’entre 250 i 1000 euros mensuals
en el quart grau.
Una injecció tan forta de diners compensava la pèrdua de poder adquisitiu acumulat en els darrers vint anys. Per això les assemblees de treballadores i treballadors van
decidir mandatar el Sindicat per a signar
l’acord.

L’accidentada negociació del
decret de carrera
Que l’Administració de la Generalitat ha estat posant tots els entrebancs possibles en
la negociació de la carrera és una evidència
que no poer això no mereix una explicació.
A banda del retard en començar a negociar
(octubre de 2009, quan s’havia compromés
en novembre de 2008), els continus retards
en contestar després de cada reunió de negociació acumulen mesos i mesos sense avanços, fins que va arribar el punt i final del retall en maig de 2010.
Quant al contingut del Decret, primer
digueren que no volien que el temps treballat abans de la darrera presa de possessió
com a personal funcionari en l’actual grup
comptara, fora perquè s’ha treballat en un
altre grup, o com a laboral o com a personal interí. En novembre passat, en la darrera
reunió celebrada, s’ho envainaren i digueren
que no tenien més remei que aplicar la llei
de serveis prestats, cosa que la part sindical
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els havia dit des del principi.
També es va dur molt de temps de discussió el dret mateix a accedir al sistema de
carrera. Mentre que a Sanitat havia entrat
tot lo món, amb l’únic requisit d’haver treballat durant un temps (cinc anys per al primer nivell), a nosaltres ens volien fer passar
per uns requisits de titulació, o de valencià,
o d’un nombre mínim de cursos, etc., amb
el propòssit, explícit, de que no entrara tot
el personal, almenys en el primer enquadrament. Volien poder explicar “al poble valencià” que al personal funcionari “ens costava
alguna cosa” accedir a la carrera, que no ens
anava a eixir “gratis”.
La darrera discusió, encara no resolta, ja
que és aquest únic assumpte el que manté
paralitzada la negociació del decret de carrera, ha estat el del personal que ha promocionat d’un grup a un altre. L’Administració
es nega a considerar els graus de carrera com
els triennis, de forma que si tens de diferents
grups, els cobres segons l’import del grup on
els tens reconeguts i els acumules. En canvi, propugna que es reconeguen els graus en
els grups anteriors, però que nous reconeixements en l’actual grup minoren l’import
que es cobra pels graus de grups anteriors.
Per tant, es congelen els imports durant un
temps i, a més, es dóna la paradoxa que les
persones que han promocionat d’un grup a
un altre cobraran menys per els mateixos
anys de serveis que les que no han promocionat.
Com hem explicat abans, la regulació de
la carrera professional havia de contindre

“mesures d’harmonització pel que fa a les
previsions de carrera administrativa, per a
assegurar el dret a la promoció professional
del personal funcionari mitjançant ambdues
modalitats de carrera”. Per tant, és evident
que la proposta de l’Administració de la Generalitat no les compleix.

Les excuses de la Generalitat per
a no pagar la carrera
La retallada de les retribucions efectuada
pel Govern central en maig de 2010 va ser
aprofitat per la Generalitat per a carregar-se
la carrera professional. Malgrat que el Reial
Decret-llei 8/2010 aplicava unes retallades
en diversos imports als diferents conceptes
retributius, sense esmentar en cap moment
l’incompliment d’acords ni la supressió de
cap concepte retributiu, el Consell de la
Generalitat aprovava a continuació un Decret-llei 3/2010, que negava l’aplicació dels
acords retributius que estiguen pendents.
Aquesta previsió no estava en el decret
de retallades del Govern estatal: era una
novetat que introduïa la Generalitat pel seu
compte. Aquesta mesura ha estat recorreguda davant els tribunals per STAS-Intersindical Valenciana, entre d’altres sindicats. Tot i
que s’espera que aquesta via siga fructífera,
és molt lenta; per això, caldrà no oblidar la
mobilització per a aconseguir la carrera proompte.
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mESA SECtOrIAL DE LA FuNCIó PÚBLICA

Què se’n va fer de l’Acord de 2008?
Aquests quatre anys han estat marcat molt significativament per l’Acord de 20 de febrer de 2008,
de la Mesa Sectorial de la Funció Pública, ja que l’activitat de la Generalitat ha girat al voltant de
la negociació de les mesures en ell contemplades
STAPV-Intersindical Valenciana –ara STAS-, junt a CAT, va
signar l’acord, mentre que IGEVA se’n va mantenir al marge, per
considerar que no arribava a les expectatives respecte de l’accés
del personal interí. El 25 de febrer de 2008 es va ratificar la
signatura de l’Acord al Palau de la Generalitat, amb la presència
del President de la Generalitat, entre el Conseller de Justícia i
Administracions Públiques i el Conseller d’Economia, Hisenda i
Ocupació, i la representació dels sindicats signants de l’acord.
L’Acord obria l’oportunitat de treballar diversos assumptes llargament postergats,
com una recuperació parcial del poder adquisitiu, noves ofertes públiques d’ocupació,
la nova llei de la funció pública, obligada
després d’aprovat l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), etc. Això, i la confiança
que concitava el llavors conseller, Fernando
de Rosa, van ser les raons de la signatura per
part de STAPV i CAT.
Durant l’acte de signatura en el Palau de
la Generalitat, el representant d’Intersindical Valenciana va destacar que el Sindicat
havia signat l’acord gràcies a que s’ha modificat el text de forma substancial. Més enllà
de les millores directes de l’acord, que són
importants, encetava una època que podria
ser recordada durant molts anys en la Funció Pública Valenciana, ja que els possibles
acords que estan damunt la taula, si la negociació es fa ben feta, podrien esdevindre
normes que regulen l’Administració Valenciana per més de vint anys. En eixe empeny,
estava el Sindicat; esperàvem que totes i tots
saberenestar a l’altura. Hui podem dir que
no va ser així.

La de cal: compliments de l’acord
Es va pagar de forma lineal -el mateix import per a totes les persones- a través del
complement específic, un 0,5% de la massa
salarial els anys 2008 i 2009, la qual cosa va
suposar la recuperació d’un poquet del poder adquisitiu perdut. Intersindical Valenciana va exigir des del primer moment que
el repartiment d’aquest fons fora lineal, per
a compensar les pujades proporcionals que
obrin el ventall retributiu.
Tota una sèrie de mesures es van aplicar des
del primer moment, ja que els acords s’apliquen directament quan són competència de
l’Administració signatària del pacte. Això
passava amb les mesures de conciliació de la
vida familiar i laboral següents:
 Ampliació a 20 dies naturals del permís
de paternitat pel naixement, acolliment, o
adopció d’una filla o fill.
 El pare o mare de família nombrosa po-

drà flexibilitzar en una o dues hores diàries
el seu horari obligatori, segons la categoria,
fins que el menor dels fills tinga dotze anys.
 Integració social de les persones discapacitades: s’acorda reservar un 7% de les
vacants convocades per a ser cobertes amb
persones amb discapacitat.
 Violència de gènere sobre les dones:
s’acorden dues mesures:
 Permís per raó de violència de gènere: la
faltes d’assistència al treball, tindran la consideració de justificades.
 Les empleades públiques que es vegen
obligada a abandonar el seu lloc de treball
tindran dret al trasllat a un lloc d’anàlogues
característiques que no serà objecte de convocatòria pública.
Destaca entre elles l’ampliació de la jornada d’estiu del 15 de maig al 15 d’octubre, i
en les vacances escolars de Setmana Santa i
Pasqua i de Nadal, Any Nou i Reis.
Aquestes mesures estan en vigor en tant
que l’Acord ho estiga, però perd la seua vigència el 31 de desembre d’enguany. Intersindical Valenciana ha reclamat constantment, en les Comissions de Seguiment de
l’Acord, la modificació del Decret 34/99, de
Condicions de Treball, per incorporar-los
de forma permanent. La Generalitat ha fet
oïdes sordes a totes aquestes peticions.

Elaboració de la Llei de la Funció
Pública Valenciana
L’acord deia que durant 2008 tindria lloc
l’elaboració, negociació, tramitació administrativa i aprovació del Projecte de Llei
pel Consell, i que en 2009 es remetria el
Projecte de Llei als Corts. Els compromisos
que s’assumien per la Generalitat en l’acord
eren la implantació gradual d’una relació
jurídica única (en defincitiva, acabar la funcionarització) i que el nou model de funció
pública siga fruit del diàleg social, resultat
de l’intercanvi d’opinions amb la representació del personal empleat públic, o, el que
és el mateix, que la llei fora negociada.
El canvi al capdavant de la Funció Públi-

ca, amb el cessament del conseller Fernando
de Rosa, amb el qual s’havia signat l’acord, i
el nomenament de Paula Sánchez de León,
va resultar determinant per a l’evolució
de les negociacions. Podem afirmar que la
gestió de la consellera ha estat un desastre,
anant la negociació de mal en pitjor.
Per començar, va retardar sis mesos la
posada en marxa de les negociacions, de forma que va començar en novembre de 2008,
quan ja haviem d’estar parlant de la carrera,
i va acabar en juliol de 2009, quan, suposadament, hauria d‘haver estat aprovada per
les Corts.
Però és que després va tardar més de sis
mesos fins presentar-la davant les Corts.
Això féu possible que s’aprovara la llei en
juliol de 2010, quan ja s’havia procedit a les
retallades per part del Govern Central i de
la Generalitat.

La d’arena: negociacions
inacabades o sense acord
Les negociacions sobre les Ofertes d’Ocupació Pública (OPE) i els concursos de trasllats van ser el primer desencontre. Es van
negociar, aprovar i publicar sengles ofertes
d’ocupació pública, en 2008 i en 2010, que
ni STAS-CAT ni IGEVA vam subscriure.
De nou ens quedàvem sols, ja que la resta de
sindicats pegaren la cabotà. La Generalitat
es va negar a facilitar la informació sobre les
vacants que tenia la Generalitat en 2008 ni
en 2010. En 2010, a més, la retallada brutal
(59 places, quan hi ha 3000 vacants), deixa
sense contingut l’acord de 2008, que volia
deixar la temporalitat per sota del 5%.
A pesar d’haver-ho reclamat insistentment Intersindical Valenciana, la Generalitat es va negar a posar en l’acord que es negociaria un Pla d’Igualtat. Finalment, sí es
va negociar un Pla d’Igualtat, que el Sindicat va signar, tot i que tenia moltes mancances, per estar d’acord en le tímides mesures
que s’hi incloïen. No podem dir el mateix
del Protocol contra l’assetjament sexual i
per raó de sexe, que va acabr ser refrendat
per CSIF i CCOO en una actuació que encara costa de comprendre: l’Administració va
deixar el text completament inoperatiu, en
vincular l’actuació a la denúncia de la víctima i no permetent la participació sindical.
Les negociacions sobre mesures que giren al voltant de la prevenció de riscos laborals han estat tortuoses. Intersindical Valenciana s’ha implicat a fons en la redacció dels
diversos protocols, dels quals es van signar
dos:
 El Protocol que regula el procediment

en l’acte de la signatura de
l’acord, el Sindicat esperava
que totes i tots saberen estar a
l’altura. Hui podem dir que no
va ser així.
es pot afirmar que la gestió de la
consellera ha estat un desastre:
la negociació ha anat de mal en
pitjor.

