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Allioli - Extra resultats eleccions sindicals 2007

Un avanç molt important
STAPV-Iv, a un pas de guanyar les eleccions sindicals
El Sindicat ja és la segona força en l’Administració valenciana
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Resultat de les eleccions sindicals del 10 de maig Juntes de personal
de Serveis Centrals i Territorials d’Alacant, Castelló i València
El Sindicat de Treballadores i
Treballadors de l’Administració
Pública ValencianaIntersindical Valenciana va
guanyar les eleccions sindicals celebrades el 10 de maig
en les juntes de personal
dels Serveis Centrals i
Territorials d’Alacant,
Castelló i València, empatats
en vots amb UGT, amb uns
resultats que confirmen
l’STAPV-Iv com “el sindicat
de l'Administració Pública
Valenciana”. En el conjunt del
País Valencià, el Sindicat
augmenta 2.085 vots i 7 delegats. També és la primera
organització sindical de la
Generalitat Valenciana.
La majoria de l’STAPV-Iv és
clara en les circumscripcions
de València i Alacant, i baixa
un poc a Castelló, la qual cosa

permet a UGT igualar-lo en
vots i obtindre un delegat més.
Això no obstant, en aquesta
circumscripció STAPV-Iv continua sent la segona força més
votada, la qual cosa és un
resultat magnífic.
En percentatge, el Sindicat
obté el 25,67% del total de
vots emesos i el 25% de delegats i delegades.
D’acord amb els resultats
electorals, les organitzacions
amb representació en la mesa
sectorial d'Educació són:
STAPV-Iv, CCOO, UGT i CSIF.
Totes elles superen el percentatge requerit per a participar
en aquest òrgan de negociació
mentre que IGEVA resta de
moment fora de la mesa sectorial a falta que les eleccions
pendents en el Servef li donen
representació suficient.
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Treball decent i fons de pensions
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ALL

Per als anteriors responsables de
la Conselleria de Justícia, Interior i
Administracions Públiques, que en
la darrera etapa de la legislatura
han estat incapaços de complir
amb els seus compromisos: encetar la negociació de la carrera professional, de la millora d’ocupació i
de una oferta d’ocupació pública
per a 2007.

OLI

Per al personal empleat públic
valencià, que ha depositat en les
organitzacions sindicals la seua
confiança per a defensar l’administració pública i els drets laborals.
Un reconeixement especial per a
les persones que amb el seu vot
han permés que l’STAPV haja
obtingut uns resultats tan satisfactoris.

“Treball decent per a una vida
decent” és el lema escollit per la
Confederació Sindical
Internacional (CSI) en la seua
campanya de denúncia contra
els fons privats d'inversions. La
CSI denúncia la repercussió
negativa d’aquests plans sobre
l'ocupació, els drets socials
bàsics i les condicions laborals
de les treballadores i els treballadors. En el marc d’aquesta
campanya, una delegació internacional de 12 sindicalistes de la
CSI va assistir, el 24 de gener al
Fòrum Econòmic Mundial de
Davos (Suïssa), per exigir que el
treball decent ocupe el centre de
les polítiques sociales, econòmiques, de desenvolupament,
financeres i comercials. Per a
CSI això implica “treball just,
remuneracions adequades, protecció social, drets sindicals i no
discriminació”.
És sabut que els fons d'inversions busquen la màxima rendibilitat. Amb l’esforç de la gent
treballadora augmenten contínuament els ingressos dels fons.
Amb les sucoses quantitats de
diners que els treballadors i treballadores aporten als plans de
pensions privats es pretén
també obtindre’n els màxims
beneficis. Els fons aportats als
plans de pensions suposadament per a “millorar i garantir
una jubilació digna i satisfactòria
dels treballadors” són emprats
de manera perversa en fons
d'inversions per a procurar
guanys enormes a costa de l'ocupació i el treball digne de
milers i milers de persones. Els
fons alteren les economies dels
països, especulen i busquen rendiments ràpids i quantiosos. Els
fons de pensions formen part
d’aquesta mateixa lògica. Ningú
no s’ha d’enganyar: sabem d’on
provenen les magnífiques rendibilitats que anuncien els fons de
pensions.
Qualsevol persona és ben lliure d’invertir els seus diners on i
com crega convenient fer-ho.
Una vegada dit això, que és
palés, costa d’entendre que

organitzacions que representen
milers de treballadors i treballadores participen amb tanta alegria de la cerimònia de la destrucció de l’ocupació i de la pèrdua de drets laborals. No ho
déiem nosaltres. Ho diu la
mateixa CSI i també la
Confederació Europea de
Sindicats (CES), a les quals pertanyen CCOO i UGT, sindicats
que de manera entusiasta saluden ara l’arribada dels plans privats de pensions per als treballadors del sector públic. Cal
recordar que ambdues organitzacions participen en la gestió
d’aquests fons i estan presents
en els consells d’administració
de les entitats gestores hauria
de ser motiu de anàlisi.
E l pl a d e l a Genera lit at
Les treballadores i els treballadors valencians han de tindre
dret a decidir sobre l’ús dels
seus diners. Però ara no ho
poden fer. Pel desembre de
2006, la Generalitat va anunciar
la constitució de la comissió promotora que haurà de triar la
companyia financera que gestionarà els recursos extrets de les
nòmines dels empleats públics.
Intersindical Valenciana, la
força més votada en el conjunt
de la funció pública del País
Valencià, ha manifestat de
manera reiterada la seua oposició absoluta a uns plans de pensions privats amb què alguns
tindrien les mans lliures per a
gestionar-los de manera opaca.
Com a organització més representativa, la Intersindical continua reivindicant el seu dret a ser
testimoni
presencial de tot el que es paste
en els fòrums públics al voltant
d’uns plans de pensions sobre
els quals ningú no ha estat consultat. Qui pretenga trobar contradiccions en aquesta posició de
principi, no cal dir que ho tindrà
d’allò més complicat.
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ELECCIONS 2007

STAPV-Iv és la força majoritària en les circumscripcions de València i d’Alacant

El sindicalisme valencià, unitari, plural
i progressista rep un ample suport
suma de vots com, sobretot, per la
capacitat d'arribar a acords amb
altres sindicats. D’aquesta manera, el pluralisme intern de la nostra organització, un senyal d’identitat irrenunciable, s’ha estés amb
la convergència amb altres sindicats, cosa que representa un pas
important en el procés cap a la
construcció d’un sindicalisme
alternatiu al País Valencià.

En relació a 2003, el funcionariat ha donat encara mésl suport a les candidatures de STAPV-Iv / MARC CANDELA

STAPV-Iv i UGT són els sindicats
que obtenen més suport, amb una
diferència d’apenes 42 vots en
total. STAPV-Iv augmenta huit
delegats i delegades, igual que
UGT.
CCOO n’augmenta onze, CSIF
incrementa només tres, un en
cada organisme autònom (que no
votaren de forma separada fa quatre anys), i USO es queda amb els
mateixos dos delegats que tenia.
IGEVA perd la meitat de vots i
delegats.
Cens i resultats
El fet que diversos organismes
autònoms tinguen juntes de personal diferenciades dels serveis
territorials i dels serveis central fa
que els resultats en delegats estiguen distorsionats.
Així, tot i que la diferència entre
STAPV-Iv i UGT és només de 42
vots (1800 de STAPV-Iv per 1842
d’UGT), la diferència en delegats
es dispara a quatre delegats (28 de
STAPV-Iv per 32 d’UGT). Més distorsionant encara és l’atribució de
delegats i delegades a CCOO, 28
en total, els mateixos que STAPVIv, a pesar que aquesta organització obté 214 vots més que aquella.
Participació
S’ha produït un lleuger augment
de l’abstenció, que caldrà analitzar
detingudament, tot i que sembla
haver-se concentrat en el personal
funcionari interí, que va participar
masivament en les passades eleccions i que ara s’ha mostrat més
retragut.
Les candidatures
En la confecció de les llistes electorals, el Sindicat ha comptat amb
una participació destacada de l’afiliació de les comarques, els sectors administratius i les diferents
conselleries. De manera específi-

ca, s'ha avançat en la paritat de les
llistes, la intersectorialitat, la
renovació i la territorialitat . Cal
destacar que, junt a UGT, ha estat
el sindicat amb més candidates i
candidats, més de 700 en les eleccions del dia 10 de maig.
Aliança electoral
El pacte electoral subscrit amb les
companyes i els companys de CGT
a les circumscripcions de València
també ha sigut positiu, tant per la

Proximitat a la gent
L'èxit electoral del Sindicat també
s’explica en el treball diari: l'atenció a les distintes seus comarcals,
les visites als centres, l’atenció a
la gent jove que s’ha incorporat a
la Funció Pública Valenciana, l'assessorament en els concursos de
trasllats, els actes d'adjudicació,
l’impuls a la salut laboral, les diferents categories professionals, la
formació o el personal interí. Tot
això, sense oblidar el suport que
representa per a la tasca sindical
disposar d’una publicació de referència en el sector com
Intersindical i una web reconeguda
com un dels portals més complets
que rep multitud de visites i consultes de tot l’Estat espanyol.
Moviments socials
La participació de l’STAPV i de la
Intersindical Valenciana en els
moviments socials també ha estat

reconeguda pel funcionariat. Cal
subratllar particularment totes les
iniciatives realitzades en defensa
del valencià, del seu ús i ensenyament, la participació en els moviments feministes i de lluita contra
la violència de gènere o el treball
per la pau.
Formació i Salut Laboral
Les activitats de formació de
l’Escola Sindical Melchor Botella,
així com l'estructura organitzativa
constituïda al voltant dels comités
de salut laboral, que cal estendre i
diversificar, evidencien les grans
possibilitats que ofereixen, per la
resposta del funcionariat.
La comarca, un àmbit clau
L'estructura comarcal és un altre
dels nostres eixos d’intervenció.
Les persones que treballen com a
permanents en les comarques són
una referència útil de l’organització i acosten la tasca sindical als
centres de treball. Un aspecte
pendent de millora és la constitució dels nuclis sindicals i d’afiliats i
afiliades als centres i a les localitats. Això permetrà optimitzar el
treball dels secretariats comarcals
i millorarà la relació dels treballadors de comarques amb l'estructura intercomarcal i nacional del
Sindicat.

Mesa General de negociació de la Generalitat Valenciana*
Intersindical
Valenciana
vots delegats
13.675 70

Ensenyament públic no universitari
Sanitat (funcionaris i estatutaris)

1.087

Sanitat (laborals)

CCOO
vots delegats

15

UGT
vots delegats

CSIF
vots delegats

CEMSATSE
vots delegats

6.546

33

2.978

15

2.499

13

0

0

4.796

93

5.168

95

3.011

54

5.807

110

0

0

31

5

53

8

36

6

100

14

177

3

982

19

244

5

1.508

34

0

0

Administració del Consell (funcionaris) 1.800

28

1.586

28

1.842

32

909

16

0

0

Administració del Consell (laborals)

15

586

34

1.094

81

241

19

0

0

8.204 142

5.907

124

Justícia

TOTAL

196

16.935 131

GENERALITAT VALENCIANA

14.527 212

11.379 236

* Resultats a falta de les eleccions en el Servef

Quadre 1

Mesa Sectorial de la Funció Pública*

Institut Valencià de la Joventut

STAPV-Iv
CCOO
UGT
CSIF
IGEVA
ALTRES(1)
vots delegats vots delegats vots delegats vots delegats vots delegats vots delegats
1
1
53
3
13
1
14
1
31
18

Institut Valencià d’Investigacions Agràries 23

1

26

2

23

1

20

1

-

-

41

2

-

-

91

2

132

4

36

2

68

4

48

3

25

1

24

1

Serveis Centrals

614

7

555

6

646

7

244

3

341

4

Serveis Territorials d’Alacant

382

6

319

5

354

6

258

4

158

2

Serveis Territorials de Castelló

189

4

170

4

246

6

152

3

94

2

Agència Valenciana de Salut

Serveis Territorials de València
TOTAL ADMINISTRACIÓ DEL CONSELL

525

7

430

6

472

6

197

3

224

3

1.800

28

1.586

28

1.842

32

909

16

855

13

(1) IVIA: SI, 21 vots, 1 delegat; INVESTIGADORS, 20 vots, 1 delegat.
Serveis Territorials de Castelló: USOCV, 91 vots, 2 delegats.