per a la resolució de problemes preventius
que eviten, en un primer moment, la realització de denúncies davant la Inspecció de
Treball i Seguretat Social.
 El protocol per el perfeccionament de la
informació sobre accidents de treball i malalties professionals.
Intersindcical no va signar el Protocol
que regula el procediment per a la resolució
de les denúncies per mobbing. Com en el
cas del Protocol contra l’assetjament sexual,
quan es tracta de posar en marxa actuacions
reals sobre problemes reals, l’Administració
es perd en un mar de tràmits i entrebancs:
només és possible pactar amb ella protocols
essencialment administratius.
L’engegada del Pla d’Actuació per a eradicar el tabaquisme va ser una ocurrència
de l’Administració. No calia pactar res: que
ho posara en marxa, li van dir tots els sindicats. I, en efecte, només han fet una enquesta i un correu massiu explicant el programa.
L’acord vigent sobre permisos sindicals
data de 19 de juliol de 1995. El mapa sindical ha canviat radicalment. Per exemple, ni
STAS ni IGEVA, avui sindicats més representatius, no havien aparegut. Per això, es
va acordar l’elaboració i signatura d’un nou
Acord sobre permisos sindicals. No s’ha tornat a parlar de l’assumpte des de llavors, i ja
fa tres anys que es va signar l’acord.
Borses d’ocupació temporal: una vegada
que entrara en vigor la LOGFPV, s’havia
d’elaborar i negociar una nova norma reguladora de les borses d’ocupació temporal. Es
peveia que inclouria la regulació d’una borsa de treball temporal per a nomenaments
provisionals per millora d’ocupació. Tampoc
no se’n sap res de l’assumpte, set mesos després d’aprovada la llei per les Corts.
Ah! I també deia que es negociaria la
carrera professional. Però això ho teniu en
l’anterior article.
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Els candidats i les
candidates presenten
les propostes
d’Intersindical
Valenciana
Davant la proximitat de les eleccions
sindicals en la Generalitat Valenciana,
algunes de les persones candidates
d’Intersindical Valenciana a les diferents
Juntes de Personal i Comités d’Empresa,
expliquen la posició del Sindicat en
diferents aspectes i problemàtiques que
ens afecten a tots i totes en les properes
negociacions amb la Generalitat.

Adel Francés i Asins
tècnic de Funció Pública
Candidat pels Serveis Centrals - StAS

NEgOCIACIó COL·LECtIvA

«Hem reivindicat sempre la recuperació i
el manteniment del poder adquisitiu»
Durant 2010, el govern espanyol ha aprovat
diverses retallades salarials i el sindicat s’hi
ha oposat amb rotunditat. Fins a les retallades de 2010, la política de retribucions
ha estat emmarcada per les negociacions
realitzades en l’àmbit de la mesa general de
la Funció Pública —a escala estatal— i de la
mesa general de la Generalitat, que no han
servit per a compensar la pèrdua de poder
adquisitiu dels darrers anys. CCOO, UGT i
CSIF han arribat, any rere any, a pactes en
què renuncien de manera expressa a la incorporació d’una clàusula de revisió salarial. L’últim, el 25 de setembre de 2009 entre
el Ministeri d’Administracions Públiques
(MAP) i els sindicats CCOO, UGT i CSIF,
arribaren a un acord que preveia un 0,3%
d’augment salarial per a 2010 i altres aspectes de les retribucions dels empleats i les
empleades públics de tot l’Estat per al perí-

ode 2010 i 2013. Intersindical Valenciana
ha mantingut la mateixa plataforma en totes les meses de negociació: recuperació del
poder adquisitiu perdut; establiment d’una
clàusula de revisió salarial; reducció de la
jornada de treball; conversió del treball
precari en estable; creació dels serveis de
prevenció i treball en un entorn saludable.
El sindicat s’ha oposat també a la constitució de plans privats de pensions per al
personal de la Generalitat perquè entén
que amb els diners dels treballadors i les
treballadores de la Generalitat no es poden fer negocis especulatiu”. El sindicat ha
defensat que els diners destinats a aquests
plans s’incorporen a la nòmina. El pla es va
constituir a finals de 2009 i ja ha sofert pèrdues del 4% de les aportacions.

Alfons Puncel
tècnic de la Dg de majors. vicepresidència
Candidat pels Serveis Centrals - IgEvA

IgEvA, CAt I StAS, uNItS EN LES ELECCIONS

«Compromís amb el personal interí»
El naixement de IGEVA en 1990 va ser el
revulsiu desencadenant de la reivindicació d’un grup significatiu de treballadores i treballadors de la Generalitat: exigir
respecte al treball, els coneixements i les
aportacions del personal interí que durant
més d’una dècada havien treballat sense
ofertes públiques, cosa que els impedia estabilitzar la seua situació laboral.
Aqueixa reivindicació va permetre engegar borses de treball transparents i amb
el control dels sindicats, ofertes públiques
regulars i nombroses, que consolidaren
centenars d’interins i que es deixara de
tractar com a sospitós a aquest col·lectiu
i que l’excepció es deixara de tractar com
la norma en relació amb l’accés a la funció
pública d’aquestes persones. Tot això està
en perill. L’administració del PP amb la
col·laboració d’alguns sindicats pretén fer
retrocedir aqueixos assoliments per a no-

menar als seus interins, saltar-se les borses
de treball, no convocar ofertes públiques,
no reconèixer els drets subjectius del collectiu dels treballadors temporals, no donar eixida a la millora d’ocupació, no reconèixer drets com la carrera professional
per als temporals i altres drets.
La col·laboració de IGEVA amb STAS
i CAT, durant els últims quatre anys, ha
permès aprofundir conjuntament en objectius i alternatives comunes per a aquest
col·lectiu fent-ho compatible amb les reivindicacions d’altres col·lectius i superant
velles i inútils divisions. Per açò el compromís de IGEVA amb el col·lectiu és avui més
que mai més fort perquè amb INTERSINDICAL VALENCIANA som més fortes per
a reivindicar allò que és senzill d’explicar:
més respecte per al personal interí. Pels
d’ara i els del futur.

Benjamí renovell
Auxiliar de serveis a Educació
Candidat pels Serveis Centrals - CAt

uN ALtrE SINDICALISmE

“El sindicalisme autònom, assembleari,
solidari i valencià està en la Intersindical”
El Col·lectiu Autònom de Treballadors –
CAT-, des del seu origen anarco-sindicalista, ha apostat per l’assemblearisme com
la forma més evident de democràcia directa en l’àmbit laboral. Per això, des de fa
vint-i-cins anys hem afavorit eixa forma de
treballar. En el camí ens trobàrem amb la
Intersindical Valenciana, que també practica l’assemblearisme com a base de l’acció
sindical.
A més, compartim qüestions com la defensa del dret real a la negociació col·lectiva
per al funcionariat i la resta de personal públic, així com l’establiment per llei de l’obli-

gació de l’Administració de complir tots els
acords.
Tenim el convenciment que la democràcia laboral ha de comportar competències
de negociació per a juntes de personal i
comités d’empresa, així com meses de negociació amb reunions periòdiques, criteris
clars i informació transparent.
Finalment, compartim la necessitat de
caminar cap a la descentralització del marc
de relacions laborals i de la negociació collectiva, defensant un marc de relacions
propi del País Valencià. Acabar junts era
qüestió de temps.

5

6

11 / MARÇ 2011

ElEccions 2011 Les candidates i els candidats d’INTERSINDICAL VALENCIANA s’expliquen

Pep tur i vives

Joan Elies Pasqual Belda

Encarna garcia

Auxiliar de Serveis a l’IES de Benissa

Cap d’unitat al Servef

Educadora d’Educació Especial

Candidat per Alacant - StAS

Candidat per Alacant - StAS

Candidata per valència - StAS

PrOvISIó DE LLOCS DE trEBALL

CArrErA PrOFESSIONAL

SALut LABOrAL

“Cal una autèntica
promoció i posar en marxa
la millora d’ocupació ”

«La Generalitat ens deu la
carrera professional, real,
justa i per a tots i totes»

«La normativa en
prevenció de riscos s’ha
de complir»

Urgeix la posada en marxa de la millora d’ocupació, encara
sense regular huit mesos després d’aprovada la nova llei
de funció pública. Els concursos generals no són anuals ni
utilitzen el sistema de resultes, que assegura millor el cobriment de les places. Treballarem perquè la concessió de
comissions de serveis es faça per concurs de mèrits mitjançant convocatòria pública. Mentrestant, no s’han de valorar les comissions de servei com a experiència en els concursos. Les convocatòries de promoció interna han de ser
pel sistema d’accés diferenciat (doble via de curs i oposició), prèvies a l’oferta anual. Es necessari modificar les borses de treball, la seua agilització i transparència. No s’ha
de penalitzar el personal que ha treballat més d’un any. A
més, cal comarcalitzar les borses, assegurar la cobertura de
vacants i dotar pressupostàriament les substitucions.

L’assignatura pendent de la Generalitat i de la majoria
d’administracions respecte del seu personal és l’articulació d’una autèntica carrera administrativa. Un dels encerts de l’Acord de febrer de 2008 i de la nova llei de la
Funció Pública, la carrera professional, es va encallar per
la mala fe negociadora de la Generalitat, i, aprofitant-se
de les retallades del Govern central, la remataren. La Generalitat ens la deu, i la volem prompte i per a tot el personal. Però també la volem amb criteris objectius i independents: ens neguem a l’avaluació de l’acompliment feta
només pels caps administratius i polítics.
Hem de recuperar les direccions generals per a personal funcionari i negar-nos a admetre la figura del “directiu públic”. I la lliure designació, només per als nivells 30;
la resta de places s’han de cobrir per concurs.

És absolutament necessari que en matèria de salut laboral treballem per un model integrat de prevenció de riscos en tots els nivells, activitats i decisions de l’administració. Durant aquests anys Intersindical Valenciana ha
treballat molt per tal d’aportar la nostra visió de la prevenció, com un mitjà per a transformar els llocs de treball
en espais saludables, en les negociacions amb l’administració. Hem eixigit el compliment de tota la normativa
en matèria de prevenció de riscos, així com dels acords
entre la conselleria i els sindicats: pla de prevenció, avaluació de riscos (també psicosocials), vigilància de la salut, adaptació de llocs de treball... Però per a continuar
la lluita, és imprescindible el funcionament dels comitès
de seguretat i salut i sobretot de les delegades i delegats
de prevenció.

macu gimeno

Juan Carlos marín

Cap de negociat a turisme

tècnic del Servef

Candidata per valència - StAS

Candidat per Alacant - StAS

IguALtAt

CONDICIONS DE trEBALL

«El permisos de maternitat
i paternitat han de ser iguals»

«Cal incorporar al decret de condicions
l’ampliació de la jornada d’estiu»

La igualtat entre homes i dones, i la conciliació de la vida familiar i laboral són dues
assignatures pendents de l’administració
valenciana. La llei de protecció integral
contra la violència de gènere ha complit
sis anys i la llei d’igualtat n’ha complit tres,
però encara no s’han pres les mesures necessàries per fer-les efectives als centres de
treball. Malgrat l’aprovació del Pla d’Igualtat entre Homes i Dones, que Intersindical Valenciana va signar, l’aplicació de les
mesures que hi conté tarden en aplicar-se:
no s’ofereix formació en igualtat (el Pla de
Formació de 2011 és per als “empleats” de

la Generalitat), i continuem sense plans
perquè hi haja més dones en llocs directius.
Calen permisos de maternitat i paternitat
iguals i més llargs, més protecció per a les
víctimes de violència de gènere, més conciliació i més respecte envers les dones.
Les mesures del Pla d’Igualtat estan tardant en aplicar-se