* Resultats a falta de les eleccions en el Servef

Quadre 2

4 / 35 (7) JUNY 2007 EXTRA ELECCIONS SINDICALS

FUNCIÓ PÚBLICA

Carrera professional i unitat d’acció
La Funció Pública valenciana, al
final de la passada legislatura, ha
sigut objecte de distints canvis
legislatius. Entre d’altres novetats, destaca la carrera professional per al personal sanitari.
Pensada inicialment per al

personal amb professions estrictament sanitàries (metges, infermers, veterinaris, farmacèutics,
fisioterapèutes, etc.), ràpidament
s’ha estés a la resta de personal
que treballa en les institucions
sanitàries valencianes.

Per això, en març de 2007
STAPV-Intersindical Valenciana va
prendre la iniciativa de convocar la
resta d’organitzacions presents en
la Mesa Sectorial de la Funció
Pública (CCOO, CSIF, IGEVA i UGT).
El resultat és la proposta que tot

seguit es presenta, i una unitat
d’acció al voltant d’aquesta reivindicació manifestada en concentracions de suport i que continuarà
després de la constitució del nou
Govern de la Generalitat.

La carrera professional. Projecte de regulació acordat pels cinc sindicats
1. Àmbit d’aplicació
Es reconeix el dret a la carrera professional al personal al servei de
l'Administració del Consell de la
Generalitat Valenciana, en els termes establits en l'article 2 de la Llei
de la Funció Pública Valenciana,
incloent el personal adscrit a les
diferents conselleries, els seus
organismes autònoms i els diferents Instituts i Ens de caràcter
públic que depenguen d'aquelles,
excepte el personal eventual, que
en quedarà exclòs.
2. Definició
1. S'entén per carrera professional
la progressió de les categories professionals que permet el reconeixement públic del treball realitzat,
l'estímul en la consecució dels
objectius marcats així com la promoció de la competència professional des del punt de vista qualitatiu
que ha d'implicar la millora contínua de la qualitat.
2. La progressió a un grau superior
del carrera professional requerirà
un període mínim de permanència
en el grau anterior, així com l'avaluació favorable dels mèrits que s'hi
establisquen. Aquests graus es
defineixen, una vegada adquirits,
com a consolidats i irreversibles.
3. Voluntarietat
L'accés a la carrera professional té
caràcter voluntari, i el seu reconeixement individualitzat, basant-se en
una avaluació objectiva i reglada,
comporta la percepció del corresponent complement retributiu de
carrera professional, conforme a les
previsions de la present norma.
4. Graus de carrera professional
1. S'estableix un carrera professional amb 4 graus, més un grau inicial o d'accés
2. Els graus que componen la
carrera professional són:
n Grau Inicial
n Grau 1
n Grau 2
n Grau 3
n Grau 4.
3. El grau de carrera professional
consolidat de cada treballador o
treballadora en una categoria concreta constarà en el registre de personal.
4. El còmput de temps per a la progressió de graus s'iniciarà en el
mateix moment en que s'ocupe un
lloc de treball inclós en la relació de
llocs de treball de les diferents conselleries, organismes autònoms i
instituts de caràcter públic al servei
de l'Administració del Consell de la

Generalitat Valenciana.
5. Accés a la carrera professional
1. Tindrà dret a la valoració del grau
i a la seua consolidació el personal
laboral fix, temporal o indefinit no
fix, així com el personal funcionari
de carrera o interí.
2. El dret a l'accés del professional
empleat públic a la carrera professional es produirà en el moment de
la seua primera incorporació a un
lloc de plantilla de l'Administració
del Consell de la Generalitat
Valenciana. Per a fer efectiu aquest
dret, la persona interessada haurà
de realitzar la sol·licitud formal
d'inclusió en la carrera professional, en els termes que arrepleguen
les disposicions de carrera professional de la present norma.
6. Reconeixement dels serveis previs i enquadrament en el
grau corresponent
1. El temps de treball prèviament
prestat en qualsevol administració
pública, en el sentit de la Llei
70/1978, serà pres en compte per a
la valoració dels anys de permanència necessaris per a accedir als
diferents graus de carrera professional en els termes arreplegats en
les disposicions de carrera de la
present norma. En aquest sentit,
per a la progressió en una determinada categoria professional només
es tindran en compte els serveis
prestats en el mateix grup de titulació, amb l'excepció del personal de,
respectivament, els grups A i B i els
grups C i D. En aquests casos, per a
la progressió en la carrera professional del personal del grup A es
podrà acumular el temps de serveis
prestats com a tal i com a grup B, i
viceversa. Igualment, el personal
del grup C es podrà acumular el
temps de serveis prestats com a tal
i com a grup D, i viceversa.
2. L'avaluació del temps de serveis
prestats determinarà l'enquadrament inicial del professional en el
grau de carrera professional que li
corresponga, d'acord amb els criteris definits en l'article 11 i tenint en
compte la disposició transitòria primera.
7. Àrees d’avaluació
Sense perjuí del que disposa la disposició transitòria primera, per a la
promoció a graus superiors, serà
necessari haver romàs en el grau
anterior el mínim d'anys que s'estableix en cada grau i complir els
requisits determinats en relació
amb l'avaluació de les àrees
següents:

a) Activitat professional: valorarà
l'experiència, l'esforç personal i la
qualitat del treball desenvolupat;
per a la seua avaluació es tindrà en
compte, el compliment d'objectius
prèviament fixats mesurats per
mitjà d'indicadors objectivables i
referits a l'activitat exercida.
b) Adquisició de coneixements i
docència: es valorarà l'assistència a
activitats de formació contínua i
especialitzada relacionades amb
l'exercici professional, sempre que
estiguen acreditades oficialment. Es
tindran en compte les diferències
en l'accés a aquesta activitat,
dependents de la naturalesa de
cada institució.
8. Avaluació de l’activitat
professional
1. Cada Conselleria, Organisme
Autònom Institut o Ens Públic, de
forma negociada amb les
Organitzacions Sindicals amb presència en la Mesa Sectorial i la CIVE
i amb participació dels treballadors
implicats, establirà, en la primera
quinzena del mes de desembre i
per a l'any següent, els objectius
generals de cada direcció general,
servei o unitat administrativa.
Aquests objectius generals hauran
de ser objectius i mesurables quantitativa i qualitativament. D'aquests
objectius se'n facilitarà informació
escrita individualment a cada treballador, el qual la suscriurà i serà
remesa a la comissió d'avaluació
per deixar constància del seu coneixement.
L'avaluació individual del'activitat
professional serà la mateixa que
l'obtinguda per la unitat administrativa a la què estiga adscrita cada
persona. Només podrà ser inferior
en aquells casos en què s'haja
imposat una sanció disciplinària per
baix rendiment.
2. Els professionals en situació de
serveis especials tindran dret al
còmput del temps a l'efecte de
carrera professional. Durant cada
any o fracció que dure la situació
administrativa esmentada, es considerarà que els objectius d'activitat
professional i el compromís amb
l'organització s'han complit plenament.
3. Durant els permisos per a l'assistència a cursos o seminaris de
formació o per a participar en programes acreditats de cooperació
nacional o internacional o en activitats i tasques docents o d'investigació sobre matèries relacionades
amb l'activitat de l'Administració
Pública, es considerarà que els
objectius d'activitat professional

s'han complit plenament, sempre
que se n'acredite l'aprofitament.
9. Sol·licitud d’avaluació
Quan un professional estiga o crega
estar en condicions de progressar
al grau següent de carrera professional, haurà de sol·licitar voluntàriament l'avaluació en els termes
regulats en la present norma, per
mitjà del formulari específic que es
publicarà amb la normativa de
carrera.
L'Administració haurà de resoldre i
notificar en un termini no superior a
6 mesos, transcorregut el qual es
presumirà que s'accedeix al que
sol·licita. En tot cas, els efectes
econòmics es reconeixeran des del
dia en què siga efectiu el dret.
10. Informació al professional
La Conselleria de Justícia, Interior i
Administracions Públiques establirà
els mitjans oportuns per a garantir
que els professionals puguen conèixer periòdicament quina és la situació del seu expedient de carrera
professional i, en particular, quina
és la seua puntuació en cada una
de les àrees d'avaluació.
11. Progressió del personal en els
graus de carrera professional
1. El grau inicial
Al grau inicial es pot accedir des del
mateix moment en què s'ocupa una
plaça de plantilla adscrita a
l'Administració del Consell de la
Generalitat Valenciana, sempre que
es complisquen els requisits del
punt 1. Aquest grau comporta els
drets i complements retributius
comuns a cada categoria professional.
2. El grau 1
Sense perjuí del que disposa l'article 6.2, per a accedir al grau 1 es
requereix:
a) Haver prestat servei a la
Generalitat Valenciana durant
almenys 5 anys en el grau inicial.
b) Haver realitzat un mínim de 150
hores de formació relacionada amb
l'Administració Pública. Seran suficients 75 hores formatives en el
supòsit que aquesta formació no
s'haja pogut realitzar en temps de
treball per:
n Falta d'oferta formativa demostrada.
n Impossibilitat d'assistència per
motius laborals, justificats pel
superior inmediat.
n Impossibiliat d'assistència per
malaltia, tant de la persona afectada com d'un familiar fins al segon
grau a càrrec.
En el cas de l'actual grup E, seran
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suficients 100 hores o bé 50 hores,
respectivament, en les mateixes
situacions que la resta de grups.
c) Haver obtingut un mínim d'un
50% de valoració possitiva en els
objectius definitis en l'article 8.1.
3. El grau 2
Sense perjuí del que disposa l'article 6.2, per a accedir al grau 2 es
requereix:
a) Haver prestat servei a la
Generalitat Valenciana durant
almenys 5 anys en el grau 1.
b) Haver realitzat un mínim de 150
hores de formació relacionada amb
l'Administració Pública. Seran suficients 75 hores formatives en el
supòsit que aquesta formació no
s'haja pogut realitzar en temps de
treball per:
n Falta d'oferta formativa demostrada.
n Impossibilitat d'assistència per
motius laborals, justificats pel
superior inmediat.
n Impossibiliat d'assistència per
malaltia, tant de la persona afectada com d'un familiar fins al segon
grau a càrrec.
En el cas de l'actual grup E, seran
suficients 100 hores o bé 50 hores,
respectivament, en les mateixes
situacions que la resta de grups.
c) Haver obtingut un mínim d'un
50% de valoració possitiva en els
objectius definits en l'article 8.1.
4. El grau 3
Sense perjuí del que disposa l'article 6.2, per a accedir al grau 3 es
requereix:
a) Haver prestat servei a la
Generalitat Valenciana durant
almenys 6 anys en el grau dos.
b) Haver realitzat un mínim de 200
hores de formació relacionada amb
l'Administració Pública. Seran suficients 125 hores formatives en el
supòsit que aquesta formació no
s'haja pogut realitzar en temps de
treball per:
n Falta d'oferta formativa demostrada.
n Impossibilitat d'assistència per
motius laborals, justificats pel
superior inmediat.
n Impossibiliat d'assistència per
malaltia, tant de la persona afectada com d'un familiar fins al segon
grau a càrrec.
En el cas de l'actual grup E, seran
suficients 120 hores o bé 60 hores,
respectivament, en les mateixes
situacions que la resta de grups.

c) Haver obtingut un mínim d'un
65% de valoració possitiva en els
objectius definits en l'article 8.1.
5. El grau 4
Sense perjuí del que disposa l'article 6.2, per a accedir al grau 4 es
requereix:
a) Haver prestat servei a la
Generalitat Valenciana durant
almenys 6 anys en el grau tres.
b) Haver realitzat un mínim de 200
hores de formació relacionada amb
l'Administració Pública. Seran suficients 125 hores formatives en el
supòsit que aquesta formació no
s'haja pogut realitzar en temps de
treball per:
n Falta d'oferta formativa demostrada.
n Impossibilitat d'assistència per
motius laborals, justificats pel
superior inmediat.
n Impossibiliat d'assistència per
malaltia, tant de la persona afectada com d'un familiar fins al segon
grau a càrrec.
En el cas de l'actual grup E, seran
suficients 120 hores o bé 60 hores,
respectivament, en les mateixes
situacions que la resta de grups.
c) Haver obtingut un mínim d'un
65% de valoració possitiva en els
objectius definits en l'article 8.1.
12. Retribució dels graus de carrera professional
1. Aspectes generals
Les retribucions derivades de l'aplicació del carrera professional s'adequaran i actualitzaran periòdicament d'acord amb el que disposen
les lleis anuals de Pressupostos o
altres disposicions legals a l'efecte.
La retribució de la carrera professional tindrà caràcter anual i anirà
associada a l'obtenció d'un determinat grau de carrera professional.
2. Promoció de categoria
El personal que accedisca a un lloc
en una categoria d'un grup de titulació superior, tenint reconegut prèviament un determinat grau de
carrera professional, mantindrà un
complement retributiu equivalent a
la quantia corresponent al grau de
carrera esmentat fins que se li
reconega un grau de carrera en la
nova categoria la quantia de la qual
supere la d'aquell.
Els períodes treballats de forma
temporal en un grup superior al
propi podran, a elecció de la perso-

na interessada, aplicar-se a la consolidació del grau corresponent en
el grup d'origen o reservar-se per a
futures consolidacions en el grup
on s'han prestat els serveis.
En cap cas no es podrà percebre de
forma simultània el complement de
carrera per més d'una categoria
professional.
3. Quantia del complement de
carrera professional
La quantia, en còmput anual, del
complement de carrera per a les
categories dels actuals grups A i B,
serà:
Grau 1: 3.000 euros.
Grau 2: 6.000 euros.
Grau 3: 9.000 euros.
Grau 4: 12.000 euros.
La quantia, en còmput anual, del
complement de carrera per a les
categories dels actuals grups C i D,
serà:
Grau 1: 2.250 euros.
Grau 2: 4.500 euros
Grau 3: 6.750 euros
Grau 4: 9.000 euros.
La quantia, en còmput anual, del
complement de carrera per a les
categories de l'actual grup E, serà:
Grau 1: 1.500 euros.
Grau 2: 3.000 euros.
Grau 3: 4.500 euros.
Grau 4: 6.000 euros.
13. Altres beneficis associats a la
carrera professional
El grau aconseguit en la carrera
professional serà un mèrit a valorar
en els processos per a trasllats,
concursos, accés a places de responsabilitat, direccions de servei, de
secció, etc.. També serà mèrit a
valorar per a la participació com a
docent en programes d'actualització
i formació professional en l'àmbit
de la seua àrea de coneixement, així
com en programes de cooperació
nacional o internacional o en activitats i tasques docents o d'investigació sobre matèries relacionades
amb la seua àrea de coneixement.
14. Comissió de seguiment de la
carrera professional
1. Es crea la Comissió de
Seguiment de la Carrera
Professional, amb la finalitat de
comprovar el compliment de les
responsabilitats exigit per a la promoció a nivells superiors a instàncies de les comissions d'Avaluació.

2. La Comissió de Seguiment de la
carrera professional tindrà caràcter
paritari. Estarà presidida pel director general d'Administració
Autonòmica, i comptarà com a
vocals, almenys, amb els secretaris
generals, sotssecretaris o directors
generals amb competències en
matèria de personal de cada una de
les conselleries del Govern
Valencià. La part social estarà integrada pels corresponents representants de cada un dels sindicats presents en la Mesa Sectorial de la
Funció Pública i per un representant de cadascú dels sindicats que
obtinguen un 10% de representació
en l'àmbit del personal laboral. Hi
actuarà com a secretari el sotssecretari de la Conselleria de Justícia,
Interior i Administracions
Publiques.
3. La Comissió de Seguiment de la
Carrera Professional podrà crear
per unanimitat subcomissions de
seguiment per àrees, territoris o
departaments, per a una millor
gestió de la carrera professional.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
1. Els serveis prestats en la
Generalitat Valenciana, o en una
administració pública les competències i el personal de la qual
hagen estat transferides a la
Generalitat, amb anterioritat a la
data d'entrada en vigor del present
decret queden exempts d'avaluació,
per la qual cosa es considerarà que
durant aquests s'han complit plenament els requisits requerits.
2. El personal que, prèviament a
l'entrada en vigor del present
decret, haguera accedit a un lloc
després de prestar els seus serveis
en una categoria d'un grup de titulació inferior, podrà beneficiar-se
del mecanisme previst en l'apartat
12.2.2, en virtut del qual es considerarà que, en el moment d'accedir al
lloc superior, tenia consolidat el
grau de carrera que li haguera
correspost en l'inferior d'acord amb
les seues circumstàncies.
Segona
El complement de carrera professional s'abonarà de forma progressiva durant una fase d'implantació
amb l'equivalència següent:
n Entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2007: 40% del complement
n Entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2008: 60%.
n Entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2009: 80%.
n A partir de l'1 de gener de 2010:
100% del complement.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Consell tramitarà un Projecte de
llei de modificació de la Llei de la
Funció Pública Valenciana, en el
qual es continga el complement de
carrera professional en les quanties
necessàries per a l'aplicació del
complement esmentat en l'exercici
2007.
Segona
Es faculta el conseller de Justícia,
Interior i Administracions Públiques
per a dictar totes les disposicions
que requerisca el desplegament i
execució del present decret.
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ESTATUT BÀSIC

L’Estatut Bàsic
dóna més
moscosos al
personal segons
la seua antiguitat

Intersindical
L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
(EBEP) aporta poques novetats
immediates en la regulació de les
condicions de treball dels empleats
públics. La majoria de novetats es
començaran a notar amb l’aprovació de les lleis de la Funció Pública
de les diferents comunitats autònomes, que aniran desenvolupant les
previsions de l’EBEP. Mentrestant,

les actuals lleis estan en vigor i es
continuen aplicant en tot allò que no
contradiga el text de l’estatut.
Una de les clàusules que sí es
van a aplicar de forma immediata
és la prevista en l’article 48 punt 2
de l’EBEP. A banda d’establir d’establir un permís per assumptes
particulars d’almenys sis dies per a
totes i tos els empleats públics, diu
que “además de los días de libre

disposición establecidos por cada
Administración Pública, los funcionarios tendrán derecho al disfrute
de dos días adicionales al cumplir
el sexto trienio, incrementándose
en un día adicional por cada trienio
cumplido a partir del sexto.”