La Generalitat no té ben definits quins dels
seus serveis són essencials i quin horari han
de tenir per millor servir la ciutadania. A
partir d’aquesta definició, es podrà flexibilitzar la jornada laboral, de forma que l’horari de vesprada no siga obligatori. També
permetrà estudiar i ordenar el teletreball
per als col·lectius el treball dels quals ho
faça factible, així com reduir al màxim dels
llocs de treball amb jornada partida, matí i
vesprada, que actualment encara es mantenen.
Amb urgència cal reclamar que la reducció de jornada d’estiu, Nadal i Pasqua

prevista en l’Acord de 20/02/2008 s’incorpore al decret de condicions de treball
(D 175/06).
Continuem amb el convenciment que
cal caminar cap a la jornada laboral única de 35 hores de còmput setmanal per a
tot el personal. En els centres amb treball
a torns, aquestes mesures han d’acompanyar-se a amb la dotació de la plantilla necessària per a assegurar el descans de les
treballadores i dels treballadors.
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Adolfo Carnero

marisa Segura

tècnic mitjà de l’IvAJ

tècnica de medi Ambient

Candidat per Alacant - StAS

Candidata per Alacant - IgEvA

mILLOrA DE LES CONDICIONS DE trEBALL

PErSONAL INtErINO

«Una Administració que facilite la vida del
seu personal és més humana»

«A igual trabajo, igual salario
e iguales derechos»

No totes les persones que treballem a la
Generalitat tenim les mateixes condicions
físiques ni circumstàncies personals. Hi ha
tot un conjunt de mesures que se solen relegar però que són importants per millorar
la vida –i la prestació del servei- de les persones treballadores. Cal llevar les barreres
arquitectòniques i comunicatives en tots els
centres de treball públics, i adaptació els
edificis històrics. Hem d’agafar-nos seriosament l’adaptació dels llocs de treball i de
les metodologies de treball per al personal
discapacitat. És un personal que pot treballar, i bé, si se li dona l’oportunitat.
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Les persones majors poden treball amb
una reducció de jornada, i també es pot
tindre cura de persones sense autonomia
personal amb una reducció de jornada
amb retribució del 100% del salari. En alguns col·lectius professionals, cal regular
una segona activitat a realitzar a partir de
determinada edat o desgast físic o mental.
Cal regular les condicions laborals del
personal que s’ha de desplaçar per raó de
servei, amb compensacions econòmiques
actualitzades (estem en nivells de principis
de segle) i cobertura d’un segur d’accident.

Llevamos doce años intentando convencer
a los diferentes representantes de la administración sobre el derecho de los interinos
a que se reconozca su trabajo. Pensamos,
tras el plan de estabilidad, que por fin había calado en muchos el valoración de los
interinos como trabajadores válidos de la
admón a quienes tener en cuenta cuando
se propusiesen cambios en ésta (planes de
empleo, modificación de nivel o requisitos
de titulación, etc).
Antes del plan de estabilidad, la interinidad en la Generalitat rondaba el 33% y
ahora se acerca peligrosamente al 30% (en

el Servef alcanza el 48% de su plantilla) y
para algunos, estamos como al principio.
Junto a Intersindical Valenciana luchamos por el empleo estable del personal funcionario interino y laboral temporal, por el
derecho a consolidar su empleo. Para ello
se propone la implantación de una doble
vía como forma normalizada de acceso a la
admón: una para el personal con experiencia en la Administración que valore su trabajo y otra para las personas sin experiencia
en la misma. Y todo ello, mediante Ofertas
Públicas amplias en las que se dé la oportunidad de consolidar a los precarios.

Àngel Fons Font

Conxa del ruste

Administratiu a l’IES de la Pobla Llarga

tècnica del Servef

Candidat per Castelló - StAS

Candidat per valència - StAS

Candidata pels Serveis Centrals - StAS

JuBILACIó I PENSIONS

ADmINIStrACIó DE QuALItAt

SErvEF

«Una jubilació i una pensió
pública dignes amb 30 anys
de cotització»

«Cal recuperar llocs de
treball públics:
no a la privatització»

«La privatització de la
intermediació i la formació
del Servef no funciona»

La reforma del sistema de pensions i el retard de l’edat de
jubilació era completament innecessària. Només respón
a l’interés de la Banca per ficar la por en la ciutadania,
per tal d’induir-los a suscriure plans de pensions privats.
Una jubilació com cal hauria de ser a partir dels 30
anys de servei, amb el cent per cent de les retribucions.
I estem per negociar reduccions de jornada i prejubilacions per al personal amb una cert edat, com poden ser
els 55 anys.
En el debat de la reforma de la llei de seguretat social,
cal defensar el manteniment de l’edat de jubilació als 65,
amb possibilitat de jubilar-se anticipadament sense unes
penalitzacions tan fortes com ara, que deixen la pensió en
la meitat del darrer sou.

Els serveis públics s’han de prestar directament per l’Administració. Hem lluitat contra la privatització de l’Administració durant aquests anys i continuarem fent-ho. Per
millorar la qualitat dels serveis públics, cal recuperar per a
les plantilles públiques dels llocs de treball que s’han privatitzat i dotació dels mitjans materials i humans necessàris per a la correcta prestació del servei.
Cal continuar denunciant l’explotació del personal becari, l’existència d’assistències tècniques, de serveis públics externalitzats, de falsos autònoms, i de personal contractat laboral per obra o servei i acumulació de tasques,
que substitueixen llocs de treball públics.
S’ha de culminar la funcionarització, tot classificant
tots els llocs de treball com a funcionarials, per tal que tot
el personal de la Generalitat tinga una sola relació jurídica.

Els i les que treballem al Servef observem amb estupor
que el que diuen els articles 40 i 41 de la Constitució ha
derivat en la privatització d’un servei públic, la formació,
gestionada per alguns sindicats, la patronal i un nombre
immens d’entitats col·laboradores. També s’ha semi-privatitzat la intermediació, amb la Fundació Servei Valencià
d’Ocupació (sic), que, com a mínim, duplica les funcions
del Servef, i ara s’ha ratificat eixa tendència amb l’autorització de les agències privades d’intermediació.
Aquesta privatització ha escurçat la distància amb les
mitjanes europees de formació, temporalitat i augment de
la competitivitat?. Cal caminar cap la reversió i recuperació del caràcter públic d’aqueixes polítiques. No es pot fer
negoci amb el treball de la gent. No se’ns ocorre millor lloc
per a iniciar aquest debat que al si del Servef.

Antoni Chabrera miró
Subaltern al Centre de recepció de Benestar Social
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Pilar Santos del Águila

rosa vila Barberán

Cap de secció a Comerç

Auxiliar de gestió a medi Ambient

Candidata per Alacant - StAS

Candidata per Castelló - StAS

rEtrIBuCIONS

FOrmACIó PErmANENt

«El personal públic hem pagat la crisi en
els nostres salaris de forma injusta»

«La formació ha de considerar-se jornada
laboral i desconcentrar-se»

La retallada del cinc per cent del total de
les retribucions en maig de 2010 i la subsegüent congelació en 2011 ha significat
el trencament del Govern socialista amb
una concepció redistributiva –socialdemòcrata- de la riquesa. El personal públic
havia aguantat molts anys amb augments
constants de les retribucions del dos per
cent, quan l’IPC se n’anava pels núvols.
Era just que continuara eixa marxa quan
l’IPC queia, per recuperar-ne una part.
Cal un canvi de paradigma en les retribucions del personal públic: volem
increments salarials iguals a l’IPC, prefe-

riblement lineals, tot assegurant el manteniment del poder adquisitiu, i triennis
d’igual quantia per a tots els grups.
Ah!, i complements per especial responsabilitat i penositat (atenció directa a
l’usuari, guàrdies, habilitat de caixa fixa,
atenció al públic, etc), que potser afecten
poca gent, però que s’ho mereixen per la
forma com presten el servei.

Ferran Sieres

Si se vol una Administració prestigiosa,
cal un canvi de paradigma en la Generlitat. Intersindical ha apostat des de fa anys
per la creació de l’Escola Valenciana d’Administració, que hauria d’assumir tota la
formació i la selecció de la Generalitat.
Volem que el personal participe en el disseny de la formació i de les activitats i la
seua avaluació, així com que la Generalitat
prepare el seu personal per a la promoció
professional i interna.
Per a que arribe a tothom, la formació
de les treballadores i treballadors ha de
fer-se dins l’horari laboral o, almenys, el

AntonioCarnero
Orrit
Adolfo

temps emprat en formació ha de considerar-se jornada laboral. També cal avançar
més decididament cap a la desconcentració de la formació: realització de cursos a
capçaleres de comarques, que fins ara s’ha
explorat poc, així com continuar apostant
per formació a distància, a través d’internet.
Cal que el sindicat estiga vigilant de
les exclusions que es donen a determinat
personal dels cursos i accions formatives,
siga per “raons del servei” o pel que siga:
no podem tolerar eixes exclusions.

Cristina Costart
Cap de negociat a la Inspecció mèdica de Xàtiva

Candidat per valència - StAS

Administratiu
medi Ambient
tècnic
mitjà a a
l’IvAJ
Candidat per
pelsAlacant
Serveis-Centrals
- CAt
Candidat
StAS

uNA ADmINIStrACIó vALENCIANA

LLuItA CONtrA LES PrIvAtItzACIONS

IguALtAt EN EL trEBALL

«Cal garantir que la
ciutadania trie lliurement
la llengua»

«Cap altre sindicat ha
interposat demandes contra
les privatitzacions»

«Cal renegociar
l’actual protocol contra
l’assetjament sexual»

Malgrat que la LOGFPV no ho recull expressament, sí
permet que s’establisca el requisit lingüístic per a l’accés a la Funció Pública i als llocs de treball mitjançant
qualsevol sistema de provisió. En la negociació del
nou decret de selecció i provisió defensarem aquesta mesura. El propòsit d’això és garantir de debò que
la ciutadania puga elegir la llengua per relacionar-se
amb l’Administració. Per al personal que ja hi treballa, caldran plans de formació, sobretot en comarques
castellanoparlants per fer efectiva la cooficialitat amb
el castellà.
En definitiva, treballarem per una Administració
Pública democràtica, no discriminatòria, de qualitat,
propera i al servei de la ciutadania.

La millor defensa de l’empleat públic es realitza lluitant
contra la privatització, durant aquesta passada legislatura
Intersindical Valenciana ha realitzat les següents accions:
A la Conselleria de Medi Ambient es van interposar
dues demandes judicials admeses a tràmit, contra la Conselleria de Benestar Social es va presentar una demanda i
en la Conselleria de Sanitat s’ha presentat una denúncia
davant la Inspecció de treball i Seguretat Social contra la
Generalitat i l’empresa Indra per cessió iI·legal de treballadors. Cap altre sindicat ha interposat cap demanda judicial. La privatització suposa un atac a la línia de flotació
de l’Estat social i democràtic de Dret i la no acció suposa
una claudicació en la defensa dels interessos de l’empleat
públic i en la defensa del propi estat de dret, pervertint
la lluita històrica de tot el moviment obrer internacional.