Intersindical
Una de les qüestions que han dut
més polèmica des de la publicació de l’EBEP i en aquests primers mesos d’aplicació és el de
les vacances. Recordareu que el
règim de vacances havia variat en
els darrers anys. Primer l’Estat, i
posteriorment la Generalitat
Valenciana van establir en la seua
legislació un nou sistema de càl-

cul, que introduïa més dies de
vacances a les persones amb una
antiguitat superior als quinze
anys.
El nou text de l’EBEP no
esmenta aquesta clàusula, de
forma que hi ha persones que
han interpretat que s’han derogat
els dies extres de vacances per
antiguitat. El cas més lamentable
és el de la Universitat de València

que ha resolt que ¡la Llei de la
Funció Pública Valenciana (LFPV)
ha estat derogada (sic)!
La llei continua en vigor
L’article 50 de l’EBEP diu que les
vacances que s’hi estableixen
seran “com a mínim”, la qual
cosa deixa via lliure a les lleis
autonòmiques a establir més dies
de vacances. Però, a més, la

Intersindical
El artículo 25.2 del EBEP reza como
sigue: “Se reconocerán [al personal
funcionari interino] los trienios
correspondientes a los servicios
prestados antes de la entrada en
vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del
mismo.”
Se reconocen, pues, "los trienios

correspondientes a los servicios
prestados", sin mayor especificación, por lo que hay que entender
que se trata del mismo sistema de
reconocimiento que a los funcionarios de carrera. Sin embargo, la
Dirección General de
Administración Autonómica ha
optado por una lectura más restringida, reconociendo sólo el tiempo
trabajado como personal funciona-

rio interino, y no los periodos trabajados como laboral o como funcionario de carrera en otro grupo o
administración.
Así, por ejemplo, un interino de
seis años del grupo A cobrará dos
trienios, mientras que un interino
de tres años del A que antes ha
estado doce como funcionario de
carrera en el D solamente cobrará
un trienio del A, y ni un duro de los

cuatro trienios del grupo D.
STAPV-Intersindical Valenciana
entiende que no hay nada que avale
la interpretación restringida. El personal afectado debe pedir el reconocimiento de los servicios prestados en su totalidad, y que se apliquen las normas generales del
reconocimiento de los trienios para
el personal funcionario de carrera
al personal interino.

Intersindical
L’article 10 de l’EBEP amplia els
supòsits que hi havia fins ara regulats per al nomenament de personal funcionari interí. Als ja coneguts
de cobertura d’una plaça vacant
quan no fora possible la cobertura
per funcionari de carrera i la substitució dels titulars per diferents
motius, la nova llei afegeix dos
supòsits fins ara reservats a la con-

tractació com a personal laboral
temporal.
Així, el punt 1.c) de l’article 10 diu
que són funcionaris interins qui, per
raons justificades són nomenats
com a tals per a l’execució de programes de caràcter temporal.
Aquesta nova expressió, “programes de caràcter temporal”, té precedents en la regulació laboral, com
ara la classificació -i contractació de

personal laboral- de determinats
llocs com a laborals per ser “no
permanents”.
Igualment, la modalitat de contractació laboral temporal “per obra
o servei determinat” ha de ser
substituïda, en l’àmbit de les
Administracions públiques, per
aquesta nova modalitat de nomenament de personal funcionari interí.

L’acumulació de tasques, també
L’apartat d) del mateix article 10.1
de l’EBEP regula que “l’excés o acumulació de tasques per termini
màxim de sis mesos, dins d’un període de dotze mesos” ha de suposar
el nomenament de personal interí.
En aquest cas, la redacció és quasi
idèntica a la regulació de la mateixa
modalitat de contracte laboral.

Intersindical
El EBEP transforma el grupo B que
hemos concocido desde los años 80
en el subgrupo A2. Pero el grupo B
no ha muerto: aparece un nuevo
grupo B. Dice el EBEP "Grupo B.
Para el acceso a los cuerpos o
escalas del grupo B se exigirá estar
en posesión del título de Técnico
Superior" (art. 76). La Disposición

Transitoria Tercera, punto dos, al
regular la integración de los antiguos grupos en los nuevos, dispone
la integración del grupo C en el
Subgrupo C1 y del grupo B en el
Subgrupo A2.
Ninguna cláusula dispone la
integración al nuevo grupo B desde
ningún colectivo de los que actualmente están trabajando. Sin

embargo, las autoridades académicas determinan que la antigua titulación de Técnico Especialista (FP II
y Módulos profesionales de Nivel 3)
tiene los mismos efectos académicos y profesionales que el título de
Técnico Superior (Ciclos formativos
de Grado Superior). En consecuencia, los puestos de trabajo para los
que se requería hasta ahora la titu-

lación de Técnico Especialista (FP II
y Módulos profesionales de Nivel 3),
clasificados como grupo C, deben
ser clasificados como grupo B a
partir de la entrada en vigor del
nuevo Estatuto Básico, por ser
dicha titulación equivalente a la de
Técnico Superior.

Intersindical
L’article 89 de l’EBEP regula les
excedències del personal funcionari
de carrera amb caràcter bàsic. Cal
remarcar aquest caràcter perquè
ens trobem que en la relació d’excedències del seu apartat 1 falten
algunes excedències. En efecte, es
regula l’excedència voluntària per
interés particular i la voluntària per
agrupació familiar, així com les

excedències per cura de familiars i
per raó de violència de génere.
Falten, doncs, algunes de les
més habituals, com ara l’excedència
per cura de fills (tot i que aquesta
ara s’integra en una de major
extensió: la de cura de familiars), o
l’excedència automàtica.

Llei de la Funció Pública Valenciana
(LFPV) continua en vigor, ja que
l’EBEP només deroga allò que
“contradiga o s’opose al que disposa” el propi text. Cal entendre,
doncs, que l’excedència voluntària
automàtica està en vigor en tot
l’àmbit d’aplicació de la LFPV
(Generalitat, administracions locals
i PAS de les universitats públiques
valencianes).