Si bé la discriminació salarial directa -a igual treball,
menys salari- és difícil que es done en les Administracions Públiques, la indirecta és molt més complexa i continua fent cada vegada mes gran la bretxa de discriminació
entre dones i homes: a igual valor, el treball de les dones
es menysprea. Apareixen així els col·lectius “feminitzats”,
amb una classificació inferior al de la resta de col·lectius.
S’ha de treballar per un accés igualitari de les dones
als càrrecs directius i cal formació específica obligatòria
en matèria d’igualtat de gènere per a tot el personal amb
competències des gestió de recursos humans.
Volem renegociar l’actual protocol contra l’assetjament
sexual. El d’ara no és efectiu, en descarregar tota la responsabilitat en la persona assetjada i tota la faena en la
Inspecció de Serveis, que està actualment infradotat.

Administratiu a l’IES de Carcaixent

Candidata per valència - StAS
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JuBILACIó ACTUALITAT
I PENSIONS
El període transitori cap a la jubilació als 67 anys

NOU RÈGIM DE JUBILACIÓ I PENSIONS DE LA SS

No pagava la pena
una vaga general
per a signar aquest
acord
No pagava
la pena
gava
la pena
una
vaga general
aga
general
per a signar aquest
signar
acord aquest

BILACIÓ I PENSIONS DE LA SS

NOU RÈGIM DE JUBILACIÓ I PENSIONS DE LA SS

forma només servirà per a endurir l'acAllioli
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La reforma de les pensions
SALVADOR SANMARTÍN

SAP: el sexisme
com a argument
Quan una parella està en procés
de divorci i una de les parts acusa l’altra de manipular els menors
per a que tinguen aversió per ell,
provablement ho fonamente en
una diagnosi de Síndrome d’Alienació Parental -SAP-. Segons l’Observatori de Violència Domèstica i
de Gènere, en el 89% dels casos la
part que acusa és l’home.
La SAP és un terme encunyat
per Richard Gardner, un psiquiatra nord-americà que es va forjar
professionalment fent peritatges
de part en casos d’acusació a militars acusats d’abusar sexualment
de les seues filles i fills, i va anar
ampliant la clientela amb pares,
professors i membres de congregacions religioses acusats d’abusar
de menors. Masclista recalcitrant
i apologeta de la pedofília, les seues pròpies paraules desvetllen les
seues intencions: “La passivitat
sexual de les dones les condueix a
tornar-se masoquistes víctimes de
la violació que obtenen plaer de
ser colpejades, forçades i fetes patir d’altres formes, com el preu que
han de pagar per a aconseguir el
premi de l’esperma”.
La SAP, argumentari pseudocientífic, no està reconegut per
l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria ni per l’Associació de Psiquiatria d’EEUU ni per l’Orgnització Mundial de la Salut (OMS, però
s’ha convertit en l’instrument privilegiat per a aconseguir custòdies
i exculpar pares abusadors.
Malauradament, els Col·legis
Oficials de Psicòlegs d’Argentina
i Espanya, ferms defensors de la
SAP, estan promovent una iniciativa per a que es reconega com a
patologia específica l’any 2013.
Cal agrair, per això, el pronunciament del Govern Espanyol el
passat gener, instant a jutges, jutgesses, fiscals i personal perit judicial a no utilitzar una patologia
inexistent, tot qualificant aquesta
pràctica de “cúmul de despropòsits, perversió jurídica o frau de llei
de perilloses conseqüències per a la
dona i la infància”.
Ara el que cal és avançar en
aquesta línia de fermesa per a
construir una realitat més igualitària.

Tornen a agitar-se les aigües turbulentes de les pensions. El
govern té la intenció de tancar la reforma de les pensions
abans d’acabar l’any. (…) La idea de capitalitzar una part de
les nostres cotitzacions socials no és altra cosa que traure fons
del sistema públic i desplaçar-los al sistema privat, ja que una
part de la contribució de cada individu deixaria d’ingressar a
les arques de la Seguretat Social per a ser invertida en fons de
pensions privats.
Els vaticinis catastrofistes sobre el futur de les pensions públiques s’adrecen a crear confusió i alarma entre la població
emetent el missatge que els futurs pensionistes no percebrem,
o quedaran molt rebaixades, les nostres pensions de jubilació
per una fallida del sistema de la Seguretat Social. Les mesures proposades davant aquests núvols no constitueixen una
fórmula de salvació del sistema públic, sinó al contrari: són
mesures encaminades a promoure la seua agonia mitjançant
la disminució del seu finançament. Per aquesta raó, s’insisteix
tant en la necessitat d’introduir reformes per anar aprimant la
part de la pensió pública
a percebre.
Un sistema mixt públic-privat desembocaria en una reducció de la pensió de la majoria de les persones. La pensió privada que cobraria l’individu per la seua contribució al fons de
pensions (part capitalitzada) dependria únicament de la seua

OLI

aportació, per tant, a sous baixos correspondrien pensions
baixes. Al final, la suma d’una pensió pública baixa amb una
altra pensió privada baixa donarà lloc a un import inferior –o
bastant inferior– al que resultaria si cotitzara només al sistema públic de pensions. Només aquelles persones amb salaris
mitjans-alts hi eixirien guanyant.
Un sistema mixt públic-privat contribuiria a aguditzar la
desigualtat entre rendes altes i mitjanes-baixes que es dóna
actualment, on tres quartes parts de les pensions de jubilació
estan per davall dels 1.000 euros el mes i un 45% del total
estan per davall dels 600 euros el mes; només un 6% dels
individus perceben imports superiors a 2.000 euros el mes.
Aquesta diferència entre les unes i les altres es pot accentuar
en períodes de crisi com l’actual, on la rendibilitat dels fons
de pensions privats és negatiu. Això contradiu els qui defenen
un sistema mixt argumentant que el sistema de gestió privada
garanteix una pensió més gran que un sistema de gestió pública. No val de res dir que aquest fons de pensions podria ser
gestionat per la Seguretat Social, perquè el que està en joc és
la redistribució implícita en el sistema de repartiment, que no
s’aconsegueix en un sistema de capitalització en què el retorn
és estrictament individual.
Julia Monserrat Codoriu, Público, 25/10/10

ALL

Al sindicat germà d’Intersindical Valenciana, l’STEPV, que han guanyat les eleccions de personal docent no universitari per
setena vegada consecutiva, incrementant
vots i delegats, alhora que ha esdevingut el
primer sindicat de l’ensenyament al País
Valencià.

Al govern espanyol, per cedir a les pressions de la dreta reaccionaria i suprimir
el ministeri d’Igualtat, quan la pobresa i
la precarietat s’escriuen en femení i quan
l’aposta per la igualtat ha de reforçar-se.

MANUEL GARCIA ALGARRA

Secuestro de un país
Dice el dicccionario que secuestrar es:
1. tr. Retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate,
o para otros fines. 2. tr. Tomar por las
armas el mando de un vehículo, ya sea
un avión, un barco, etc., reteniendo a
la tripulación y pasaje, a fin de exigir
como rescate una suma de dinero o la
concesión de ciertas reivindicaciones.
Esto es lo que le ha sucedido a España:
han llegado un grupo de especuladores
en colaboración directa con los mercados y con la ayuda inestimable de
la banca y nos han secuestrado. En un
principio nos han exigido un rescate
consistente en la rebaja de los sueldos
al personal empleado público y a pensionistas, además han exigido que la
falta de beneficios de los empresarios
que forman parte de los mercados signifique el despido procedente de l@s
trabajador@s y que paguemos todos
las indemnizaciones que les correspondan, que suban los impuestos que

afectan a todos por igual, por lo que su
afección será menor.
Como no les ha parecido suficiente,
exigen ahora que retrasemos la jubilación, que ampliemos el periodo computable, que eliminemos la prorroga
de subsidio a los desempleados y que
cada día los jóvenes tengan más difícil
la entrada al mercado laboral. Y en esto
estamos, ya que fuimos tan torpes, que
a pesar de que las autoridades recomiendan que ante los secuestros no se pague o no se concedan las exigencias de
los secuestradores, porque de esta manera tú te conviertes en una presa fácil
y atractiva. Nosotros lo hemos hecho y
lo volveremos a hacer, y lo más grave es
que sin demasiadas protestas.
¿Que vendrá después? Quizá el despido de unos cuantos miles de funcionarios y funcionarias (en Murcia el PP
ya ha empezado), la privatización de los
servicios que sean rentables (AENA y
Loterías del Estado), y la desaparición

del estado del bienestar. A los secuestradores no les importa ni la jubilación,
ni la rebaja de sueldos, ni el paro, ni los
problemas de l@s trabajador@s para
sobrevivir, ellos están por encima de
eso. Y así podemos seguir y seguir hasta
que nos esclavicen y trabajemos de sol
a sol, sólo con derecho a vivir.
Es tiempo de reaccionar, de decirle
a los secuestradores que ellos son menos y nosotros más, que cuando un
pueblo quiere, no hay nada ni nadie
que pueda amedrentarlo. ¿Qué pasaría si nos uniéramos todos y dijéramos
NO? Pero esto quizá no pase y ellos lo
saben, porque nos han hecho creer que
sin ellos no podemos vivir, que somos
la clase media, nos han timado con nuestras casas y nos influyen desde todos
los medios, ya que ellos son los dueños.
Basta ya de pagar rescates, basta de
agresiones. Necesitamos iniciar la revolución del siglo XXI.
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ESCrItS

ESCrIt AvuI
Un país al desert. Entendre
el conflicte sahrauí, Francisco Collado Cerveró, Bullent, València 2009, 139 pàg.
Miquel, un xiquet valencià,
explica els dos mesos de vacances que passa amb Zag,
que ve des del Sàhara a un territori i una
societat ben diferents de la seua vida al desert. El relat és un magnífic pretext per a
acostar-se a la realitat i el drama del poble
sahrauí.

Homes, Isabel-Clara Simó,
Bromera, Alzira 2010. 209
pàg.
Entre la ironia i l’enginy, l’estima i la tendresa, l’escriptora alcoiana capgira molts
dels estereotips masculins
més arrelats i ens mostra un original repertori de mascles d’avui, vint-i-dos protagonistes que desfilen a través d’històries
breus i incisives.

Amorrats al teclat, Llorenç
Valverde, El Gall, Mallorca
2009, 433 pàg.
Amb pròleg de Manuel Castells —per a molts, el Macluhan del segle XXI—,
aquesta tria d’articles estan
embastats per un fil conductor. L’observació del procés d’un nou entorn de comunicació, la cultura digital, el seu potencial i
també les seues contradiccions.

Al cor, la quimereta, Encarna
Sant-Celoni i Verger, Tabarca.
València, 2009, 165 pàg.
Expressió d’uns sentiments
amagats, reprimits, al llarg dels
anys, envers la mare que ja no
hi és. Alliberament catàrtic
d’emocions contingudes. Sublimació del fet
maternal, mitjançant la veu interior, del record
d’aquelles vivències, articulat a través d’un
llenguatge riquíssim en col·loquialismes i localismes. Un homenatge a la mare i a la llengua.

Plataforma per a permisos iguals i
intransferibles
http://www.nodo50.org/plataformapaternidad/. Quan la vida en parella se’n va en orris,
els problemes se solucionen amb una resolució
interpretativa del marc legal. Això desprotegeix força més la gent en situació de desprotecció. Hi ha casos i casos, però reconduir les
relacions humanes potser siga una aposta de
futur aconsellable.

Kaos en la red
http://www.kaosenlared.net/
La societat actual sol edulcorar la realitat que
crea. La transmissió de les notícies acostuma
a ser superficial, ambigua i dispersa. Els grans
serveis d’informació juguen a les regles del
mercat del políticament correcte i de la rendibilitat. Un filet d’aire fresc s’agraeix.

Vicenç Navarro
http://www.vnavarro.org/
En un món en què tindre una opinió és estrany, i tindre’n una de diferent és sospitós,
quan no perillós, Vicenç Navarro ens il·lumina
des del seu mestratge en matèria de pensions,
demografia i política econòmica. En definitiva,
un mestre que ens ajuda a tindre una opinió
pròpia.

“Els qui som de Dénia tenim una sensibilitat especial per la història. És natural si
penses que tenim mostres de totes les civilitzacions mediterrànies i fins i tot de l’imperi britànic. Crec que el fet que El Archivo
comencés a editar-se a Dénia és un producte
més d’ aquest context. L´adscripció del canonge al moviment renaixentista i erudit
era el revestiment d’ una actitud d’ estima
per les nostres coses que va aprendre en la
seua infantesa deniera.”
Recorde que també comentàrem que
molts assaigs d’història cultural de Rubió i
Balaguer, Fuster o Enric Llobregat que ens
han impactat per l’arsenal d’informacions
quasi erudites que hi inclouen no haguessen estat possibles sense tota la investigació
i erudició que han publicat revistes com El
Archivo. Només cal que agafeu una estona
un llibre tan emblemàtic com Poetes, mo-

riscos i capellans (1962) i repasseu les notes
provinents de revistes culturals valencianes més o menys renaixentistes; Anales del
Centro de Cultura Valenciana, Revista de
Valencia, Revista, Valenciana de Filologia,
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Archivo de Arte Valenciano, Revista de
Castellón, Cultura Valenciana… Encara diré
més. Tenint en compte l’ espanyolisme excloent que es respirava aquells anys a les esferes oficials m’ admira que revistes tan serioses i depenents de corporacions públiques
en els anys 50 incloguen també articlles en
valencià . No cal dir que augmenta el mèrit
el fet de que duraren prou de temps.
En fi crec que Mingo estaria d’ acord
amb mi que el nucli cultural més fort del
moviment renaixentista valencià eren les
publicacions com El Archivo i la resta que
hem esmentat.

ENXArXAtS
Portal de la comunicació
http://www.portalcomunicacion.com/cat/
home.asp. La comunicació globalitzada envaeix la vida dels ciutadans i ciutadanes fins a
extrems poc estudiats. Un dels braços armats
d’aquestes estratègies globals és la tecnologia,
la qual acabarà delimitant unilateralment els
espais de convivència i la privacitat de les relacions humanes.

ESCrIt AhIr

‘El Archivo’, una
revista de Dénia
FERRAn PASToR I BELdA

‘El Archivo’ i altres
revistes coetànies eren
el nucli més fort de la
Renaixença valenciana

En homenatge a
Mingo Ortolà
El primer trimestre del curs
1994-95, durant
la campanya,de
les
eleccions
sindicals,
el
company Mingo Ortolà i un
servidor fèrem
assemblees pels
instituts de les
comarques centrals. Va ser en un d’ aquells dinars de campanya, a Oliva, on situe una conversa sobre
l’historiador Roc Chabàs i la seua revista El
Archivo. Per a Mingo, la tasca historiogràfica que va fer Roc Chabàs tenia relació directa amb el seu origen denier:

CENtENArI mIguEL hErNÁNDEz

E

l 30 d’octubre de 1910, naixia a
Oriola Miguel Hernández Gilabert. La seua joventut va ser pareguda a la de milions de xiquets i xiquetes que ara, com fa cent anys, lluitem
per deixar de ser “niños yunteros”.
Escribia Miguel que “los poetas somos viento del pueblo: nacemos para
pasar soplados a través de sus poros y
conducir sus ojos y sus sentimientos
hacia las cumbres más hermosas.”
Amb la seua poesia, les persones
que ens dediquem a la tasca d’ensenyar, hem de recordar que nosaltres
també hem de ser “viento del pueblo”.
És un compromís que adquirim cada
dia per fer del nostre treball una eina de
solidaritat.
Queden encara massa persones, grans i
menudes, que cada 6 de gener, com la resta de l’any, troben les seues avarques
desertes.

Por el cinco de enero,
cada enero ponía
mi calzado cabrero
a la ventana fría.
Y encontraban los días,
que derriban
las puertas,
mis abarcas vacías,
mis abarcas desiertas.
Nunca tuve zapatos,
ni trajes, ni palabras:
siempre tuve regatos,
siempre penas
y cabras.
Me vistió la pobreza,
me lamió el
cuerpo el río,

y del pie a la cabeza
pasto fui del rocío.
Por el cinco de enero,
para el seis, yo quería
que fuera el
mundo entero
una juguetería.
Y al andar la alborada
removiendo
las huertas,
mis abarcas sin nada,
mis abarcas desiertas.
Ningún rey coronado
tuvo pie, tuvo gana
para ver el calzado
de mi pobre ventana.

Toda la gente de trono,
toda gente de botas
se rió con encono
de mis abarcas rotas.
Rabié de llanto, hasta
cubrir de sal mi piel,
por un mundo de pasta
y un mundo de miel.
Por el cinco de enero,
de la majada mía
mi calzado cabrero
a la escarcha salía.
Y hacia el seis,
mis miradas
hallaban en
sus puertas
mis abarcas heladas,
mis abarcas desiertas.
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NOrmAtIvA

Permisos, llicències,
reduccions de jornada i vacances
Permisos
Assistència a la celebració de bodes
o unions de fet

Lactància
EBEP 48.1 - LOGFPV art. 69.1.c - D 175/06 art. 28 - IICC art. 11 A 3.2

D 175/06, art.21. - II CC, art. 11 A 1.

1 dia. Celebració a més de 375 Km: 2 dies naturals i consecutius. Boda o inscripció de la unió de fet pròpia, dels pares,
pares polítics, germans, germans polítics, fills, fills dels
cònjuge, néts i avis.

Matrimoni o registre d'unió de fet
LOGFPV art. 69.1.a - D 175/06 art. 22 - CC II art 11.A.1.

15 dies naturals i consecutius. Distribuïts a petició de la
persona interessada i acumulables a vacances. Retribució
100%.

Tècniques prenatals i de fecundació
EBEP art. 48.1 e) - LOGFPV art. 69.1.b - D 175/06 art. 23 - II CC art. 11.A.3.3

El temps necessari. Quan els centres mèdics tinguen un
horari incompatible amb el del treball. Cal justificació prèvia.

Maternitat biològica

EBEP arts. 48.1.g) i 49 a)
LOGFPV art. 69.3.a - D 175/06 arts. 24 i 25 - II CC art. 11. A.2.

Part únic: 16 setmanes ininterrompudes.
Part múltiple: Dues setmanes més per cada fill o filla.
Nounat amb discapacitat: Dues setmanes més.
La mare ha de gaudir sis setmanes obligatòriament després
del part. Si els dos treballen, a l’inici del permís la mare pot
optar perquè el pare puga gaudir de la resta del període (16
si mor la mare).
Fill/a prematur o hospitalitzat/da: s’ampliarà en tants dies
com estiga hospitalitzats/da, fins a 13 setmanes addicionals.
Es pot iniciar el permís, excepte les sis setmanes obligatòries, a partir de la data d'alta hospitalària del nounat.
Mentre dure l'hospitalització, reducció horària de dues
hores diàries. Cal justificació prèvia i es perceben les retribucions íntegres. Es pot participar en cursos de formació.

Adopció o acolliment de menors
EBEP art. 49 b) - LOGFPV art. 69.3.b - D 175/06 art. 26. - II CC art. 11. A.3.

Adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o
simple superior a un any: 16 setmanes ininterrompudes.
Part múltiple: Dues setmanes més per cada fill o filla.
Nounat amb discapacitat: Dues setmanes més.
Dues més si per circumstàncies i experiències personals o
per provindre de l'estranger, tenen especials dificultats d’inserció social i familiar acreditades pels serveis socials. Si la
mare i el pare treballen, poden prendre-lo simultàniament.
En cas d’adopció o acolliment internacional, el permís es
podrà iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució
judicial o administrativa corresponent. Es pot participar en
cursos de formació.

Adopció internacional
EBEP 49 b) - LOGFPV art. 69.3.b - D 175/06 art. 27

Fins a dos mesos. Es independent del permís per adopció o
acolliment de menors. A gaudir en funció de la tramitació al
país d'origen del menor. Es perceben les retribucions bàsiques. Es pot participar en cursos de formació.

Reducció de jornada d'una hora diària, que pot dividir-se en
dues fraccions. Es pot substituir per un permís retribuït que
acumule en jornades completes el temps corresponent.
Lactància de menor de 12 mesos o acolliment en el mateix
supòsit. Ampliable en la mateixa proporció per part, adopció
o acolliment familiar múltiple. Indistintament mare o pare;
si ambdós treballen, ho gaudirà un dels dos. Acumulable a
la reducció de jornada per guarda legal. Prèvia renúncia del
pare, podrà gaudir-lo el cònjuge o parella de fet de la mare.

Per interrupció de l'embaràs
LOGFPV art. 69.1.d - D 175/06 art. 30 - II CC art. 11 B 1.

Violència de gènere sobre
la dona funcionària
EBEP art. 49 c) - LOGFPV art. 69.3.d - ACORD VII.2.a)

Faltes d’assistència justificades, totals o parcials, pel temps
i en les condicions que determinen els serveis socials d’atenció o de salut, segons s’escaiga.

Proves selectives i exàmens
EBEP art. 48.1 d) - LOGFPV art. 69.1.g - D 175/06, art. 34 - II CC, art. 11 A 8.

El dia o dies de la celebració de la prova o examen. Proves
selectives d'ingrés en administracions públiques, exàmens
finals i altres proves definitives, encara que la seua celebració siga compatible amb la jornada.

Sis dies naturals i consecutius a partir del fet, sempre i
quan no es trobe en situació d’IT. Cal certificació mèdica.

Trasllat de domicili habitual

Mèdiques i assistencials

Dos dies naturals consecutius. Tres dies a més de 100 km
de la localitat d’origen. Cal aportar justificant del canvi.

LOGFPV art. 69.1.e - D 175/06 art. 31 - IICC art. 11 A. 4.

El temps indispensable. Pot acudir durant la seva jornada
laboral, per necessitats pròpies, de menors, ancians o discapacitats psíquics, físics a o sensorials a càrrec per a consultes, tractaments i exploracions de tipus mèdic; reunions
de coordinació de centres d'educació especial; consultes de
suport addicional en l'àmbit sociosanitari.

Defunció, malaltia o accident greu
de familiar
EBEP art. 48.1 a) - LOGFPV art. 69.1.f - D 175/06 art. 32 i 33
II CC arts. 11 A.6 i 11.A.5

Parentiu

EBEP

Mateixa localitat
1er grau
3 dies hàbils
2on grau
2 dies hàbils
Diferent localitat*
1er grau
5 dies hàbils
2on grau
4 dies hàbils

Decret
175/2006
4 dies naturals
3 dies naturals
6 dies naturals
5 dies naturals

* Segons el D 175, a més de 100 km de la localitat de residència
1er grau: segons D175,cónjuge, parella de fet, pare, mare, fills o
filles. Segons EBEP, consanguinitat o afinitat.
2on grau: segons D175, avis, àvies, néts, netes, germans, germanes, nores i gendres. Segons EBEP, consanguinitat o afinitat.