L’EBEP deixa ben clar que moltes qüestions han de ser desenvolupades o regulades per les lleis de la
Funció Pública autonòmiques. Les
Corts poden optar per regular l’excedència automàtica igualque l’actual llei, bé derogar-la, o bé fer una
regulació restringida a tindre plaça
fixa en dos grups o administracions.
Esperem que hi haja trellat i s’opte
per la primera possibilitat.

Aplicació immediata
Totes les fonts consultades han
estat unànimes en considerar que

aquesta mesura és d’aplicació
immediata a tot el personal, sense
que importe que l’EBEP haja entrat
en vigor a mitjan maig. Cal considerar, doncs, que tota persona que
cumplisca els requisits per a obtindre un día extra per assumptes particulars té dret a obtenir-lo des del
mateix moment de l’entrada en
vigor de la llei.

ESTATUT BÀSIC

Els dies extres
de vacances
continuen vigents

LFPV continua en vigor, ja que
només s’ha derogat allò que
“contradiga o s’opose al que disposa” l’EBEP (disposició derogatòria única). Per tant, com que
l’EBEP regula les vacances mínimes del personal, que la LFPV
dóne alguns dies extres no contradiu ni soposa e l’EBEP.

ESTATUT BÀSIC

Restricciones en el
reconocimiento de
trienios al
personal interino

ESTATUT BÀSIC

Noves situacions
per a nomenar
personal interí

ESTATUT BÀSIC

El nuevo grupo B
abre la puerta a
los técnicos
especialistas de
FP II

ESTATUT BÀSIC

La regulació de
les excedències

Ara en vigor
Com hem comentat més amunt, la
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SERVEF

El organismo obliga a preavisar en un mes y no nombra interino al personal de obra o servicio determinado

El Servef vulnera por partida doble los
derechos de sus trabajadores temporales
El Servef, organismo que gestiona la intermediación laboral, vulnera intencionadamente los derechos de los trabajadores temporales de sus oficinas. STAPV-Iv ha
denunciado que desde el 1 de
marzo, los contratos de duración
determinada para obra o servicio
de determinado personal incluyen en su cláusula octava la obligación de preavisar por escrito
con una antelación mínima de un
mes.
STAPV-Iv considera esta práctica abusiva y nula de pleno derecho puesto que ni el convenio
colectivo, ni el real decreto que
regula este tipo de contratos, ni
el propio Estatuto de los

Trabajadores, ni siquiera la costumbre del lugar lo establecen.
Cuestión distinta es que lo que
los directivos del Servef no se
atreven a imponer en el convenio
lo intenten colar a través de la
modificación de la costumbre del
lugar.
La explicación no es otra que
el sistema de bolsas de trabajo
ideado por la Generalitat hace
aguas por todos lados, ya que por
un lado se pretende obligar al
trabajador a cumplir las condiciones del contrato, y por otro la
propia Generalitat ofrece a ese
mismo trabajador otra contratación más ventajosa. Esta práctica
solo puede tener dos explicacio-

Solicitud de modificación de la
cláusula de preaviso

_________________________________________, con DNI nº____________,
y domicilio en __________, C/ _____________________________________,
CP __________, EXPONE:
Primero. Desde el 1 de marzo del año en curso, tengo suscrito con el SERVEF contrato de trabajo de duración determinada celebrado al amparo del
RD 2720/98, cuyo objeto es la realización de una obra o servicio determinado consistente en la puesta en marcha de una serie de actuaciones que
posibiliten la identificación de las causas que originan la baja disponibilidad
de un determinado colectivo de demandantes y el establecimiento de medidas que mejoren la disponibilidad de estos desempleados durante los ejercicios 2007 y 2008.
Segundo. La cláusula octava es del siguiente tenor literal "si el trabajador
rescinde unilateralmente el contrato, deberá preavisar al SERVEF, por
escrito, con una antelación mínima de un mes".
Tercero. La citada cláusula es abusiva y por tanto nula de pleno derecho,
puesto que ni el Estatuto de los Trabajadores, ni el Convenio Colectivo aplicable al personal laboral de la Generalitat, ni el RD 2720/98 que regula este
tipo de contratos establece un periodo de preaviso, remitiéndose a lo establecido en el Convenio o a la costumbre del lugar.
Cuarto. Dado que hay que acudir a la costumbre, no sé si existe, pero desde
luego no se forma en un mes, ya que el pasado año los contratos celebrados
por el SERVEF disponían de un preaviso de 15 días, por tanto entiendo que
ésta debía ser la costumbre.
Quinto. También hay que tener en cuenta que dada la precariedad laboral
existente, me veo obligada a estar inscrita en distintas bolsas de trabajo y
en varias Administraciones, que cuando ofertan trabajo no pueden asegurar
con exactitud el día de inicio y por tanto se hace difícil preavisar con la antelación mínima de un mes.
Por todo lo anterior, SOLICITO sea tenido en cuenta este escrito en el sentido de anular la citada cláusula octava del contrato y por tanto sea modificado el plazo de preaviso.

nes posibles: una, que ni el sistema de bolsas de trabajo ni la tramitación en la Conselleria de
Hacienda son eficientes y es
necesario revisarlas cuanto
antes; otra, que algún alto cargo
esté acostumbrado a la prevaricación, pues persigue que el trabajador preste servicios sin ser
retribuidos e incluso poniendo
dinero de su bolsillo.
Nombramientos interinos
A todo ello hay que añadir que
desde el 14 de mayo estos contratos deberían haber dejado de
ser laborales y pasar a nombramientos de funcionarios interinos
en aplicación del nuevo Estatuto