En malalties greus de llarga durada, els dies podran utilitzar-se seguits o alternats. Es pot concedir cada volta que
s'acredite una nova situació de gravetat. Compatible i no
necessàriament consecutiu al permís per defunció.

Paternitat
EBEP art. 49 c) - LOGFPV art. 69.3.c - D 175/06 art. 29 - ACORD V a)

Vint dies naturals per naixement, acolliment o adopció. A
partir de la data de naixement, decisió administrativa o
resolució judicial. Prèvia renúncia del pare, podrà gaudir-lo
el cònjuge o parella de fet de la mare.

EBEP art. 48.1 b) - LOGFPV art. 69.1.h - D 175/06, art. 35. - II CC, art.11 A 7

Deure inexcusable
EBEP art. 48.1 j) - LOGFPV art. 69.1.i - D 175/06, art.36. - II CC, art. 11 A 9.

Pel temps indispensable. Obligació pública o personal que
genere alguna responsabilitat civil, social o administrativa i
per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar.

Funcions representatives i formació
EBEP art. 48.1 c) - LOGFPV art. 69.1.j - D 175/06 art. 37

En els termes que establisca la normativa vigent. Per a realitzar funcions sindicals, formatives o representatives.

Assumptes propis o particulars
EBEP, art. 48.1 k i 48.2 - LOGFPV art. 69.1.k i 69.2
D 175/06, art. 38 - II CC, art. 11 B 1.

Sis dies per any (un dia cada dos mesos de servei). Dos
més en complir el sisé trienni, i un addicional per cada
trienni a partir del vuité. Es poden gaudir fins el 15 de
gener següent. Si els 24 i 31 de desembre o un festiu són
dissabte o diumenge, s'afegiran més dies. Poden acumularse als permisos de maternitat, lactància, paternitat, acolliment i adopció.
ATENCIÓ: Anteriorment era una llicència. Ara passa a
ser permís segons l’EBEP i la LOGFPV. Al
T!!
ETA
V
D 175/06 continúa com a llicència. A efectes
O
N
pràctics, es continua igual que abans, ja que
requereix autorització.

Aspectes comuns als permisos

No precisen autorització, però s'han de comunicar.
En general, cal presentar una sol·licitud a la Secretaria
General, la Direcció Territorial o la Direcció del Centre.
n En naixement o adopció, és prou amb comunicar-ho.
n En el part, per demanar el permís abans, cal omplir un
imprès i presentar un certificat mèdic. Si es demana després del part: imprés, certificat mèdic i llibre de família.
n En la preparació al part cal aportar certificat mèdic.
n En el cas de lactància, adjuntar el llibre de família.
n En cas de permís per examen, cal aportar justificant.

Vacances
EBEP art. 50 - LOGFPV art. 71 – D 175/06 arts. 46 a 50.

n Un mes natural o 22 dies hàbils, exclosos
els dissabtes, si es prenen fraccionades. En
aquest cas, els períodes mínims han de ser
de set dies naturals.
n Per complir 15 anys de serveis efectivament prestats, 1 día addicional; 20: 2 dies;
25: 3 dies; 30: 4 dies. Es gaudiran a partir
del any següent a complir-los.
n Preferentment de juny a setembre.
Excepcionalment fins el 15 de gener.

n Poden acumular-se als permisos de
maternitat, lactància, paternitat, acolliment
i adopció, fins i tot, encara que haja expirat
l'any natural a què correspón.
n Si es gaudeix a l'estiu, s'ha de sol·licitar
abans de l'u de maig. Durant la resta de
l’any , es demanarà com a mínim amb un
mes d'antelació, i es resoldrà amb 15 dies
de l'inici de les vacances. La denegació harà
de ser motivada.

El marc general de la normativa sobre permisos i llicències deriva de les següents lleis
i normes que les despleguen:
n Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic (EBEP)
n Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la
Generalitat, d’Ordenació i
!!
TAT
E
Gestió de la Funció Pública
V
NO
Valenciana (LOGFPV).

n Llei 39/1999, de 5 de novembre, de
Conciliació de la Vida Familiar i Laboral de
les Persones Treballadores.
n Llei de l'Estatut dels Treballadors (Reial
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març).
n Llei 1/04 (LVG), de Mesures de Protecció
Integral contra la violència de gènere.
n Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a
la igualtat efectiva de dones i homes.

n El personal interí i laboral temporal cessat abans de completar l'any de servei i que
no les haja gaudit té dret a l'abonament de
la part proporcional.
n Es poden retardar com a conseqüència
d'incapacitat laboral temporal.
n Es poden interrompe quan hi haja hospitalització justificada no voluntària.

n II Conveni Col·lectiu (II CC) per al Personal
Laboral al servei de la Generalitat.
n Decret 175/2006 (D 175/06), de 24 de
novembre, de condicions de treball del personal de l'Administració del Consell.
n Acord Administració-Sindicats, de 20 de
febrer, de la Mesa Sectorial de la Funció
Pública, sobre condicions de treball 20082011 (ACORD)

n S'acomodaran, sempre que no implique
perjuí per a altres persones empleades en
cas de embaràs fins que el fill complisca
dotze mesos; separació legal, divorci, viudetat, si és víctima de violència de gènere o es
té a càrrec una persona depenent.
n Si per decisió de l'administració es prenen
continuades en un mes de trenta dies, es té
dret a gaudir trenta-un dies.

n Reial Decret 295/2009 (RD 295/09), de 6 de
març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema
T!!
ETA
de la Seguretat Social per
V
O
N
maternitat, paternitat, risc
durant l'embaràs i risc durant la lactància
natural.
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Llicències

Cal autorització expresa. La denegació haurà de ser motivada.

Llicències retribuïdes
Assistència a cursos, seminaris o jornades

Llicències sense retribució
D 175/06 art. 13.

Computa com a temps de treball només quan coincideixen amb la jornada laboral.
Demaneu-los en horari laboral, si no, esteu posant temps propi per a la formació.

Cursos externs

LOGFPV art. 70.a).1º - D 175/06 art. 40.

Fins a 40 hores a l'any. L'horari ha de coincidir amb la jornada, el curs ha de ser homologat
i s’ha de cursar a requeriment de l’administració en què presta serveis, segons la LOGFPV.
Es pot participar durant els permisos de maternitat, paternitat i excedències per atenció de
fills o familiars.

Estudis

LOGFPV art. 70.a).2º - D 175/06 art. 41

Fins a 12 mesos. Es pot sol·licitar cada cinc anys de servei actiu ininterromput. Cursos en
matèries relacionades amb l'administració i homologats per l'IVAP. S’han de cursar a requeriment de l’administració en què presta serveis, segons la LOGFPV. Es cobren les retribucions bàsiques (sou i triennis). Informe favorable de conselleria.

Participació en programes acreditats de cooperació
T!!
ETA
internacional LOGFPV art. 70.a).3º
V
O
N

Per interés particular, també anomenada en el II Conveni Col·lectiu
Assumptes propis LOGFPV art. 70.b).1º - D 175/06) art. 43 - II CC, art. 11 B 2.2.

Màxim sis mesos cada tres anys. Sense mínim. Sol·licitud amb 30 dies d’antel·lació.
Resolució 15 dies abans de l’inici de la llicència. Denegació motivada. Situació d'alta especial en el règim de previsió social. Computa als efectes d'antiguitat i consolidació de grau
personal. S'exclou el còmput de les vacances anuals.

Per malaltia de familiars

LOGFPV art. 70.b).2º - D 175/06 art. 44.

Fins a un any. Malaltia greu o irreversible, acreditada amb els preceptius informes mèdics,
de cònjuge, parella de fet o familiar fins segon grau, que requerisca atenció continuada.
Computa als efectes d'antiguitat i consolidació de grau personal. No constitueix situació
d’alta especial.

Perfeccionament professional

LOGFPV art. 70.b).3º - D 175/06, art. 45

Fins a tres mesos cada any. No retribuïda. Computable per a antiguitat i consolidació de
grau. Situació d'alta especial. Cursos relacionats amb el treball o l'administració.

Falta desenvolupament reglamentari.

Reducció de jornada
Per guarda legal

Víctima de violència sobre la dona

Per raons de convivència

Aspectes comuns a les reduccions de jornada

Tindre al seu càrrec un xiquet o xiqueta de dotze anys o menor, o familiar -també cònjuge o parella
de fet- que requerisquen especial dedicació. Cal prèvia resolució o informe de l'òrgan corresponent
de l'administració sanitària. En el cas de guarda legal de xiquets de 12 anys o menors, per a que no
hi haja deduccions s'ha d'acreditar per l'òrgan competent de l'administració sanitària -inspector
mèdic de zona-, que el menor requerix especial dedicació.
Tindre a càrrec directe un disminuït físic, psíquic o sensorial amb minusvalidesa igual o superior
al 33% acreditada, que no exercisca activitats retribuïdes superiors al SMI.

Per raó de llarga o crònica malaltia

Qui no pot fer la jornada completa, previ certificat per la Unitat de Valoració d'Incapacitats.

Per cura de familiar, per raó de malaltia molt greu

Per atendre la cura del cònjuge, parella de fet o d'un familiar de primer grau, per raó de malaltia
molt greu. Un mes. Reducció de fins al 50% de la jornada laboral, de caràcter retribuït. Cal hospitalització en institució sanitària o domiciliària.

Cura de menors afectats per càncer o unal altra malaltia greu

Pel temps indispensable, i com a màxim fins que el menor faça 18 anys. Cura de
!!
fill o filla menor -també acolliment- afectat per càncer o una altra malaltia
TAT
E
V
greu: reducció de la jornada d’almenys la meitat, percebent les retribuNO
cions íntegres, durant la hospitalització i tractament continuat.
Reglamentariament, s’establiran les condicions en els quals aquesta reducció de jornada es
podrà acumular en jornades completes. Només es pot fruir per un dels progenitors.

Per interés particular

Quan siga compatible amb les funcions del lloc i amb les del centre de treball. Jornada de 9 a 14
hores o equivalents, en llocs amb jornada de 36:15 hores. 75% de retribucions.

Les empleades víctimes de violència sobre la dona, per a fer efectiu el seu dret a l'assistència
social integral, tindran dret a la reducció de la seua jornada, amb disminució proporcional de la
retribució. Cal prèvia acreditació de la situació de violència pels serveis socials o de salut. Quan la
reducció no supere l'hora diària no generarà deducció de retribucions. En aquest cas es pot deixar
de treballar per les vesprades.

n Les reduccions son incompatibles entre sí, excepte la reducció per llarga o crònica malaltia, i
per víctima de violència de gènere, que seran compatibles amb la resta.

n Si diversos empleats tingueren dret a una reducció de jornada respecte a un mateix subjecte
causant, podran gaudir d'aquest dret de forma parcial.

n Quan les reduccions comporten una minva de retribucions, seran concedides per la Direcció

General d'Administració Autonòmica. En cas contrari, serà competència de l'òrgan competent en
matèria de personal de cada Conselleria -Subsecretari/ària- o organisme autònom qui les concedisca.
n El personal que sol·licite deixar sense efecte una reducció de jornada no podrà començar a
gaudir altra per la mateixa causa fins que transcórreguen, com a mínim, tres mesos des que es
va deixar sense efecte la reducció anterior.
n El funcionari haurà d'informar al responsable de la seua unitat administrativa, amb quinze dies
d'antelació, de la data que es reincorporarà a la seua jornada ordinària.
n El personal acollit a les reduccions de jornada veurà disminuïda proporcionalment la jornada
que realitze, durant la jornada d'estiu i la setmana de festes.

Normativa:

EBEP art. 48.1.1 i art. 49.e) - LOGFPV art. 68 - D 175/06 arts. 7 i 8 - II CC art. 11 B 2.1

Els casos de reduccions de jornada suposen la disminució de la jornada, fins a la meitat amb
reducció proporcional de les retribucions. Si no es supera l'hora diària, no es generarà cap deducció de retribucions. Normalment es declaren amb caràcter indefinit, excepte el cas de la malatia
greu d’un familiar (un mes), no suposa exenció de fer vesprades i acaben per renúncia de la persona interessada o quan finalitze la situació que el va motivar.

Horari de treball
Personal dels serveis burocràtics

n De 1 gener a 14 de maig i de 16 d'octubre a 31 de desembre, excepte les vacances

escolars de Nadal, Any Nou i Reis i de Setmana Santa i Pasqua
38,45 hores - 2 vesprades
36,15 hores - 1 vesprada
Matí: Dilluns a divendres 8:00 a 15:00.
Obligatori: 09:00 a 14:00.
Vesprada: Dilluns a dijous entre 16:00 i 20:00.
Obligatori: 17.00 a 19:00.
n De 15 de maig a 15 d’octubre i durant les vacances escolars de Nadal, Any Nou i Reis i
de Setmana Santa i Pasqua, es redueix la jornada en dues hores i mitja setmanals.
36,15 hores: matins entre 07:45 i 15:15 hores.
33, 45 hores: matins entre 08:00 i 15:00 hores.
Obligatori: 09:00 a 14:00.
n Pausa diària: 30 minuts, computable com de treball efectiu entre 10:00 i 12:00 hores.

Personal amb uns altres horaris

Personal que per raó de l'activitat, per treballar a torns o en treballs d'índole no burocràtica
han de treballar en horaris diferents als serveis burocràtics.
n Horari adaptat a les característiques dels centres i llocs de treball.
n Elaborat per la direcció del centre , negociat amb els representants sindicals i aprovat
pels òrgans competents de les Conselleries o organismes autònoms.
n Exposat de forma visible en cada centre de treball.
n Qui treballe el 24, 31 de desembre o festa local se li compensa amb dia i mig de
descans.
n No podrà excedir del que es calcula segons el còmput anual de la jornada.

Descans setmanal

48 hores continuades per cada període setmanal treballat. En torns, el descans coincidirà
amb un cap de setmana al mes, com a mínim.

Flexibilitat permanència obligatòria

No suposa reducció de jornada. S'ha de recuperar. Suposa la posibilitat d’entrar després del
començament del període d’assistència obligatòria o d’eixir abans de la finalització d’aquest
període. Hi ha quatre supòsits:
Una hora diària -dues hores per a famílies monoparentals-, per a les persones a càrrec de:
n Majors de 65 anys que requerisquen especial dedicació.
n Fills o filles de 12 anys o menors.
n Xiquets o xiquetes de 12 anys o menors en acolliment, preadoptiu o permanent.
n Familiar fins a segon grau amb malaltia greu o discapacitat igual o superior al 65%.
Una hora diària per a pare o mare de família nombrosa de categoria general amb fills
menors de dotze anys. Dues hores diàries quan la família siga de categoria especial.
Dues hores diàries: fills o filles, xiquets o xiquetes en acolliment, preadoptiu o permanent,
amb discapacitat, per tal de conciliar els horaris dels centres educatius ordinaris d'integració i d'educació especial amb l'horari del lloc de treball.
Dues hores diàries i canvi de torn de treball per a víctimes de violència sobre la dona.

Recuperació d'hores

S’han de recuperar en el mateix mes natural. Excepcionalment, durant el mes següent.

Justificació d'absències

Malaltia o incapacitat temporal:
n Un o dos dies. Comunicació absència i raó. Es pot requerir justificant expedit pel facultatiu
competent. Cas de no presentar-ho, es pot descomptar el dia o dies faltats.
n Tres o més dies. Presentació de l'informe mèdic de baixa en tres dies comptats a partir
del dia de la seua expedició; Confirmació cada set dies entregats al centre de treball.
Maternitat biològica. No cal la presentació dels informes de confirmacíó de baixa.
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Excedències
Personal Funcionari

Personal Laboral

Voluntària per interés particular

Voluntària automàtica

EBEP art. 89.2) - LOGFPV art. 127

Mínim de dos anys i sense límit màxim. Cal haver prestat serveis efectius a qualsevol Administració
durant els tres anys immediatament anteriors. També quan, finalitzada la causa que va determinar el
pas a una situació diferent de la de servei actiu, no sol·licite el reingrés en el termini establit.
Subordinada a les necessitats del servei degudament motivades. No pot declarar-se si la persona funcionària té instruït un expedient disciplinari o cumplisca sanció disciplinària.

Voluntària per agrupació familiar

EBEP art. 89.3) - LOGFPV art. 128

Quan el cònjuge o parella visca en un altre municipi i tinga destinació definitiva com a funcionari o personal laboral fix en qualsevol administració.

Voluntària automàtica per prestar servicis en el sector públic

LOGFPV art. 129

Mentre dure la situació que la motiva. Quan s'obtinga un nou lloc de treball en el sector públic com a
personal laboral fix o com a personal funcionari de carrera.

Voluntària per ocupar un lloc interí LOGFPV art. 129.2

Quan una persona funcionària ocupa un altre lloc públic com a funcionària interina o laboral temporal,
es tracta d’una excedència voluntària per interés particular però sense que siguen aplicables els terminis per a la sol·licitud i permanència en ella.

Voluntària per atenció de familiars

EBEP art. 89.4) – LOGFPV art. 130

Voluntària per interés particular

Voluntària per agrupació familiar

Voluntària per raó de violència contra la dona funcionària

Cura d'un familiar

Voluntària incentivada

LOGFPV art. 132

Durant cinc anys. Es pot oferir a qui es trobe en situació d'expectativa de destinació o d'excedència forçosa, com a conseqüència d'un pla d'ocupació. Impedeix treballar en qualsevol administració pública,
sota qualsevol relació contractual. Es té dret a una mensualitat de les retribucions de caràcter periòdic
per any treballat, fins a un màxim de dotze. Passats els cinc anys, o es sol·licita el reingrés o es passa a
excedència voluntària per interés particular.

Forçosa

LOGFPV art. 133

Indefinida. Correspón quan una persona funcionària declarada en situació de suspensió ferma sol·licite
el reingrés després del compliment de la sanció i no siga possible per falta de lloc de treball amb dotació pressupostària, o quan es trobe en expectativa de destinació i passe el període màxim d'un any o
incomplesca les obligacions de l'article 134 LOGPFV. Ha d’acceptar llocs del seu cos, agrupació professional funcionarial o escala ubicats en la mateixa localitat, a participar en els concursos, dins de la localitat, i a participar en cursos de capacitació. Dret a percebre les retribucions bàsiques i les prestacions
familiars per fill o filla a càrrec. El temps que romanguen en esta situació serà computable a l’efecte
d’antiguitat i de drets del règim de Seguretat Social que els siga d’aplicació.

DOCUMENTACIÓ: Sol·licitud a la DG d’Administració Autonòmica. En l'excedència per cura de fill/a ,
també cal presentar el llibre de família. L'excedència forçosa es declara d'ofici.

Expectativa de destinació*

II CC art. 10.A.9.

Mínim 2 anys; màxim 15 anys. Quan el cònjuge o parella visca en un altre municipi i
tinga destinació definitiva com a funcionari o personal laboral fix en qualsevol administració.

Cura de fill o filla

Per a fer efectiva la seua protecció o dret a assistència social integral. No hi ha temps mínim de serveis
prestats ni termini de permanència. Durant els primers sis mesos es té reserva de lloc, i el període en
aquesta situació computarà a l’efecte d’antiguitat, promoció professional i drets en el Règim de
Seguretat Social que els siga aplicable. Es pot prorrogar fins a 18 mesos. Durant els dos primers mesos
es té dret a percebre les retribucions íntegres i, si escau, les prestacions familiars per filla o fill a
càrrec.

II CC art. 10.A.1.

Mínim 2 anys; màxim 10 anys, ampliables a 15. Cal ser personal laboral fix amb un
mínim d'un any d'antiguitat. Entre dues consecutives, cal treballar un mínim de dos
anys. S'ha de sol·licitar amb una antelació de 40 dies i l'administració ha de contestar abans de 7 dies de l'inici. Si el darrer lloc està vacant, es té dret a l'adscripció
definitiva. Si no, a ocupar provisionalment qualsevol vacant en el grup i categoria.
S'ha de sol·licitar el reingrés dins dels 30 dies anteriors a la finalització del termini
sol·licitat. Si no es fa, s'extingeix la relació laboral.

Cura de fill o filla natural, per adopció o acolliment, preadoptiu o permanent, així com cura d’un familiar
fins el segon grau de consanguinitat o afinitat per raons d'edat, accident o malaltia que no es puga valdre i no tinga retribucions.
Fins a tres anys. Es reserva el lloc de treball durant tota la duració de l’excedència. El període en
aquesta situació computarà a l’efecte d’antiguitat, promoció professional i drets en el Règim de
Seguretat Social que els siga aplicable. Si dues persones funcionàries generaren el dret, l'Administració
podrà limitar l'exercici simultàni per raons de funcionament dels serveis. L’Estat ha recorregut l’aplicació d’aquesta excedència als cónjuges o parelles de fet.
EBEP art. 89.5) - LOGFPV art. 131 - LVG.

II CC art. 10.A.2

Mentre dure la situació que la motiva. Quan es trobe en situació de servei actiu en
llocs de qualsevol administració pública o passe a prestar serveis en organismes o
entitats del servei públic i no els corresponga quedar en una altra situació. Cal
sol·licitar el reingrés entre els trenta dies anteriors i posteriors al cessament en la
situació que l'origina.

ET art. 46.3 – II CC art. 10.D – L 39/99 art. 4 - L 3/07 Disposició Adicional 11

Fins a tres anys. El primer any es reserva el lloc de treball. Són 15 mesos per a
familia nombrosa general i 18 mesos per a familia nombrosa especial. El periode de
permanència computa a efectes d’antigüitat i assistència a cursos de formació. El
segón i tercer any es té dret a reingresar al mateix lloc de treball. Es pot sol·licitar el
reingrés amb dos mesos d’antelació. Si dues persones treballadores generasen el
dret, l'Administració podrà limitar l'exercici simultàni per raons de funcionament
dels serveis.
ET art. 46.3 – L 39/99 art. 4.

Fins un any. Fins el segon grau de cosanguinitat o afinitat per raons d’edat, accident
o malaltia que no es puga valdre i no tinga retribucions. Es té dret a reserva al lloc
de treball. El periode de permanència computarà a efectes d’antiguitat i a l’assistència a cursos de formació. Si dues persones treballadores generasen el dret,
l'Administració podrà limitar l'exercici simultàni per raons de funcionament dels
serveis.

Per risc durant l’embaràs

ET arts. 45.1.D i 48.5 – L 39/99 art. 6.

Fins el naixement o quan la dona es puga reincorporar al seu o a un altre lloc de
treball. Suspensió de contracte per risc per al fetus o la mare durant l'embaràs de
la dona.

Voluntària incentivada

II CC art. 10.B.

Durant cinc anys. És per a qui es trobe en situació d'expectativa de destinació o d'excedència forçosa, com a conseqüència d'un pla d'ocupació. Impedeix treballar en
qualsevol lloc de l'Administració Pública, sota qualsevol relació contractual. Es té
dret a una mensualitat de les retribucions de caràcter periòdic per any treballat, fins
a un màxim de dotze. Passats els cinc anys, o es sol·licita el reingrés o es passa a
excedència voluntària per interés particular.

Forçosa

II CC art. 10.C.

Indefinides mentre dure la causa que l'origina. Elecció o designació per a càrrec
públic que impedeix treballar en el lloc habitual. Es té dret a reserva de lloc i centre
de treball i al còmput de l'antiguitat. S'ha de comunicar el reingrés durant els 30
dies següents a la desaparició de la causa que l'origina.

Víctima de violència de gènere
ET art. 45.1.N, art. 48.1 i 48.6. – LVG art. 21 – LGSS art. 208.2

Art 134 LOGFPV

Màxim d'un any. Passat el termini, es passa a excedència forçosa. Quan el lloc de treball haja estat
suprimit per una redistribució d’efectius o racionalització de l’organització administrativa i de personal,
o quan es modifiquen les RLT i no siga possible mantindre la persona en actiu en el cos, APF o escala
que li correspon per falta de lloc de treball amb dotació pressupostària. Es cobra el sou base, els triennis, el complement de destinació i el 50% del complement específic del darrer lloc. S’està obligat a
acceptar llocs del seu cos, agrupació professional funcionarial o escala ubicats en la mateixa localitat, a
participar en els concursos, dins la mateixa localitat, i a participar en cursos de capacitació.
DOCUMENTACIÓ: no cal res, és conseqüència d'una reassignació d’efectius.

Millora d'ocupació* LOGFPV art. 107 - ACORD VII

Indefinida, mentre dure el nomenament de millora d’ocupació. Quan el personal funcionari de carrera
tinga els requisits d’un lloc de treball de categoria superior i forme part de la borsa corresponent. Es té
dret a la reseva del lloc que tinguera com a titular i serà considerat com en servici actiu en el cos, agrupació professional funcionarial o escala a la qual pertanguera. Falta desenvolupament reglamentari.

DOCUMENTACIÓ: nomenament de la Direcció General d’Administració Autonòmica.

Suspensió de contracte amb reserva de lloc, per a fer efectiva la seva protecció o
dret a assistència social integral. Es pot prorrogar fins als divuit mesos. El temps de
suspensió es considerará com a període de cotització efectiva als efectes de les
prestacions de Seguretat Social i de atur.

DOCUMENTACIÓ: Sol·licitud davant la DG d’Administració Autonòmica i Secretaria
General corresponent, excepte la de cura de fill o filla, en que també cal el llibre de
família.

Millora d'ocupació* (Art. 9.5 del II Conveni Col·lectiu)

No és tracta d'una excedència, però està molt relacionada
Indefinit, mentre dure el contracte temporal de millora d'ocupació. Quan el personal
laboral fix tinga els requisits per a ocupar un lloc de treball de categoria superior i
forme part de la borsa corresponent. Es té dret a la reserva del lloc que s'ocupa. Es
regularà en la nova ordre de borses, després d’aprovada la nova Llei de Funció
Pública.

* No és tracta d'excedències, però estan molt relacionades

NORMATIVA

La normativa sobre excedències deriva de les següents lleis i normes que les despleguen:
PERSONAL FUNCIONARI
n Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat

Públic (EBEP)

n Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat,
!!
d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública
TAT
Valenciana (LOGFPV).
OVE

N

PERSONAL LABORAL
n Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS),
n Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (ET), Reial
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.

NORMES COMUNES A TOT EL PERSONAL
n Llei 39/1999 (L 39/99), de 5/11, de Conciliació de la Vida
Familiar i Laboral de les Persones Treballadores.
n Llei Orgànica 1/2004 (LVG), de 28/12, de Mesures de Protecció
Integral contra la violencia de gènere.
n Llei Orgànica 3/2007 (LIEMH), de 22/3, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
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DESCOMPTES

INGRESSOS
Retribucions mensuals: el sou, el complement de destinació i el
complement específic. Cal afegir-hi els triennis que cada persona tinga
reconeguts.
Pagues extres (juny i desembre): sou, triennis, complement de
destinació i el complement específic. Són diferents dels imports
mensuals, perquè el sou i els triennis pateixen una forta retallada
respecte dels imports normals.
Pagues compensatories: 20% de l’import mensual del complement de
destinació.
Retribucions anuals: retribucions mensuals multiplicades per dotze
mesos, més dues pagues extres i dues pagues compensatories.
Imports segons el Reial Decret-llei 8/2010 i les lleis de Pressuposts per
a 2011 de l’Estat i de la Generalitat.

RETRIBUCIONS BÀSIQUES
SOU

GRUP
ANUAL MENSUAL EXTRA
A/A1
14.677,32 1.109,05 684,36
B/A2
12.906,52
958,98 699,38
--/B
11.508,24
838,27 724,50
C/C1
9.884,84
720,02 622,30
D/C2
8.378,58
599,25 593,79
E/APF 7.678,58
548,47 548,47

anual = 12 mensualitats
+ 2 extres

TRIENNIS

ANUAL MENSUAL EXTRA
564,42
42,65
26,31
442,59
34,77
25,35
419,00
30,52
26,38
361,18
26,31
22,73
232,53
17,90
17,73
188,58
13,47
13,47

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ anual = 14 mensualitats
nivell

10
11
12
13
14
15
16

anual mensual nivell anual

3.012,66
3.326,68
3.640,98
3.955,42
4.270,14
4.584,16
4.899,02

215,19
237,62
260,07
282,53
305,01
327,44
349,93

17
18
19
20
21
22
23

mensual nivell

5.212,62
5.527,06
5.841,50
6.155,80
6.626,90
7.137,76
7.649,74

372,33
394,79
417,25
439,70
473,35
509,84
546,41

COMPLEMENT ESPECÍFIC
nivell

anual

mensual

E004
E005
E006
E007
E008
E009
E010
E011
E012
E013
E014
E015
E016
E017
E018
E019
E020
E021
E022
E023
E024
E025
E026

4.220,30
4.497,64
4.670,82
4.772,32
4.889,50
5.012,70
5.215,14
5.494,30
5.708,22
5.848,22
5.962,60
6.193,18
6.355,16
6.355,16
6.717,48
6.818,84
7.036,82
7.317,66
7.502,74
7.703,64
7.865,76
8.016,82
8.241,80

301,45
321,26
333,63
340,88
349,25
358,05
372,51
392,45
407,73
417,73
425,90
442,37
453,94
463,74
479,82
487,06
502,63
522,69
535,91
550,26
561,84
572,63
588,70

Directors/es Generals
A30C 37.747,78 2.696,27

24
25
26
27
28
29
30

anual

mensual

8.160,88
8.672,58
9.774,80
11.141,90
11.653,60
12.165,02
13.562,50

582,92
619,47
698,20
795,85
832,40
868,93
968,75

nivell

10
11
12
13

14
15
16
17

43,86
48,43
53,00
57,58

nivell

62,16
66,73
71,32
75,88

18
19
20
21

nivell

anual

mensual

E027
8.347,92
596,28
E028
8.454,18
603,87
E029
8.658,86
618,49
E030
8.942,92
638,78
E031
9.316,86
665,49
E032
9.595,74
685,41
E033
9.777,32
698,38
E034
9.972,62
712,33
E035
10.507,70
750,55
E036
11.423,86
815,99
E037
11.850,86
846,49
E038
12.264,56
876,04
E039
12.798,10
914,15
E040
13.346,06
953,29
E041
13.516,86
965,49
E042
14.123,62 1.008,83
E043
14.808,50 1.057,75
E044
15.025,08 1.073,22
E045
16.002,14 1.143,01
E046
17.880,24 1.277,16
E047
18.603,06 1.328,79
E048
20.174,56 1.441,04
E049
20.659,24 1.475,66
E050
21.870,80 1.562,20
Secretaris/àries Autonòmics/ques
A30S
40.686,52 2.906,18

nivell

80,46
85,04
89,61
96,47

Si es pertany al Règim General de la Seguretat Social, la quota que correspon,
segons la contingència (veure quadre).

QUOTA MUFACE I DRETS PASSIUS
Grup
Quota mensual
Drets passius

A1
46,80
106,89

A2
36,83
84,13

B
32,25
73,67

C1
28,29
64,61

C2
22,38
51,12

E/APF
19,08
43,58

RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
BASES DE COTITZACIÓ
Grup
1
2
3
4-7

Base mensual
mínima
màxima
1.045,20
3.230,10
867,00
3.230,10
754,20
3.230,10
748,20
3.230,10

Base diària
mínima
màxima
34,84
107,67
28,90
107,67
25,14
107,67
24,94
107,67

TIPUS DE COTITZACIÓ (EN %)
Concepte

Empresa

Treballador/a Total

Contingències comunes i hores extres
23,60
Desocupació: - Tipus general
5,50
- Contracte duració determinada temps complet 6,70
- Contracte duració determinada temps parcial 7,70
FOGASA
0,20
Formació professional
0,60

4,70
1,55*
1,60
1,60
----0,10

28,30
7,05
8,30
9,30
0,20
0,70

* Personal laboral i personal funcionarial interí

anual = 14 mensualitats

COMPLEMENT COMPENSATORI
nivell

Si es pertany a MUFACE, es descompten les quotes per a la mútua i per drets passius corresponents, segons el grup. Amb les pagues extres, el descompte és doble.

22 103,91
23 111,36
24 118,80

nivell

25 126,25
26 142,29
27 162,19

nivell

28 169,64
29 177,09
30 197,43

ALTRES CONCEPTES RETRIBUTIUS
grup

festivitat
per cada mòdul
de 8h

torns
per cada mes

nocturnitat
per cada mòdul
de 8h fins al seté:

A
B
C
DiE

42,70
32,28
28,26
24,20

72,56
56,48
40,36
24,20

37,52
30,53
25,14
21,71

A partir del 8é, 18,00

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GRUP E
nivell

mensual

extra

10
12
14

224,25
271,02
317,85

224,25
271,02
317,85

c. compensatori

44,85
54,20
63,57

COMPLEMENT ESPECÍFIC GRUP E
nivell mensual

E004
E005
E010
E013
E015

308,30
328,57
380,98
427,22
452,43

extra

nivell

mensual

extra

308,30
328,57
380,98
427,22
452,43

E016
E020
E030
E035

464,26
514,05
653,30
767,61

464,26
514,05
653,30
767,61

DATES DE COBRAMENT DE LA NÒMINA
gener

febrer

març

abril

maig

juny

juliol

agost

setembre

octubre

novembre

desembre

27
27

24
29

28
27

27
27

26
28

23
22

PENSIONS PÚBLIQUES

DIGNES

NO A LA REFORMA DE LES PENSIONS

VALENCIANA