Solicitud de nombramiento como
personal funcionario interino

____________________________________, con DNI nº ________________,
y domicilio en _____________, C/ __________________________________,
CP _________, EXPONE:
Primero. Que en la actualidad tengo suscrito con el SERVEF, contrato de
trabajo de duración determinada celebrado al amparo del RD 2720/98, cuyo
objeto es la realización de una obra o servicio determinado consistente en la
puesta en marcha de una serie de actuaciones que posibiliten la identificación de las causas que originan la baja disponibilidad de un determinado
colectivo de demandantes y el establecimiento de medidas que mejoren la
disponibilidad de estos desempleados durante los ejercicios 2007 y 2008.
Segundo. Que el pasado 14 de mayo entró en vigor la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo art. 10.1 establece que
"son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas
de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de
funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las
siguientes circunstancias: c) la ejecución de programas de carácter temporal; d) el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses,
dentro de un periodo de doce meses".
Tercero. Que al amparo del citado artículo considero que es más beneficioso
para mi como trabajador el nombramiento como funcionario interino, tanto
para integración y puntuación en las bolsas de trabajo y sistemas de selección, entre otros.
Por todo lo anterior, SOLICITO se anule el contrato de trabajo suscrito, sustituyéndolo por el nombramiento como funcionario interino.
___________________, a _____ de ___________ de 2007

___________________, a _____ de ___________ de 2007

DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVEF

Básico del Empleado Público
(EBEP), lo que da una vía de
escape al SERVEF al poder
reconvertir los contratos temporales en nombramientos de funcionarios interinos.
STAPV-Iv advirtió a la
Dirección del Servef que iba a
perseguir estas malas prácticas y
que no iba a consentir este tipo
de situaciones, poniendo a disposición de todas las personas
"engañadas" sus servicios jurídicos para asegurar que se cumpla
la normativa.

DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVEF

Tu també ens fas falta
En el Sindicat de l’Administració, tu decideixes
AMB TU, MILLOR

El Sindicat de Treballadores i
Treballadors de l’Administració
Pública Valenciana va nàixer fa
set anys, de l’experiència de
trenta anys del STEPV, amb una
forta vocació unitària, pluralista,
participativa i democràtica. I així
s’ha mantingut. Hem guanyat
les eleccions de 2007 per a fer
possible un sindicalisme unitari
i més fort que ens permeta
poder reivindicar més i millor.
Ara som, “el Sindicat de
l'Administració”.
Continuem apostant per un
model sindical unitari, amb un
alt grau de pluralisme i de funcionament democràtic, on
càpien totes les persones que
vulguen defendre col·lectivament els seus drets i el model
de serveis públics.
Som una organització de treballadores i treballadors, autònoma i arrelada en el territori.
El Sindicat es defineix pel que
l’afiliació és capaç de fer. L’acció
sindical abasta el món laboral,
sense oblidar la cultura, la solidaritat, l'ecologia, el pacifisme,
l’internacionalisme i la lluita per
l'emancipació de totes les persones que pateixen qualsevol
tipus d'opressió.Treballem junts
per tal d'aconseguir una societat
més justa i un món més habitable.

PER A QUÈ CAL UN
SINDICAT?
Més d'una vegada et deus haver
fet la pregunta. Potser has estat
a punt d'afiliar-t’hi, però ho vas
ajornar per a un altre moment.
És possible que ens hages visitat
o ens hages telefonat, potser visites la nostre web per les oposicions, les retribucions, les reclamacions... O senzillament comparteixes amb les companyes i
els companys afiliats del teu centre de treball moments de reivindicació i de lluita. Potser fins i tot
t'has sentit contrariat per alguna
actuació sindical no compartida. I

és que moltes de les coses que
t’afecten són part d’un treball, de
vegades invisible, que realitzen
els sindicats.

la millor eina per a assegurar la
capacitat de decidir i, per això,
mai no preguntem a ningú si és
afiliat nostre per aclarir-li un
dubte o ajudar-lo en tot allò que
podem. Si ho podem fer és gràcies a la contribució de les persones afiliades. Creiem, sobretot,
en l'esforç col·lectiu.
El panorama sindical és ampli,
però les organitzacions som diferents. Nosaltres no tenim cap
posició que hàgem d’ocultar i
podem presumir de no haver tingut mai cap dependència de
l'Administració, ni de cap organització política. Si ens coneixes,
saps que tota la informació que
rebem, la traslladem de manera
immediata al personal. Tot allò
que diem i fem està en la nostre
web, en la revista Intersindical i
en les altres publicacions.
Però encara hem d'avançar molt
més. La teua participació al si
d’aquesta organització, del
Sindicat de l’Administració també
ens és necessària. Perquè ací tu
decideixes.

Després de les eleccions, continuem treballant com sempre.
La nostra organització necessitava el teu vot i ara et demana
la teua participació, perquè fer
front als problemes de cada dia,
aportar solucions, negociar-les o
pressionar per aconseguir-ho, és
fruit de l'esforç col·lectiu dels
companys i companyes afiliats
que participen en el manteniment
de l’organització. Nosaltres no
depenem gens ni miqueta de l'ajuda institucional: així som lliures
per a pensar i fer el que volem.
Les eleccions sindicals són
molt importants perquè determinen la representativitat i l'accés
als àmbits de negociació, però
cada publicació que distribuïm,
el web, les visites als centres, les
instal·lacions, els serveis jurídics, les consultes... es paguen
amb les aportacions econòmiques de l’afiliació.
Pensem que cal oferir tota la
informació disponible, perquè és

fitxa d’afiliació
Cognoms:

Nom:

DNI:

NRP:

Data d’afiliació:

Adreça:

Telèfon:

Localitat:

Codi postal:

Adreça electrònica:

SITUACIÓ PROFESSIONAL
JUSTÍCIA

GENERALITAT

ADM. ESTAT

ALTRES

Centre de treball:
Adreça:

Telèfon:

Localitat

Codi postal

Funcionariat:

de carrera

Administració general

interí/ina

Administració especial

Personal laboral:
Grup A

Fix/a

Adreça electrònica

Temporal

Grup B

Grup C

Col·lectiu professional:

Grup D

Grup E

Aturat

Signatura:
-----------------------------, -------- de ------------------------- de 20

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Sr. director:
Entitat bancària:

Sucursal:

Població:

Adreça:
Codi entitat

Codi sucursal

DC

Número de compte o llibreta

Li pregue que curse les oportunes instruccions perquè fins a nou avís, i a partir d’aquesta data siguen carregades en el meu
compte les quantitats que en concepte de quota li lliure la FEDERACIÓ DE SINDICATS DE TREBALLADORS I TREBALLADORES
DEL PAÍS VALENCIÀ - INTERSINDICAL VALENCIANA (STAPV-Iv)
Cognoms:
Data:

Nom:
Firma:

