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OPINIÓ
EDUCADORES I EDUCADORS

ENTRE SANTA BÀRBERA I EL POSTIGUET

LA CINQUETA

Educació contra la ciutadania en Educació infantil

¿Borrón o cuenta nueva?

El Pla d'igualtat no arriba mai

Salvador Sanmartín

Juan Carlos Marín Ros

Macu Gimeno Mengual

Dos lágrimas me arrasan las mejillas.
Dos volcanes, mis ojos,
escupen ríos de pena
a un mar de rabia.
Instal·lat definitivament en l'avantguarda
pedagògica i totalment ficat en el seu
paper de monologuista d'èxit, Mr.
Blackberry's Fountain, nom artístic triat
per ell mateix, segueix fent acudits sobre
els beneficis del plurilingüisme per a una
societat a la qual una eternitat de
legislatures del Partit Popular ha volgut
condemnar a una situació de diglossia
terminal. Encabotat, com està, a liderar
una educació contra la ciutadania, no
dubta en estendre el conflicte a totes les
modalitats i etapes del sistema educatiu.
I ara li ha arribat l'hora a l'educació
infantil. En les últimes setmanes hem
assistit a la publicació d’un decret que
desenvolupa a nivell autonòmic la Llei
Orgànica 2/2006 -LOE- i és una bona
mostra del menyspreu d'aquesta
administració envers els drets educatius
bàsics del més menuts.
L'objectiu fonamental de la normativa
valenciana és buidar de contingut la LOE,
la llei marc del sistema educatiu, que
afirma que l'educació infantil és una etapa
educativa amb identitat pròpia. En canvi,
els nostres governants proposen una
normativa que considera el cicle, i no
l'etapa, com el referent curricular bàsic.
Una obsessió que els ha permès mantenir
una porta oberta per a tornar a excloure el
primer cicle d'infantil del conjunt del
sistema, com ja van fer amb la LOCE.
D'altra banda, les escoles infantils ara
mateix ja estan classificades com a
centres educatius a tots els efectes i ens
hem de felicitar per haver aconseguit que
es reconega una reivindicació històrica del
sector. Ull, però, que ni dels guanys ens en
podem alegrar, perquè la victòria conté un
parany. La nova classificació dels centres
infantils com a centres educatius anava
acompanyada d'un acord de plantilles
signat amb l'administració educativa a 25
de novembre de 2005.
Aquesta regulació, imprescindible per a
racionalitzar la situació laboral d'uns
centres en els quals existeixen cinc
classificacions diferents per a fer el mateix
treball, ha estat sistemàticament ignorada
per la Conselleria d'Educació des de
setembre de 2006, que hauria d'haver
entrat en vigor.
Però, a més a més, des de STASIntersindical Valenciana hem plantejat
insistentment la necessitat d'adequar la
normativa que regula les condicions
laborals i la classificació dels llocs de
treball d'educadora i educador d'educació
infantil a la responsabilitat educativa que
han d'assumir. Aquesta adequació és una
exigència irrenunciable del Sindicat
perquè s’ha d’evitar que la regulació ens
deixe un forat immens, tant a nivell laboral
com educatiu. En definitiva, són personal
docent en tant que han de realitzar
tasques docents.
Aquesta administració no ha atès cap de
les demandes que li hem plantejat, i el que

és més greu, ha materialitzat una brutal
agressió laboral contra el col·lectiu
d'educadores i educadors d'educació
infantil, a les quals, en un autèntic exercici
de violència institucional, no dubta a
assignar-los unes funcions
específicament classificades com a
docents, segons l'article 91 de la LOE, al
mateix temps que reconeix que, de
moment, no té cap competència per a
adequar la classificació dels seus llocs de
treball a aquesta responsabilitat. Però es
que ni tan sols s'ha dignat a fer cap
proposta per a aquesta adequació en el
marc de la Comissió de Condicions de
Treball, mostrant així la cara més fosca
d'una administració pública que no té cap
problema per a explotar a les seues
treballadores i treballadors.
Per concloure, hem de dir que una
administració enrocada en la prepotència,
que s’omple de negociadors professionals,
alts càrrecs i mentiders patològics, però
que ignora qui són les educadores
i educadors, no és la nostra. Aquesta
administració no sap que la seua oferta de
por, maquillada de pau social, no és raó
suficient per a aturar-nos, que sabem com
estan les coses ara, tremolem en pensar
com poden arribar a ser, però estem
absolutament decidides a canviar-les.
I per això, des d'aquest riu de paraules
desbocades entre la fúria i l'esperança,
volem explicar que front a la guerra oberta
de l'administració contra tota la comunitat
educativa, front a aquest indigne exercici
de necrofília política que persegueix
convertir l'ensenyament públic valencià en
un cementiri educatiu, s'alcen les
educadores d'educació infantil i educació
especial. I, ara mateix, encara tenen forces
i ganes de parir papallones.

Front a aquest indigne
exercici de necrofília política
que convirteix l'ensenyament
públic valencià en un
cementiri educatiu, s'alcen
les educadores d'educació
infantil i educació especial

E

n la revista de marzo de 2008 ya os
contábamos cómo iban a quedar los
procesos de promoción interna en
la oferta de empleo público
correspondiente a 2008. Una de las razones
que nos llevó a no apoyar esta OPE es que
desapareciera la promoción interna por
reconversión.
El personal ha comenzado a ser
consciente del perjuicio sufrido y del maltrato
recibido a partir de la publicación de las
correspondientes convocatorias. Sin ir más
lejos, y centrándonos en el colectivo más
amplio, el grupo D de administración
general, vemos que, cuando ya habían
promocionado prácticamente la mitad del
colectivo, ahora nos encontramos con un
nuevo sistema que abandona la reconversión
de puestos y que a reduce las plazas
ofertadas un 1% respecto a la anterior
convocatoria.

La OPE de 2008 abandona la
reconversión de puestos y
reduce las plazas ofertadas un
1% respecto a la anterior
convocatoria
¿Y cuáles son las razones que la
Administración aduce, y los sindicatos
“amigos” CCOO-CSIF-UGT no contradicen,
por las que se abandona el proceso de
reconversión? Durante la negociación de ese
acuerdo se manifestó que el modelo de
reconversión suponía ciertos problemas y no
tenían claro si lo debían seguir aplicando.
¿En qué quedamos?
Si, es ciertamente incomprensible. Si tan
malo era el sistema, ¿por qué no se ha
denunciado antes ? La solución no puede ser
dar carpetazo sin haber realizado
previamente un estudio profundo de los
problemas aducidos y una propuesta clara
para solucionarlos. Sin ninguna duda, es
más rápido e infinitamente más cómodo
aplicar el “borrón y cuenta nueva” .
El Estatuto Básico del Empleado Público
es muy clarificador a este respecto.
Establece el derecho del personal
funcionario de carrera a la promoción
profesional. En particular, y referido a la
promoción interna dice en su artículo 18.4
“Las Administraciones Públicas adoptarán
medidas que incentiven la participación de su
personal en los procesos selectivos de
promoción interna y para la progresión en la
carrera profesional.” Tal vez sería interesante
que nos explicaran qué es lo que entienden
por incentivar, estimular, porque desde luego
eso no se consigue con esta OPE de 2008.
Ahora sólo nos queda esperar a que se
desarrollen los procesos y se cumpla con el
acuerdo, es decir, que el personal que
promocione tome posesión como muy tarde
en marzo de 2010. Al paso que vamos, lo
vemos complicado. Mientras tanto
seguiremos esperando una explicación.
Algunos dicen que en la OPE de 2010 se
volverá a la reconversión, en ese caso la
cuenta será nueva y ya no existirá borrón.

I

ntersindical Valenciana ha exigit en
diferents ocasions el Pla d'igualtat per
al personal de la Generalitat Valenciana,
que segons l'EBEP s'ha d'establir en
l'acord de condicions de treball. En la
negociació de la nova llei de la Funció Pública
hem tornar a insistir en la necessitat de ferlo amb caràcter urgent, afegint-lo a l'acord
de la Mesa sectorial de 20 de febrer de 2008,
actualment en vigor.
Mentrestant, seguim sense tindre dades
reals de la situació de les dones en la nostra
administració, encara que sabem que estem
poc representades en els grups superiors o
que els llocs de responsabilitat són ocupats
majoritàriament per homes. Com també que
hi ha col·lectius de treball feminitzats que
requereixen una atenció especial quan a la
salut laboral.
El passat mes de març la consellera de
Justícia va convocar-nos per a presentar-nos
el projecte de pla d'igualtat, on anarem amb
més curiositat que confiança. És d'agrair
aquest interès en fer públic el compromís,
però no podem conformar-nos només amb
un acte clarament propagandístic. Cal un
compromís formal de la voluntat del govern
autonòmic d'eradicar qualsevol tipus de
discriminació.
En la reunió ens donaren una
documentació amb algunes xifres sobre la
representació de les dones ... però caldria

Cal urgentment un compromís
real i una diagnosi de situació
per portar a terme accions
positives que acaben amb les
desigualtats
recordar que aquesta informació no es pot
considerar una diagnosi de situació. Perquè
no es pot donar una estadística que només
indica que el nombre de dones és major que
el d' homes en els llocs eventuals sense
especificar -per exemple- que la majoria
d'aquests llocs són de secretària de direcció,
per supost ocupats per dones. Aquest detall
ens pot portar a pensar que les dones són
majoria en llocs de coordinació o assesoria,
quan és tot el contrari. Cal una diagnosi de
situació seriosa, que de veritat treballe el
conjunt de variables d'edat, sexe, antiguitat,
formació, promoció, reduccions de jornada,
càrregues familiars, etc., és a dir, tot allò que
puga donar-nos una informació de la situació
real de les dones en la Generalitat
Valenciana, pas previ i necessari per tal de
prendre mesures que acaben amb les
discriminacions per raó de sexe.
D'altra banda cada vegada són més
freqüents les denúncies per assetjament
laboral, però no podem deixar de costat els
casos d'aquest per raó de sexe o sexual. Per
tant, cal urgentment un compromís real i una
diagnosi de situació per tal de conèixer totes
aquestes situacions, per portar a terme
accions positives que abaen amb les
desigualtats que patim les dones a la nostra
administració.
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OPINIÓ
A LA VORA DEL RIU MARE...

COSES DEL SERVEF

Memoria Històrica

Autoservef: cal seguir avançant

Ferran Sieres

Antoni P. Alegre

N

ormalment els morts descansen
a tombes individuals o com a molt
compartides amb la parella, la
majoria en nínxols o soterrats a
terra, i els més adinerats en panteons
familiars. Cap d’aquests és el meu avi,
Manuel Sieres Colom, ja que les seues restes
mortals reposen a una de les foses comuns
del Cementeri de Paterna junt amb 98
persones més.
Després de molts anys he tornat a visitar
la seua tomba; no ho feia des que tenia 14
anys i he tornat a sentir el mateix que llavors,
un sentiment de pena profunda barrejat amb
frustració. No sols pel meu avi, sinó per la
gran quantitat de persones assassinades,
com ell, pel règim franquista. Tantes vides
joves truncades sense cap raó són un dels
testimonis del més gran genocidi que ha
sofert mai aquest estat, fets que, malgrat els
anys passats, no haurien de deixar indiferent
ningú. La visió d’aquesta zona del cementeri
es dantesca: ací es troben més de 1000
persones afusellades pels feixistes entre els
anys 39 i 45, 6 anys després de la guerra,

Tantes vides joves truncades
sense cap raó són un dels
testimonis del més gran
genocidi que ha sofert mai
aquest estat
seguien assassinant gent, quasi totes amb
menys de 40 anys, morts per l’única raó de
tenir ideologies contraries al règim, en el cas
del meu avi, per pertànyer a la CNT.
Malgrat la transcendència de la barbàrie
que es produí, ja fa uns anys que s’alcen veus
des de la dreta espanyola que voldrien que
tots aquest morts s’oblidaren, inclús els mes
radicals arriben a negar el genocidi que va
ocórrer a Espanya després de la guerra. La
casualitat es que, els que ho neguen o ens
demanen oblit i perdó, porten els mateixos
cognoms des que llavors premien el gallet.
Actuen amb la descarada intenció de no voler
que el nom dels seus avantpassats quede
brut, però no son capaços reivindicar la
memòria dels nostres que moriren
assassinats per defendre les seues idees.
Jo per la meua part, com a descendent
i coneixedor d’aquest crim contra
l’humanitat, ni oblide ni perdone, perquè no
és possible perdonar ni oblidar la barbàrie.
Els responsables estaran morts, però han
viscut sense cap arrepentiment d’allò que
feren. La judicialització, que està iniciant-se
ara, no ha de ser l’únic camí a seguir, també
cal incidir en l’educació, que a les escoles
s’explique el que va passar després de la
guerra, amb els llibres, però també
ensenyant els llocs on succeïren els fets.
Aquesta seria la forma en que les noves
generacions podran conèixer els fets que
passaren ací, comparables al que va succeir
a Argentina, Chile, Bosnia, Alemanya…..
i tants altres països.

E

n l'actual situació ecònomica amb
4 milions de persones aturades
a nivell estatal i que algunes
opinions estimen que arribarem
a 5 milions ara més que mai cal avançar amb
les noves tecnologies i apropar-les als
ciutadans.
Una de les eines utilitzades, l'anomenat
AUTOSERVEF permet entre altres coses al
ciutadà renovar la seua demanda d'ocupació,
consultar les ofertes laborals disponibles,
inscriure's en ofertes de treball, consultar
l'estat de les ofertes, informació de cursos de
formació, consultar dades del currículum
personal, imprimir certificats...
L'AUTOSERVEF funciona des de 2006 i té
molts avantatges entre altres agilitzar la
tramitació administrativa i reduir les
càrregues de treball administratiu del
personal de les oficines.
L'accés a l'AUTOSERVEF es pot realitzar
per Internet o als punts ubicats en aquelles
oficines d'ocupació que disposen del mateix.
El nostre sindicat l'STAS-Intersindical
Valenciana sempre hem estat a favor
d'aquest sistema de treball però al mateix
temps sempre hem demanat augmentar els
punts AUTOSERVEF i no limitant-los
únicament a les oficines d'ocupació o a

Cal avançar i quants més
AUTOSERVEF tinguem més
facilitarem els tràmits de les
persones aturades i reduirem
el treball administratiu del
personal del SERVEF
Internet. Hem de pensar que l'ús d'Internet
encara no és molt extens i menys amb
persones amb dificultats econòmiques com
poden ser les persones aturades.
D'altra banda acudir per fer certs tràmits
a les oficines d'ocupació també té un cost
econòmic per a les aturades i aturats
d'algunes comarques ( com per exemple la
comarca de Els Ports) on han de recórrer uns
100 Kms. per anar a la seua oficina
d'ocupació. Persones que a més de no tindre
treball han d'assumir les despeses del
desplaçament o fins i tot el cas de persones
amb problemes de mobilitat reduïda.
Des de l'STAS sempre hem demanat més
punts AUTOSERVEF com poden ser en
Ajuntaments, Universitats, Biblioteques,
Associacions de Veïns i d'altres.
Sembla que l'actual Direcció del SERVEF
té la voluntat de donar passos en este sentit
pel que fa a alguns Ajuntaments però cal
avançar i quants més punts AUTOSERVEF
tinguem més facilitarem els tràmits de les
persones aturades i reduirem el treball
administratiu del personal del SERVEF
evitant en la mesura del possible eixa imatge
de cues de persones aturades a les portes de
les oficines d'ocupació.

EDITORIAL
Vergonya, cavallers, vergonya

É

s molt curiós que en
aquest País i en aquesta
Generalitat, valencians
tots dos, les úniques
persones que patim vergonya som
aquelles que creiem en el servei
públic, que pensem que
l’Administració Pública -qualsevol
administració pública- està creada
per a servir i no servir-se’n, per a
millorar les condicions de vida del
conjunt de la ciutadania, i no d’uns
pocs, gestors de la cosa pública o
amiguets de l’ànima d’aquests.
Però en tenim, de vergonya,
vergonya aliena, això sí, per molta.
I ens preguntem si ens ho
mereixem. ¿Tot poble té com
a governants allò que es mereix,
com diuen els tractadistes polítics
clàssics? No resoldrem ara la
incògnita, doncs resta en el món de
les opinions, no de les veritats
científiques. El que sí sabem és que
moltes, moltíssimes persones, no
s’ho mereixen, precisament per la
vergonya aliena que estan passant,
i per la vergonya que el nom de la
nostra institució més important
estiga en boca de tanta gent
relacionada amb corrupcions més
o menys presumptes, més o menys
ridícules.

ALL

Per al Sr. Alfonso Rus, alcalde de
Xàtiva i President de la Diputació
de València, per haver defensat
eliminació de qui no és tan
analfabet com ell. Eixos que diuen
“aleshores”, eixos als que, diu,
«anem a rematar-los», eixos i
eixes som nosaltres.

OLI

Per a Vicent Maurí i el STEPV, pel
guardó recentment concedit pel
CIEMEN, en atenció a la defensa
sistemàtica, continuada i ferma
del valencià, ara i fa trenta anys.
I també per l’èxit de la vaga i la
manifestació de 28 d’abril, en
defensa de l’Ensenyament Públic
valencià. Sempre ha estat el
nostre exemple.

El pitjor, tanmateix, no són les
relacions o els comentaris
edulcorats entre aquests
personatges. No. El pitjor són les
converses entre els pressumptes
integrants de la xarxa
presumptament corrupta.
Converses que demostren que la
gestió dels esdeveniments públics
s’encarrega sistemàticament a
empreses privades. I que
l’amiguisme es valora en molts
sectors acostats al poder com el
factor més important a l’hora
d’endur-se o no un contracte.
No importa que això no haja estat
així en tots els casos. El que importa
és que amplis sectors de la
ciutadania veuen com a normal una
forma de funcionar, en la societat
i en les administracions públiques,
que no ho hauria d’haver estat mai.
A STAS-Intersindical Valenciana
sabem que la immensa majoria de
vosaltres també heu patit vergonya.
Per això, us direm sense
circumloquis ni apel·lacions
ovàriques ni genitals: us estimem
molt!
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FUNCIÓ PÚBLICA
La primera fase de negociación de la ley acaba sin una redacción satisfactoria

Intersindical Valenciana no puede apoyar esta ley
La redacción actual del borrador de Ley
de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana no permite que
Intersindical Valenciana apoye la ley. La
Consellería de Justícia i Administracions
Públiques fué revisando el texto del
borrador conforme adelantaba la negociación "técnica" de la ley.
El texto, con las partes que ha comunicado ya la consellería y las propuestas
del Sindicato, para que podáis compararlos mejor, podéis descargároslo desde el
siguiente enlace:
http://stas.intersindical.org/docs/text_llei
_comparativa.pdf
La segunda fase de negociación
Acabada la primera fase de negociación

el 8 de mayo, un mes después todavía no
ha habido ningún movimiento de la conselleria. De hecho, no se sabe cuál es el
texto resultante de la revisión general
que debe efectuar, dado que hay algunas
partes sometidas todavía a decisión en el
seno de la consellería.
No se entendería -STAS-Intersindical
Valenciana no lo entiende- que se retrase
la negociación, considerando el retraso
que ja acumula ésta por culpa del relevo
al frente de la consellería (la negociación
debería haber terminado en diciembre de
2008, pero no empezó hasta enero de
2009).
Por otro lado, STAS-Intersindical
Valenciana (y CAT, claro) junto con los
demás sindicatos presentes en la Mesa

Sectorial de Funció Pública se han dirigido
a la consellería para solicitar la reunión de
la comisión de seguimiento del acuerdo de
20 de febrero de 2008 y de la Mesa
Sectorial para decidir el calendario de
negociación de la ley, así como del decreto
de carrera profesional. En opinión del
Sindicato, ésta debería acabar antes del
verano, para que se pueda poner en marcha en enero de 2010 sin ningún obstáculo.
Las líneas rojas
Para afrontar la segunda fase de negociación, con los responsables políticos de
la conselleria de Justícia, Intersindical
Valenciana ha convocado reuniones internas para establecer aquellas modiﬁcacio-

nes cuya incorporación a la ley resultan
imprescindicles para que se pueda dar
apoyo explícito a la ley. A dichas modiﬁcaciones imprescindibles les hemos venido
en llamar, de una forma gráﬁca, “líneas
rojas”.
Evidentemente, no son las únicas
enmiendas que defenderemos, pero éstas
son las imprescindibles, aquellas a las
que nuestras organizaciones no podemos
renunciar de ninguna manera.
A continuación os las exponemos.
Señalamos los artículos donde están las
discrepancias importantes, obviando los
artículos con los que estamos de acuerdo
o en los que las discrepancias no son
insalvables:

Las lineas rojas
de Intersindical Valenciana y CAT
Artículo 10. La Conselleria de
economía y hacienda.

Artículo 16. Personal funcionario
interino.

Selección de personal laboral
temporal y funcionario interino

Corresponde a la conselleria competente en materia de
economía y hacienda intervenir preceptivamente en las
negociaciones de las condiciones económicas de empleo.
Si no, las negociaciones son papel mojado.
Con el EBEP se puede nombrar personal funcionario
interino para dos nuevos casos: la ejecución de programas
de carácter temporal y de duración determinada, y el
exceso o acumulación de tareas. Se debe negociar cuándo,
en qué casos y con qué límites utilizar estos
nombramientos, evitando abusos.
Además, cuando se cubra una vacante, se debería motivar
expresamente la imposibilidad de cobertura de la vacante
por personal funcionario de carrera por concurso o por
convocatoria pública para comisión de servicio.
La selección del personal laboral fijo o funcionario interino
deberá realizarse mediante bolsas de trabajo vinculadas
con las ofertas de empleo público.

Artículo 19. Personal eventual

El nombramiento y cese de este personal será libre y
público.

Artículo 21. Creación, modificación
y supresión de cuerpos y escalas

En la Ley de les Corts Valencianes que cree los cuerpos o
escalas, se debe prever la inclusión del protocolo de paso
a una segunda actividad por parte del personal adscrito a
determinados cuerpos o escalas, a partir de una cierta
edad o años de servicio.

Artículo 22. Agrupación de
cuerpos

Se propone la eliminación del artículo 22, por entender
innecesario diferenciar entre Administración General y
Especial, cuando toda la administración está compuesta
por cuerpos y escalas.

Artículo 24. Agrupaciones
profesionales funcionariales de la
Administración de la Generalitat

Proponemos que las Agrupaciones profesionales
funcionariales no sean permanentes, sino que se
establezcan de forma transitoria, a extinguir, de forma que
en el plazo máximo de seis años, se ofrezca por dos veces
al actual personal de grupo E la posibilidad de
promocionar al subgrupo C2. La promoción llevaría
aparejada la clasificación del puesto en el subgrupo C2.

Artículo 33. La clasificación de
puestos de trabajo y Artículo 40.
Contenido de las RPTs

Tanto la clasificación de cada puesto de trabajo como las
relaciones de puestos de trabajo deben incluir, además de
lo previsto en el borrador de la ley, el perfil lingüístico del
puesto, que puede ir de una exigencia mínima al nivel
superior, de acuerdo con las funciones y tareas que tenga
asignadas.

Artículo 44. Oferta de empleo
público

En todo caso, la oferta de empleo público deberá
ejecutarse dentro del plazo improrrogable de dos años.

Artículo 46. Registro de Personal
de la Administración de la
Generalitat

El registro de personal debería incluir un inventario de
capacidades del personal a su servicio, cuyos datos serían
aportados voluntariamente por el personal interesado,
con el objetivo de una mejor planificación a efectos de
formación, promoción interna, mejoras de empleo,
comisiones de servicios...

Artículo 49. Procedimientos de
selección

Las bases de las convocatorias, como mínimo, deberían
contener la fecha aproximada de inicio de las pruebas y
de finalización del proceso selectivo.
Además, en una situación de temporalidad elevada en un
cuerpo o escala, se debe poder convocar una doble vía
simultánea para el turno de acceso libre, como se ha
hecho en la promción interna de administración general.

Artículo 50. Requisitos generales
para el acceso

Se debe establecer el requisito lingüístico: para superar
las pruebas selectivas las personas aspirantes deberán
acreditar sus conocimientos de las dos lenguas oficiales,
mediante la presentación de certificados o la realización
de un ejercicio al efecto. Como norma general, el nivel de
conocimiento de valenciano y castellano que se debe
acreditar es el medio o C1 del marco europeo de
referencia, excepto las agrupaciones profesionales
funcionariales, en las que podrá ser el elemental o B1.
También se podrá exigir el superior o C2 para cuerpos o
escalas específicos cuyo trabajo exija unos conocimientos
más elevados.

Artículo 62. Derechos individuales

En una comunidad autónoma bilingüe como la nuestra, se
debe asegurar el derecho a la no discriminación por
razón de lengua, además del resto de causas incluidas en
la ley.

Artículo 72. Retribuciones
complementarias

El complemento de actividad profesional se debe eliminar,
pues no es más que un remedo del complemento de
productividad. En cambio, proponemos la creación del
complemento valenciano de antigüedad, destinado a
compensar los diferentes importes de los trienios, pues
éstos no los puede variar la Generalitat, por ser
competencia estatal.

Artículo 83. Principios de
actuación

Se regula que el personal funcionario rechazará cualquier
regalo, favor o servicio que vaya más allá de los usos
habituales, sociales y de cortesía. Se deberían
reglamentar límites a dichos usos sociales y de cortesía.
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Artículo 89. Derecho a la
formación

El tiempo de asistencia a las acciones formativas se
considerará de trabajo a todos los efectos.
Preferentemente, los cursos se celebrarán en horario
de permanencia obligatoria.

Artículo 91. Escola Valenciana
d’Administració Pública.

Proponemos que el IVAP se transforme en la Escola
Valenciana d’Administració Pública (EVAP), encargada
de las acciones formativas de la Generalitat y de la
selección del personal al servicio de la Administración
de la Generalitat. también debiera seleccionar el
personal para los cursos de formacion contínua,
incluidos los de los sindicatos, para procurar un reparto
homogéneo de las horas de formación de cada persona
empleada pública.

Artículo 95. Concurso

La valoración pruebas de carácter práctico, memorias o
entrevistas en los concursos, la puntuación a obtener
por las mismas en su conjunto no debe ser superior a
un 10 por ciento del total.

Artículo 96. Convocatorias de
concurso

Los concursos deben comprender todos los puestos de
trabajo vacantes de un cuerpo o escala. Sólo
excepcionalmente los puestos de jefatura podrán
convocarse individualizadamente.

Artículo 97. Libre designación

Sólo se deben clasificar como libre designación los
puestos de trabajo con el rango de subdirección general
y los puestos de secretaría de altos cargos. No lo deben
ser las jefaturas de servicio, los de personal funcionario
docente, sanitarios o de Justicia ni los de
Coordinador/a-Asesor/a.

Artículo 99. Comisión de
servicios

Su tramitación deberá realizarse mediante convocatorias
públicas. Si no, no debe computar como mérito para
concursos.

Artículo 102. Nombramiento
provisional por mejora de
empleo y Artículo 121 bis.
Excedencia voluntaria con
reserva de puesto

El personal funcionario de carrera debe poder
desempeñar temporalmente un puesto de trabajo
vacante adscrito a un cuerpo o escala del mismo o
diferente subgrupo mediante nombramiento provisional
por mejora de empleo, y quedará en excedencia
voluntaria con reserva de puesto.

Artículo 107. Adscripción
temporal

Sólo previa negociación con los sindicatos, se podrá
adscribir al personal funcionario a unidades orgánicas
y/o funcionales distintas, por dos años

Artículo 114. Promoción interna

Las ofertas de empleo público reservarán un porcentaje,
que no será inferior a un 40%, de las vacantes.

Artículo 118. Servicios especiales

Se debe eliminar la cláusula que establece que el
personal funcionario declarado en servicios especiales
durante dos años consecutivos o tres con interrupción,
por haber sido nombrado altos cargos, Alcalde o
Alcaldesa, percibirá el complemento del puesto de las
direcciones generales.

Artículo 127. Excedencia forzosa

El personal declarado en excedencia forzosa percibe las
retribuciones básicas. Se debe asegurar que al menos
se perciba el salario mínimo interprofesional. El grupo
D y E no lo llegan sólo con las básicas.

Artículo 141. Procedimiento
disciplinario

Por faltas leves se debe llevar a cabo un procedimiento
sumario y escrito con audiencia al interesado.

Artículo 148. Pactos y Acuerdos

El borrador limita la negociación estrictamente a lo
previsto en el EBEP. Consideramos que hay que poder
negociar muchas más cosas: los planes de empleo, la
evaluación del desempeño, las OPEs, las decisiones de
organización, si tienen repercusión sobre las
condiciones de trabajo, las condiciones de trabajo del
personal directivo, las convocatorias de acceso y de
promoción interna, la clasificación de los puestos de
trabajo y las relaciones de puestos de trabajo, los planes
de igualdad, o el establecimiento de las unidades
electorales en cada ámbito. Todo ello se niega en el
borrador

Disposición transitoria
decimocuarta. Transitoriedad del

El Cuerpo de Abogacía, el Cuerpo Superior de
Intervención y Auditoría, y el Cuerpo Superior de
Inspección de Tributos continuarán rigiéndose por sus

régimen de los cuerpos
actualmente existentes

respectivas leyes de creación, hasta que se implante el
régimen común de cuerpos y escalas. No queremos
cuerpos privilegiados sobre los demás.

Disposición adicional DUODÉCIMA.
Colegiación profesional

Si se obliga a la colegiación profesional para poder
trabajar, la Administración podrá pagar la colegiación. Si
se paga, supondrá la incompatibilidad absoluta para
cualquier tarea de carácter privado.

Disposición adicional
DECIMOSEXTA. Planes de igualdad

Se debe regular mejor la previsión de confección de los
planes de igualdad, ampliando las materias que deben
tratar: acceso al empleo público, desarrollo de la carrera y
promoción profesional, clasificación profesional,
formación, retribuciones, ordenación del tiempo de
trabajo, para favorecer la conciliación laboral, personal y
familiar, y prevención de la violencia contra las mujeres,
así como el acoso sexual y por razón de sexo.
La Generalitat aprobará un Plan para la igualdad de
género, previa negociación, en el plazo máximo de un año
desde la entrada en vigor de la ley. Los planes se revisarán
en el plazo máximo de cuatro años desde su aprobación.

Disposición adicional
DECIMONOVENA. Reconocimiento
de titulaciones

De acuerdo con la disposición adicional 31ª de la Ley
Orgánica de la Educación (LOE) la titulación de Técnico/a
Especialista se reconoce como igual a la de Técnico/a
Superior. Igualmente, la titulación de Técnico/a Medio/a se
reconoce como igual a la de Técnico o Técnica.

Disposición adicional VIGÉSIMA.
Normas particulares sobre
promoción interna

El acceso al subgrupo C1 y al subgrupo C2 podrá
efectuarse a través de la promoción interna sin titulación
por una antigüedad de diez años en el subgrupo C, o en
las agrupaciones profesionales funcionariales,
respectivamente, o bien de cinco años y la superación de
un curso específico.

Disposición transitoria séptima.
Permisos por nacimiento, por
acogimiento o adopción, y de
paternidad

Para atender las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud, la duración de los permisos se
ampliará:
Por parto, adopción o acogimiento: 16 semanas hasta el
31 de diciembre de 2010, 20 semanas en 2011, 23
semanas en 2012 y 26 semanas (seis meses) a partir de
2013.
Por adopción: 20 días hasta el 31 de diciembre de 2010, 25
días en 2011, 4 semanas en 2012 y 1 mes a partir de 2013.

Amadeu Sanz

6 / 4 / JUNY 2009

ACCIÓ SINDICAL
Descobreix com ens han escamotejat un 1% de la massa salarial

¿Pagues extres completes?
Enguany la Generalitat paga als seus empleats i les seues empleades el 100% del
complement especíﬁc en les pagues extres de juny i desembre. Vertader o fals?
Vertader, si anem a les taules retributives i comparem: l’import que es cobrarà en cada
paga extra pel concepte complement especíﬁc és igual al que es cobrarà cada mes.
Fals, si atenem al que han dictaminat més de trenta sentències al llarg del País Valencià,
ja que l’import del complement especíﬁc no ha sofert els increments generals que les lleis
de pressupostos preveien.
El més curiós és que la Generalitat, fins
ara, ha pagat allò que debia. En còmput
anual, els comptes ixen. És la distribució
dels imports el que falla. I la trampa la
patirem en 2010.
Com s’ha arribat a aquesta situació de
veritats falses i falses veritats? Doncs
gràcies a un ingenyós artifici comptable,
que va fer possible allò que era imposible.
Vege-m’ho per ordre cronològic:
L’antecedent de l’Estat
En 2006, el Govern de l’Estat va pactar en la
Mesa General de l’Administració General de
l’Estat (AGE) la incorporació del
complement específic a les pagues extres,
amb la finalitat de culminar un procés
iniciat uns anys abans amb el complement
de destí. L’acord, a tres anys, preveia que la
majoria de complements específics de
l’Estat es pagarien de forma completa en
tres exercicis, de manera que en 2009 es
cobrarien íntegres. Tanmateix, era un acord
amb límits: alguns complements específics
–els referits a llocs del grup A i alguns del
grup B- no assolien el 100%, sinó el 80%,
deixant per a nous exercicis a venir arribar
al total.
Acte seguit, la Llei de Pressupostos de
l’Estat per a 2007 va recollir una clàusula
que permetia la resta d’Administracions
destinar un 1% de la massa salarial anual
de cada administració a incrementar
l’import que en concepte de complement
específic es pagava en cada paga extra. No
es limitava el temps, sinó el cost global:
l’esmentat 1 per cent de la massa salarial.
Calia adaptar aquesta norma a les lleis de
pressupostos autonòmiques, i així ho féu la
de la Generalitat, sense haver arribat, però,
a un acord previ per a la seua aplicació. La
llei reproduïa les previsions de la de l’estat,
i reservava un 1% de la massa salarial per a
l’augment de l’import del complment
específic en les pagues extres. Aquesta
mateix clàusula s’ha repetit en les lleis de
pressuposts de 2008 i 2009.

tècnica comptable, dit siga sense ironia, que
complia amb les requeriments dels dos
sindicats esmentats: en 2007 es pagarien
dotze imports iguals i dos –les pagues
extres- per import d’un terç dels mensuals;
en 2008 dotze imports iguals i dos de dos
terços dels mensuals, i en 2009 catorze
imports iguals. Aparentment, ideal. Era allò
que reclamàvem –també Intersindical
Valenciana-: assolir en tres anys les pagues
extres completes.
Tanmateix, els comptes no quadraven.
Donant-li voltes, finalment descobrírem la
fórmula: havien mesclat l’augment general
de retribucions del 2%, que també
s’aplicava al complement específic, amb el
1% de la massa salarial destinat a la paga
extra, i ho havien redistribuït. Resultat: el
complement específic no s’incrementava en
un 2%, com estava legalment previst. Això
és el que STAS, en particular, i també tota
la Intersindical Valenciana, va denunciar
davant la Justícia i això és el que ha
declarat nul en la trentena de sentències
esmentades.
El més curiós, com ja hem dit, és que que
no faltaven diners. La defensa de la
Generalitat era que s’havia augmentat més
del 2% en còmput anual: el 2% general i
una quantitat provinent de l’1% de la massa
salarial. Aquesta afirmació és certa. El que
passa és que la distribució era incorrecta:
part de l’import que hauria d’haver-se pagat
mes a mes havia passat a integrar la paga
extra.
Si no falten diners, on està el problema? El
problema estarà en 2010. Com que
aparentment ja es cobren les pagues extres
completes, en 2010 no hi haurà una nova
aportació d’un 1% de la massa salarial, sinó
que s’aplicarà l’increment general de
retribucions –que encara no se sap quin
serà-. Llavors serà quan faltaran diners, si
és que realment es volia que les pagues
extres foren completes de veritat.

No en tenim prou, què fem?
Tanmateix, la conselleria d’Economia, que
diposa de personal tècnic que sap fer
números, va advertir que caldrien quatre
anys per a poder assolir el 100% de l’import
del complement específic mensual en
cadascuna de les pagues extres. En una
negociació clandestina, amagada de la
Mesa Sectorial, de la que Intersindical
Valenciana va ser exclosa, i a de la que va
tindre coneixement a posteriori, UGT i CCOO
pressionaren per tal que s’assolira el 100%
en tres anys.
Finalment, la proposta d’acord enviada a la
Mesa General era una meravella de la

El complement especíﬁc no
s’incrementava en un 2%,
com estava legalment
previst. Això és el que
Intersindical Valenciana va
denunciar davant la Justícia
i això és el que han declarat
una trentena de sentències

La proposta d’Intersindical per a les extres senceres

1

2

Específic 2010 GV
(2009real+2%)

E004
E005
E006
E007
E008
E009
E010
E011
E012
E013
E014
E015
E016
E017
E018
E019
E020
E021
E022
E023
E024
E025
E026
E027
E028
E029
E030
E031
E032
E033
E034
E035
E036
E037
E038
E039
E040
E041
E042
E043
E044
E045
E046
E047
E048
E049
E050

316,68 €
337,50 €
350,48 €
358,10 €
366,90 €
376,15 €
391,33 €
412,28 €
428,34 €
438,83 €
447,42 €
464,73 €
476,88 €
487,18 €
504,07 €
511,68 €
528,03 €
549,11 €
563,00 €
578,07 €
590,24 €
601,58 €
618,47 €
626,42 €
634,40 €
649,75 €
671,07 €
699,13 €
720,06 €
733,69 €
748,33 €
788,50 €
857,24 €
889,29 €
920,34 €
960,36 €
1.001,49 €
1.014,30 €
1.059,83 €
1.111,23 €
1.127,48 €
1.200,80 €
1.341,74 €
1.395,97 €
1.513,89 €
1.550,28 €
1.641,19 €
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2010 GV
2010
2010 anual
anual segons STAS segons STAS
4.433,51 € 316,68 €
4.433,51 €
4.724,97 € 337,50 €
4.724,97 €
4.906,75 € 350,48 €
4.906,75 €
5.013,42 € 358,10 €
5.013,42 €
5.136,66 € 366,90 €
5.136,66 €
5.266,04 € 376,15 €
5.266,04 €
5.478,66 € 391,63 €
5.482,82 €
5.771,98 € 413,16 €
5.784,23 €
5.996,74 € 429,66 €
6.015,18 €
6.143,68 € 440,44 €
6.166,11 €
6.263,92 € 449,25 €
6.289,47 €
6.506,25 € 467,04 €
6.538,60 €
6.676,33 € 479,52 €
6.713,33 €
6.820,56 € 490,11 €
6.861,53 €
7.057,03 € 507,46 €
7.104,45 €
7.163,56 € 515,29 €
7.214,02 €
7.392,47 € 532,08 €
7.449,05 €
7.687,50 € 553,72 €
7.752,14 €
7.881,99 € 568,00 €
7.952,02 €
8.093,05 € 583,49 €
8.168,87 €
8.263,41 € 596,00 €
8.344,05 €
8.422,06 € 607,64 €
8.506,96 €
8.658,54 € 625,00 €
8.750,03 €
8.769,92 € 633,19 €
8.864,59 €
8.881,59 € 641,37 €
8.979,16 €
9.096,50 € 657,14 €
9.199,95 €
9.394,95 € 679,04 €
9.506,52 €
9.787,80 € 707,88 €
9.910,38 €
10.080,82 € 729,38 € 10.211,33 €
10.271,60 € 743,38 € 10.407,28 €
10.476,66 € 758,43 € 10.618,07 €
11.039,01 € 799,71 € 11.195,89 €
12.001,34 € 870,32 € 12.184,54 €
12.450,02 € 903,25 € 12.645,53 €
12.884,70 € 935,16 € 13.092,27 €
13.445,05 € 976,27 € 13.667,82 €
14.020,82 € 1.018,54 € 14.259,59 €
14.200,17 € 1.031,70 € 14.443,86 €
14.837,63 € 1.078,49 € 15.098,82 €
15.557,20 € 1.131,29 € 15.838,03 €
15.784,68 € 1.147,98 € 16.071,71 €
16.811,13 € 1.223,31 € 17.126,28 €
18.784,34 € 1.368,12 € 19.153,74 €
19.543,61 € 1.423,52 € 19.929,32 €
21.194,52 € 1.543,80 € 21.613,24 €
21.703,89 € 1.580,92 € 22.132,87 €
22.976,66 € 1.673,64 € 23.430,97 €

La solució a tot el problema generat per
l’aplicació errònia de l’increment del
complement especíﬁc en la paga extra té
una solució bastant senzilla, a l’entendre
d’Intersindical Valenciana: modiﬁcar
l’import dels complements especíﬁcs en la
quantia que s’assenyala en el quadre que
teniu en aquesta pàgina i pagar catorze
pagues per eixe import. Això suposarà
entre 63 i 65 milions d’euros, un 1% de la
massa salarial de 2009; quantitat
perfectament assumible per la Generalitat
amb els 1.200 milions anuals d’increment
del ﬁnançament autonòmic promés pel
vicepresident del Govern Manuel Chaves.
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diferència diferència
mensual
anual
------------0,30 €
4,15 €
0,88 €
12,25 €
1,32 €
18,44 €
1,60 €
22,43 €
1,82 €
25,54 €
2,31 €
32,35 €
2,64 €
37,00 €
2,93 €
40,98 €
3,39 €
47,42 €
3,60 €
50,45 €
4,04 €
56,58 €
4,62 €
64,64 €
5,00 €
70,03 €
5,42 €
75,82 €
5,76 €
80,65 €
6,06 €
84,90 €
6,54 €
91,49 €
6,76 €
94,68 €
6,97 €
97,57 €
7,39 € 103,45 €
7,97 € 111,57 €
8,76 € 122,58 €
9,32 € 130,51 €
9,69 € 135,67 €
10,10 € 141,40 €
11,21 € 156,88 €
13,09 € 183,20 €
13,97 € 195,51 €
14,83 € 207,57 €
15,91 € 222,77 €
17,05 € 238,77 €
17,41 € 243,69 €
18,66 € 261,19 €
20,06 € 280,83 €
20,50 € 287,03 €
22,51 € 315,15 €
26,39 € 369,40 €
27,55 € 385,72 €
29,91 € 418,72 €
30,64 € 428,99 €
32,45 € 454,31 €

Si no es fa cas de la nostra proposta, els
imports mensuals del complement
especíﬁc seran en 2010, segurament, els
que apareixen en la columna 2, i els
anuals, els de la columna 3 [s’ha calculat
un 2% d’augment respecte les xifres
oﬁcials de 2009].
Tanmateix, si se’ns fa cas, l’import
mensual en 2010 serà el de la columna 4 i
l’import anual el previst en la columna 5.
Així, la diferència entre unes xifres i unes
altres fan que l’artiﬁci comptable realitzat
en 2007 es veja ara en tot el seu esplendor.
En les columnes 6 i 7 estan les diferències
entre el que la Generalitat ens vol pagar i
el que ens hauríen de pagar.

Revisa’t la nòmina 2009
Incorpora el complement específic modificat per l’Acord de 20 de febrer,
de la Mesa Sectorial de la Funció Pública Valenciana (0,5% de la massa salarial)

L’Acord de condicions de treball 2008-2011, també
conegut com Acord de Legislatura, de la Mesa Sectorial
de la Funció Pública Valenciana, es va signar el 20 de
febrer de 2008 . L’acord preveia l’increment del
complement específic per a 2008 i 2009 per un import
equivalent al 0,5% de la massa salarial.

INGRESSOS
Retribucions mensuals: el sou, el complement de destí i el
complement específic. A més, cal afegir-hi els triennis que
cada persona tinga reconeguts i, si escau, el complement de
productivitat.
Pagues extres (juny i desembre): sou, triennis, complement
de destí i el 100% del complement específic.
Pagues compensatories: equivalen al 20% de l’import
mensual del complement de destí.
Retribucions anuals: retribucions mensuals multiplicades
per dotze mesos, més dues pagues extres i dues pagues
compensatories (març i setembre).

DESCOMPTES
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.

RETRIBUCIONS BÀSIQUES

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

anual=dotze mensualitats. Cal afegir dues pagues extres per import d’una mensualitat cadascuna

ANTIC GRUP SUBGRUP
A
B
-C
D
E

A1
A2
B
C1
C2
Agrupacions
professionals

SOU
ANUAL
MENSUAL
13.893,84
11.791,68
10.233,72
8.790,12
7.187,40
6.561,84

TRIENNIS
ANUAL MENSUAL

1.157,82
982,64
852,81
732,51
598,95
546,82

534,12
427,44
372,48
321,00
214,56
161,04

QUOTA MUFACE I MUGEJU I DRETS PASSIUS

44,51
35,62
31,04
26,75
17,88
13,42

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ

anual=dotze mensualitats. Cal afegir dues pagues extres per import d’una mensualitat cadascuna
nivell anual
mensual
nivell anual mensual
nivell
anual
mensual

10
11
12
13
14
15
16

2.709,96
2.992,44
3.275,16
3.558,00
3.841,08
4.123,56
4.406,76

225,83
249,37
272,93
296,50
320,09
343,63
367,23

17
18
19
20
21
22
23

4.688,88
4.971,72
5.254,68
5.537,40
5.961,12
6.420,72
6.881,16

390,74
414,31
437,89
461,45
496,76
535,06
573,43

24
25
26
27
28
29
30

7.341,12
7.801,32
8.792,88
10.022,64
10.482,96
10.943,04
12.200,04

festivitat *
43,98
33,25
29,10
24,93

torns **
74,74
58,17
41,57
24,93

611,76
650,11
732,74
835,22
873,58
911,92
1.016,67

E004
E005
E006
E007
E008
E009
E010
E011
E012
E013
E014
E015
E016
E017
E018
E019
E020
E021
E022
E023
E024
E025
E026
E027
E028
E029

4.346,58
4.632,32
4.810,54
4.915,12
5.035,94
5.162,78
5.371,24
5.658,80
5.879,16
6.023,22
6.141,10
6.378,68
6.545,42
6.686,82
6.918,66
7.023,10
7.247,52
7.536,76
7.727,44
7.934,36
8.101,38
8.256,92
8.488,76
8.597,96
8.707,44
8.918,14

310,47
330,88
343,61
351,08
359,71
368,77
383,66
404,20
419,94
430,23
438,65
455,62
467,53
477,63
494,19
501,65
517,68
538,34
551,96
566,74
578,67
589,78
606,34
614,14
621,96
637,01

310,47
330,88
343,61
351,08
359,71
368,77
383,66
404,20
419,94
430,23
438,65
455,62
467,53
477,63
494,19
501,65
517,68
538,34
551,96
566,74
578,67
589,78
606,34
614,14
621,96
637,01

ANUAL

Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Grup E

46,34
36,47
28,01
22,16
18,89

105,84
83,30
63,97
50,61
43,15

Grup

Base mensual
mínima
màxima

1
2
3
4-11

1.016,70
843,60
733,80
728,10

Base diària
mínima
màxima

3.166,20
3.166,20
3.166,20
3.166,20

33,89
28,12
24,46
24,27

MENSUAL

Empresa

Contingències
comunes i hores
extres
Desocupació:
- Tipus general
- Contracte de duració
determinada a temps
complet
- Contracte de duració
determinada a temps
parcial
FOGASA
Formació professional

(anual=12 mensualitats + 2 extres de la mateixa quantia)
UNA EXTRA

Drets passius

Concepte

nocturnitat ***
38,65
31,45
25,89
22,36

COMPLEMENT ESPECÍFIC
MENSUAL

Quota mensual

105,54
105,54
105,54
105,54

Tipus de cotització (en %)

* per cada mòdul de 8 h.
**Per cada mes
*** Per cada mòdul de 8 h. fins al seté. A partir del 8é, 18,53

ANUAL

Muface

RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
Bases de cotització

ALTRES CONCEPTES RETRIBUTIUS
grup
A
B
C
DiE

El repartiment d’aquests diners s’ha fet de forma
lineal, és a dir, assignant a cada complement específic
la mateixa quantitat. La quantitat per a 2009 és de
120,40€ anuals, o, el que és el mateix, 8,60€ tant al
mes com en les dues pagues extres.

UNA EXTRA

E030 9.210,74
657,91
657,91
E031 9.595,88
685,42
685,42
E032 9.883,16
705,94
705,94
E033 10.070,20
719,30
719,30
E034 10.271,24
733,66
733,66
E035 10.822,56
773,04
773,04
E036 11.766,02
840,43
840,43
E037 12.205,90
871,85
871,85
E038 12.632,06
902,29
902,29
E039 13.181,42
941,53
941,53
E040 13.745,90
981,85
981,85
E041 13.921,74
994,41
994,41
E042 14.546,70 1.039,05
1.039,05
E043 15.252,16 1.089,44
1.089,44
E044 15.475,18 1.105,37
1.105,37
E045 16.481,50 1.177,25
1.177,25
E046 17.082,74 1.315,43
1.315,43
E047 19.160,40 1.368,60
1.368,60
E048 20.778,94 1.484,21
1.484,21
E049 21.278,32 1.519,88
1.519,88
E050 22.526,14 1.609,01
1.609,01
Directors/es Generals
A30C 32.355,24 2.696,27
Secretaris/àries Autonòmics/ques
A30S 34.874,16 2.906,18

Treballador/a

Total

23,60

4,70

28,30

6,00

1,55*

7,55

6,70

1,60

8,30

7,70
0,40
0,60

1,60
----0,10

9,30
0,40
0,70

* Personal laboral i personal funcionarial interí

COMPLEMENT COMPENSATORI
(import a cobrar en març i setembre)
nivell import nivell import nivell import

10
11
12
13
14

45,17
49,87
54,59
59,30
64,02

15
16
17
18

68,73
73,45
78,15
82,86

19 87,58
20 92,29
21 99,35
22 107,01

nivell import

23
24
25
26

114,69
122,35
130,02
146,55

nivell import

27
28
29
30

167,04
174,72
182,38
203,33

DATES DE TANCAMENT DE NÒMINA (T) I DE COBRAMENT (C)
T
C

gen

feb

19
28

18
26

març abr

16
26

16
27

maig

juny

jul

ago

set

oct

nov

des

18
26

15
24

17
27

18
27

18
28

19
27

17
26

14
22
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Permisos, llicències,
reduccions de jornada i vacances
Permisos
Assistència a la celebració de bodes
o unions de fet

Adopció internacional

Paternitat

EBEP 49 b) - D 175/06 art. 27

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

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

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.

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.

Lactància

Violència sobre la dona funcionària

EBEP 48.1 - D 175/06 art. 28 - IICC art. 11 A 3.2

EBEP art. 49 c) - ACORD VII.2.a)

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.

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.

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
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%.

Preparació al part i fecundació artificial
EBEP art. 48.1 e) - 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

Per interrupció de l'embaràs

EBEP arts. 48.1.g) i 49 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.

D 175/06 art. 30 - II CC art. 11 B 1.

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

Consultes i tractaments mèdics i assistencials
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) - D 175/06 art. 32 i 33 - II CC arts. 11 A.6 i 11.A.5

Adopció o acolliment de menors
EBEP art. 49 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.

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

Proves selectives i exàmens
EBEP art. 48.1 d) - 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.

Trasllat de domicili habitual
EBEP art. 48.1 b) - D 175/06, art. 35. - II CC, art.11 A 7

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

Deure inexcusable
EBEP art. 48.1 j) - 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) - D 175/06 art. 37

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

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: Cónjuge, parella de fet, pare, mare, fills o filles.
2on grau: avis, àvies, néts, netes, germans, germanes, nores i gendres.

En malalties greus de llarga durada, els dies podran utilitzarse 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.

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.
 En naixement o adopció, és prou amb comunicar-ho.
 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.
 En la preparació al part cal aportar certificat mèdic.
 En el cas de lactància, adjuntar el llibre de família.
 En cas de permís per examen, cal aportar justificant.

Vacances
 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.
 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.
 Preferentment de juny a setembre.
Excepcionalment fins el 15 de gener.

 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.
 Si es gaudeix a l'estiu, s'ha de sol·licitar
abans de l'u de maig. En la resta, 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 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.
 Es poden retardar com a conseqüència
d'incapacitat laboral temporal.
 Es poden interrompe quan hi haja hospitalització justificada no voluntària.
 S'acomodaran, sempre que no implique
perjuí per a altres persones empleades en

El marc general de la normativa sobre permisos i llicències deriva de les següents lleis
i normes que les despleguen:
 Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP)
 Llei de la Funció Pública Valenciana
(LFPV), Decret Legislatiu de 24 d'octubre de
1995, del Govern Valencià.

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

la igualtat efectiva de dones i homes.
 II Conveni Col·lectiu (II CC) per al Personal
Laboral al servei de la Generalitat
Valenciana.
 Decret 175/2006 (D 175/06), de 24 de
novembre, de condicions de treball del personal de l'Administració del Consell.
 Reial Decret 1251/2001, de 16 de novem-

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.
 Si per decisió de l'administració es prenen
continuades en un mes de trenta dies, es té
dret a gaudir trenta-un dies.
EBEP, art. 50 i D. 175/2006, articles 46 a 50.

bre, de prestacions econòmiques de
Seguretat Social per maternitat i risc durant
l'embaràs.
 Acord Administració-Sindicats, de 20 de
febrer, de la Mesa Sectorial de la Funció
Pública, sobre condicions de treball 20082011 (ACORD)
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Llicències

Cal autorització expresa. La denegació haurà de ser motivada.

Llicències retribuïdes
Assumptes propis o particulars
EBEP, art. 48.1 k i 48.2 - 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 acumular-se als permisos de
maternitat, lactància, paternitat, acolliment i adopció.

jornada, el curs ha de ser homologat i relacionat amb
l'administració. es pot participar durant els permisos de
maternitat, paternitat i excedències per atenció de fills o
familiars.

ci 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.

Llicència per estudis

Per malaltia de familiars

(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. Es cobren les
retribucions bàsiques (sou i triennis). Informe favorable de
conselleria.

Assistència a cursos, seminaris o jornades
(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

(D 175/06) art. 40.

Fins a 40 hores a l'any. L'horari ha de coincidir amb la

Llicències sense retribució
Per interés particular,
també anomenada en el Conveni

Assumptes propis

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

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.

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’ini-

Reducció de jornada
Normativa: EBEP art. 48.1.1 - D 175/06 arts. 7 i 8 - II CC art. 11 B 2.1

Per interés particular

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.

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.

Per guarda legal

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.

Per raons de convivència
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.

Víctima de violència sobre la dona
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.

Aspectes comuns a les reduccions de jornada

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

Horari de treball
Personal dels serveis burocràtics

 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.
 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.
 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.
— Horari adaptat a les característiques dels centres i llocs de treball.
— Elaborat per la direcció del centre , negociat amb els representants sindicals i aprovat
pels òrgans competents de les Conselleries o organismes autònoms.
— Exposat de forma visible en cada centre de treball.
— Qui treballe el 24, 31 de desembre o festa local se li compensa amb dia i mig de descans.
— No podrà excedir del que es calcula segons el còmput anual de la jornada.

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:
 Majors de 65 anys que requerisquen especial dedicació.

 Fills o filles de 12 anys o menors.
 Xiquets o xiquetes de 12 anys o menors en acolliment, preadoptiu o permanent.
 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.

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.

Justificació d'absències
Malaltia o incapacitat temporal:
 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.
 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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NORMATIVA

Excedències del Personal Funcionari
La normativa sobre excedències deriva de les següents lleis
i normes que les despleguen:
 Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic (EBEP)

Voluntària automàtica

 Llei 30/84 (L 30/84), de Mesures per a la Reforma de la
Funció Pública.
 Llei de la Funció Pública Valenciana (LFPV) Decret
Legislatiu de 24/10/1995, del Govern Valencià.
 Llei 39/1999 (L 39/99), de 5/11, de Conciliació de la Vida

LFPV art. 37.1.A

Mentre dure la situació que la motiva. Quan per qualsevol títol (interinament o com a
personal fix) s'obtinga un nou lloc de treball en el sector públic.

Voluntària per interés particular

EBEP art. 89.2) - LFPV art. 37.1.B.

Mínim de dos anys i sense límit màxim. Cal haver prestat serveis efectius a qualsevol
Administració durant els cinc 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.

Voluntària per agrupació familiar

EBEP art. 89.3) - LFPV art. 37.1.C.

Mínim de dos anys i màxim de quinze. 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 i Cura d'un familiar EBEP art. 89.4) - LFPV art. 37.4

Cura de fill o filla natural, per adopció o acolliment, preadoptiu o permanent.
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. Els dos primers anys es reserva el lloc de treball. Després es reserva
un lloc amb igual retribució en la mateixa localitat. El període en aquesta situació computarà a efectes de triennis, consolidació de grau i drets passius (jubilació). Si dues
persones funcionàries generaren el dret, l'Administració podrà limitar l'exercici simultàni per raons de funcionament dels serveis.

Familiar i Laboral de les Persones Treballadores.
 Llei Orgànica 1/2004 (LVG), de 28/12, de Mesures de
Protecció Integral contra la violencia de gènere.
 Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes.

Voluntària incentivada

LFPV art. 37.5

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

LFPV art. 39

Pertoca quan no s'obté un lloc de treball en el grup que li corresponga en produir-se
una reforma de les RLTs i no es puga reassignar, o quan es trobe en expectativa de destinació i passe el període màxim d'un any o incomplesca les obligacions de l'article 38
LPFV. S’està obligat a acceptar un destí similar dins la mateixa província, a participar
en els concursos, dins de la província, i a participar en cursos de capacitació. Dret a
percebre les retribucions bàsiques i les prestacions familiars per fill o filla a càrrec.

Per raó de violència contra la dona funcionària

EBEP art. 89.5)- LVG.

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 és computarà a efectes de trienni, consolidació de graus i drets
passius. Es pot prorrogar fins als 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.

DOCUMENTACIÓ: Sol·licitud a la DG d’Administració Autonòmica, excepte l'excedència de cura de fill/a (cal presentar llibre de família). L'excedència forçosa pot ser declarada d'ofici.

Expectativa de destinació*

Art 38 LFPV

Màxim d'un any. Passat el termini, es passa a excedència forçosa. Es cobra: el sou
base, triennis, complement de destinació i 50% del complement específic del darrer
lloc. S’està obligat a acceptar un destí similar dins la mateixa província, a participar en
els concursos, dins de la província, i a participar en cursos de capacitació.

Millora d'ocupació* LFPV art. 20.1.E i Disposició Transitòria 6.3. 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 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

DOCUMENTACIÓ: Expectativa de destinació: no cal res, és conseqüència d'un pla d'ocupació. Millora d'ocupació: nomenament provisional per part de Funció Pública.

Excedències del Personal Laboral
El marc general de la normativa sobre excedències deriva
de les següents lleis i normes que les despleguen:
 Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social
(LGSS), Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

Voluntària automàtica

 Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (ET),
Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.
 Llei 39/1999 (L 39/99), de 5/11, de Conciliació de la Vida
Familiar i Laboral de les Persones Treballadores.

(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.

Voluntària per interés particular

(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 d'un familiar

 Llei Orgànica 1/2004 (LVG), de 28/12, de Mesures de
Protecció Integral contra la violencia de gènere.
 Llei Orgànica 3/2007 (LO 3/07), de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes.

(ET) art. 46.3 – (L 39/99) art. 4. - LO 3/07 Disp. Addicional 11

Fins dos anys. 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. - LO 3/0) Disp. Addicional 11

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.

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.

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.

Cura de fill o filla

Forçosa

Voluntària per agrupació familiar

(II CC) art. 10.A.9.

(ET) art. 46.3 – (II CC) art. 10.D – ( L 4/95) art. 4 - (L 39/99) art. 4.

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.

(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

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. Indefinida, mentre dure el
contracte temporal de millora d'ocupació. Quan el personal laboral fix tinga els requiDOCUMENTACIÓ: contracte temporal de millora d'ocupació.

sits 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.
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ACCIÓ SINDICAL
El panorama en las oficinas del servef es desalentador

STAS reclama el refuerzo de
las oficinas del Servef
Conxa del Ruste
La situación en las oficinas del
Servicio Valenciano de Empleo y
Formación (SERVEF) es
alarmante. El incremento del
número de personas que están
inscritas como demandantes de
empleo en las oficinas de este
organismo ha sido, desde abril del
2008 hasta el mismo mes del 2009
del 77%1 en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, del 89% si
comparamos con los datos de
enero del 2008, pero las
plantillas, ya de por sí escasas, no
han sufrido el mismo aumento2.
La ratio de personal
funcionario por cada mil
desempleados ha sufrido un
descenso vertiginoso, pasando de
más de dos personas por cada mil
parados (2,22) a superar apenas
un sólo funcionario (1,17). Se ha
quedado, por tanto, en la mitad.
El único intento de la
administración de reforzar estos

centros han llevado a la
contratación de personal
orientador laboral temporal que
depende del personal de plantilla
para llevar a cabo sus funciones.
En el mes de marzo se han
realizado nombramientos de
funcionarios interinos que vienen
a minorar estas carencias, pero
desde luego no a eliminarlas.
Las oficinas están ubicadas en
locales que en muchos casos se
han quedado pequeños para
atender al número de ciudadanos
que acuden a ellas y para ubicar
al personal necesario para su
atención. Se ha llegado al
extremo de no tener espacio ni
mobiliario adecuado para que el
personal de reciente
incorporación pueda realizar sus
funciones. No se invirtió en su
momento para esta época de
vacas flacas.
STAS-Intersindical Valenciana
reclama con urgencia y como
medida contra la crisis, la

adecuación de las plantillas de los
centros SERVEF de empleo a las
nuevas condiciones del mercado
de trabajo, con el consiguiente
incremento de sus efectivos, la
mejora y ampliación de sus
instalaciones y la racionalización
de su clasificación como oficinas
de diferentes categorías3 según
los datos reales de desempleo en
el momento actual. Así mismo se
reclama el reconocimiento de
estos puestos de trabajo como de
atención directa al público, con
las consiguientes consecuencias
retributivas. Aunque los últimos
nombramientos vayan por el buen
camino, queda mucho trabajo por
hacer.
La situación a la que nos
enfrentamos no es un fenómeno
de corta duración y hace falta
desarrollar una visión proactiva
que redunde en beneficio de la
labor de intermediación en el
mercado laboral que realiza el
SERVEF.

OFICINAS DEL SERVEF
ALICANTE COMARCAS CASTELLÓN
COMARCAS
CAPITAL DE ALICANTE CAPITAL DE CASTELLÓN
PERSONAL
SEGUN RPT
PERSONAL POR
CADA MIL PARADOS
01/08
PERSONAL POR CADA
MIL PARADOS 04/09
DEMANDANTES
EN ABRIL 2008
DEMANDANTES EN
ABRIL/2009
AUMENTO NETO
PERSONAS PARADAS
PORCENTAJE DE
AUMENTO

VALENCIA COMARCAS
CAPITAL DE VALENCIA

TOTALES

47

109

34

25

127

175

517

1,95

2,93

2,64

2,36

3,11

2,25

2,22

1,19

1,66

1,23

1,01

1,88

1,22

1,17

24.057

37.170

12.857

10.598

40.796

77.875

233.250

39.626

65.590

27.638

24.713

67.539

143.155

441.597

15.569

28.420

14.781

14.115

26.743

65.280

208.347

64,72%

76,46%

114,96%

133,19%

65,55%

83,83%

89%

Són rendibles els
plans de pensions?
La crisi precipita l’acumulació de
pèrdues en els fons de gestió privada
aprovats amb el suport de CCOO i
UGT
La majoria sindical de la mesa general de la funció pública signava en 2005
un acord pel qual es destinava un 0,3%
de la massa salarial del personal
que treballa en la Generalitat a un fons
de pensions. Els representants de la
Intersindical s’hi van oposar, en considerar que aquests diners s’havien
d’incorporar a les nòmines, el salari
directe que tothom percep. Altres organitzacions sindicals van apostar
pel pla de pensions, que garantiria —
segons argumentaven— les futures jubilacions. La Intersindical va arribar a
plantejar la necessitat de convocar un
referèndum vinculant, perquè el personal afectat decidira sobre la destinació dels seus diners, una iniciativa
a què l’administració i els altres sindicats es van oposar.
Un fons qüestionat
El fons de pensions, que des d’aleshores no ha experimentat cap avanç
en la seua gestió, ha anat incrementant-se durant aquests anys a
costa de retallades en les percepcions salarials directes del personal.
Però l’esclat de la crisi econòmica ha
precipitat que l’eufòria inicial d’alguns
portaveus sindicals, que insistien
en “l’imparable creixement dels beneficis”, haja derivat en un pessimisme rotund, en comprovar les
pèrdues dels guanys acumulats en
l’anterior període. A l’estat espanyol,
el fons més conegut és el que gestiona les aportacions obligatòries
del personal funcionari de l’administració general de l’estat, unes
574.000 persones. En finalitzar el tercer trimestre de 2008, el fons disposava d’un valor patrimonial de

341 milions d’euros. El fet que el 26%
del pla s’invertisca en borsa ha provocat una significativa devaluació
del 6,64% entre gener i setembre de
2008, més de 22 milions d’euros. D’aquesta manera, d’una rendibilitat
històrica anual del 5,82%, a finals de
2005, s’ha passat a només l’1,73%, i
totes les estimacions coincideixen a
preveure pèrdues més elevades a finals de 2008. A més, les quantitats
aportades pels altres vora dos milions i mig d’empleats i empleades
públics, també acumulen pèrdues.
La banca, amb els sindicats
Els qui no perden diners amb el fons
de pensions del funcionariat són els
seus gestors els quals —amb rendibilitat o sense— perceben puntualment el percentatge estipulat en
l’acord que, en el tercer trimestre de
l’any passat, es traduïa en 383.000
euros. La societat de gestió Gestión
de Previsión y Pensiones, participada pel BBVA —amb un 60%— junt
amb CCOO i UGT —que es reparteixen a mitges l’altre 40%— continuen
decidint sobre uns diners descomptats obligatòriament al personal empleat públic, sense consultarli-ho.
En aquest context, la premsa
econòmica (Expansión, 21/12/2008),
informava que amb la crisi els fons
de pensions del països de l’OCDE
han perdut un total de 2,5 bilions
d’euros —1,4 només en la part corresponent a les pensions d’empresa—, i han acumulat pèrdues entre gener i octubre per valor del 20%
del seu patrimoni.

El concurs sobre l’adjudicació de la gestió del Pla
de Pensions, apunt de resoldre’s
El concurs convocat per la Generalitat per a seleccionar l’entitat dipositària i l’entitat gestora del Pla de Pensions del personal al servei de la Generalitat
Valenciana s’hauria de resoldre
la segona quinzena de juny.
El dia 16 de juny està prevista l’obertura de les pliques amb l’oferta econòmica. Aquesta oferta econòmica suposa un 40%
de la puntuació total possible en
el concurs, per la qual cosa és
molt important per a resoldre
l’adjudicació final.

Al concurs s’han presentat les
entitats financeres següents:
Bancaixa, BBVA, CAM, la Caixa,
Caja Madrid i Ibercaja.
Davant una pregunta d’Intersindical Valenciana, l’Advocacia de
la Generalitat ha resolt la legalitat de la presència de representants d’UGT i CCOO en la
comissió de valoració, malgrat la
connexió d’aquests sindicats
amb una de les empreses participants, perquè no és un contracte públic, sinó que té naturalesa privada, segons la llei.

LA WEB DEL SINDICAT
Adel Francés

http://stas.intersindical.org/
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Per una RTVV
pública, de
qualitat i en
valencià
Jaume Muñoz
Arxiu

Educadores, educadors i fisioterapeutes:

Ho aconseguiren perquè no
sabien que era impossible
Salvador Sanmartín
L’any 2005 STAS-Iv va decidir abordar
la coordinació i vertebració de tres
col·lectius de treballadores i
treballadors que arrossegaven un
maltractament laboral històric i una
precarització continuada i
sistemàtica dels seus llocs de treball.
Les educadores i educadors
d’Educació Infantil i Educació
Especial, junt a les i els
fisioterapeutes de centres educatius
eren la cara amagada del sistema
educatiu. El treball i la presència de
la nostra organització als centres de
treball havia anat incorporant a la
problemàtica global, nom, cognoms i
històries personals d’un col·lectiu
que es caracteritzava per l’anonimat.
Una autèntica “tribu de dones
invisibles“ de l’amazonia educativa i
exemple de segregació laboral.
El primer objectiu primer era ferles visibles com a col·lectiu, com a
treballadores i treballadors que
compartien una situació i una
problemàtica comuna. A l’octubre
d’eixe any, una assemblea aplegava
més de cent companyes i companys
– d’una plantilla que no arriba a trescentes persones- arribades de totes
les comarques. Aquest va ser el
primer pas d’un procés imparable.
L'assemblea va constituir una
comissió, que no deixa d’ampliar les
seues línies de treball i el nombre de
participants fins a convertir-se en un
seminari permanent, amb l’objectiu
d’arreplegar la problemàtica, les
reivindicacions i les aspiracions de
totes les companyes i companys.
Després de mesos treball i unes
quantes assemblees celebrades a les
tres capitals, en juliol de 2006 STAPV
i membres de la comissió
presentaren a les conselleries
d’Educació i de Justícia i
Administracions Públiques un
manifest i una plataforma
reivindicativa, recolzada amb la seua
signatura per més del 85% del
personal, demanant l’adscripció a la
Conselleria d’Educació i el ple
reconeixement del caràcter educatiu
del seu treball. Uns mesos més tard
començà un procés de mobilitzacions

que no ha deixat de créixer. La
convicció i el compromís de les poc
més de vint persones que
protagonitzaren la concentració
d’octubre d’eixe mateix any, va fer
possible la instrumentalització d’una
lluita que ha anat afegint recursos i
mecanismes per a aconseguir allò
que totes i tots asseguraven que era
impossible.
La nostra lluita ha estat farcida de
microrrevoltes que han amplificat la
veu del col·lectiu per a cercar
complicitats necessàries en tots els
sectors de la comunitat educativa.
També instruments que s’han revelat
potentíssims, com ara el fòrum
d’educador@s, assemblea virtual que
s’ha convertit en un referent per al
25% del col·lectiu, amb vora vint mil
entrades en un curs, en una plantilla
que no arriba al miler de
treballadores i treballadors.
Ajuntant voluntats i eludint
protagonismes, aconseguírem
protagonitzar, un altre 20 de maig, a
una altra vila, una mobilització
històrica. Per la participació massiva
en les concentracions, i pel
recolzament de totes les
organitzacions sindicals per a exigir,
expressament, l’adscripció orgànica i
funcional a la Conselleria d’Educació,
el reconeixement del caràcter
educatiu del nostre treball i millores
laborals i salarials.
La unitat sindical es va dissoldre
pocs dies després davant la
convocatòria d’una jornada de vaga
per a 17 de juny de 2008. Malgrat
això, el seguiment, l’oportunitat de la
convocatòria, i l’efecte de la vaga van
ser inqüestionables: dues setmanes
després es va convocar una mesa de
negociació en la que per primera
vegada participaven conjuntament
totes dues conselleries.
Des del primer moment de la
negociació, sabedors que
l’Administració s’havia vist forçada a
la mateixa, el Sindicat va demanar
insistentment pactar un procés
tancat, amb un calendari i uns
terminis, per a implementar millores
irrenunciables, les quals haurien
d’aplicar-se al inici del curs escolar
2009-2010 per a evitar ajornaments

innecessaris i esgotadors. I també,
consegüentment amb el model de
sindicalisme actiu, participatiu i
assembleari que defensem, obrirem
la possibilitat d’intervindre
directament en les negociacions a
qualsevol treballadora o treballador
que volguera fer-ho, incorporant així
a la nostra representació a més de
deu companyes i companys de
diferents centres educatius que han
participat en alguna de les sessions.
Aquest calendari no s’ha acordat
mai. Per això, cansats d’haver de
forçar cada reunió amb una
mobilització del personal, i davant
l’actitud passiva i immobilista de
l’Administració, emparada per certs
sindicats, en desembre passat
iniciàrem un procés assembleari més de dues-centes persones en
vint-i-dues assemblees-, que va
culminar amb una plataforma
reivindicativa irrenunciable i una
estratègia per a defensar-la.
Des de 29 de gener, les
educadores, educadors i
fisioterapeutes han protagonitzat ja
cinc jornades de vaga, que han anat
incrementant la seua intensitat, per
la durada i per la participació, que ha
arribat a ser de quasi un 70% a
València, un 35% a Alacant i un 20% a
Castelló.
La nostra problemàtica educativa i
laboral s’ha fet perfectament visible i
s’ha situat en la primera línia de la
lluita per un sistema educatiu més
digne, més complet i més just. Ens
hem guanyat un àmbit de negociació
específic, i les nostres reivindicacions
han tingut veus pròpies a les Corts
Valencianes, defensades per grups
polítics com EU, PSOE i el BLOC, o
per la Plataforma en Defensa de
l’Ensenyament Públic.
La darrera proposta de
l’Administració no ens atura ni
espanta. No es tracta d’una agressió
més. És, senzillament, l’últim recurs
de qui s’ha quedat sense recursos.
Sabem què volem i sabem el que
cal fer. Per això, seguirem treballant
sabent que una altra educació és
necessària i nosaltres fa temps que
començàrem a edificar-la.

La democràcia és participació i
elecció i no es pot participar allà on
no hi ha pluralisme i no es pot
elegir quan les opcions són
desconegudes o estan
manipulades. Si això és així, és
evident que Canal 9 i Ràdio 9, per
antidemocràtics, no poden ser
considerats com a servei públic
per als valencians. Són i funcionen
com eines partidistes al servei del
PP.
Davant aquesta situació, els
treballadors de RTVV estem
avergonyits i més que farts d'uns
directius que durant aquests anys
no han fet altra cosa que aplicar
quatre regles de conducta: sumar
manipulació, restar credibilitat,
multiplicar deute i dividir la
societat.
Tots sabem que si els
valencians ens informàrem
únicament a través de RTVV
coneixeríem molt poca cosa del
que passa a la societat. Resulta
indignant, per exemple, que els
valencians que només veuen Canal
9 no sàpiguen que el seu
President, Francesc Camps, ha
estat imputat en un possible
delicte de suborn. El tractament
d'aquesta informació, a l'igual que
moltes altres, haurien de ser
analitzades en les aules, si més no
per exercitar el sentit crític dels
alumnes. Fixem-nos en aquesta:
"El Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana fa un
pas més en les diligències en les
ramificacions del 'cas Gürtel'. La
pròxima setmana han sigut citats a
declarar Ricardo Costa, Francesc
Camps, Víctor Campos i Rafael
Betoret. Camps ja es va personar
en la causa fa un mes per conéixer
els detalls per a poder defendre's
així de les acusacions. Des de el
Consell i el Partit Popular es
mostren tranquils davant
l'oportunitat que es presenta de
demostrar que totes les
acusacions son, segons han dit,
una gran mentida".
A qui afecten les ramificacions?
Han sigut citats com a testimonis o
com imputats? De quin delictes
estan imputats? Què és el que han
fet? Per què en la llista de
compareixents Camps no apareix
en primer lloc a pesar de ser la
persona políticament més
rellevant?
Però les trampes no estan
només en el que es diu. Pensem
en el tractament que va tindre la
vaga i la multitudinària
manifestació del 28 d'abril
convocada per la plataforma per

l'ensenyament públic. Canal 9 va
ser “incapaç” de trobar en tot el
País Valencià una aula buida a
pesar de la vaga i només va donar
deu segons a la portaveu de la
plataforma per explicar els motius
de la protesta. I, per descomptat,
no apareixia ni una sola referència
al conseller Font de Mora a pesar
de ser el protagonista. O el silenci
pur i dur que ha fet RTVV de les
mobilitzacions contra l'us de
l'anglés en Educació per a la
Ciutadania.
Que ningú no pense que els
periodistes no saben fer-ho millor.
Saben perfectament com es
redacta una notícia i el que és el
més rellevant de la informació. El
que denunciem no respon a una
manca de professionalitat sinó a
l'actuació constant i sistemàtica
dels comissaris polítics que no
tenen altre objectiu que inventar
una realitat feta a la mesura dels
interessos del PP valencià. Però hi
ha més: el sectarisme i la
prepotència de la direcció de RTVV
en matèria informativa van
aparellats al sectarisme i la
prepotència que fan en la seua
política de personal.
Sindicalisme a RTVV
Amb aquest panorama no vos serà
difícil entendre la dificultat de
realitzar un sindicalisme a RTVV,
un sindicalisme mitjanament
seriós. D'una banda, el menyspreu
de la direcció envers la legislació
laboral i els seus incompliments
sistemàtics dels convenis ens
obliguen a multiplicar les
denúncies en la Inspecció de
Treball i els tribunals. D'altra, en
defensa del que hauria de ser un
servei públic, hem d'aprofitar totes
les ocasions que se'ns presenten
per denunciar la manipulació i
frivolització dels continguts dels
programes. Ara mateix, estem
pendents dels resultats de
diverses denúncies presentades
per la Intersindical, tant en els
tribunals com en la Sindicatura de
Greuges. També estem intentant
posar en marxa els Comités de
Redacció en la ràdio i la televisió.
En el blog de la secció sindical de
la Intersindical a RTVV,
http://intersindicalrtvv.blogspot.com/ trobaràs
complida informació sobre el que
estem fent i també els informes
que hem realitzat sobre la
manipulació informativa.
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IGUALTAT - SALUT LABORAL

Polítiques d'igualtat:
heroïnes d'argilla
MACU GIMENO
Salvador Sanmartín
Ara fa més de dos anys que es va
aprobar la Llei Orgànica 3/2007, de 22
de març, d'Igualtat de Dones i Homes,
i cal fer una anàlisi de l'impacte
d'aquesta llei a l'hora d'actuar com a
eix vertebrador d'una nova realitat
social basada en els principis de no
discriminació per raó de gènere,
igualtat efectiva entre dones i homes,
accesibilitat universal a tots els àmbits
de participació ciutadana –públics o
domèstics – i transversalitat de les
polítiques d'igualtat.
Des d'aleshores han canviat moltes
coses i, ara mateix, hi ha motius per a
mirar el futur amb optimisme i il·lusió.
I més encara si ho fem amb els ulls de
les dones del nostre sindicat, les
quals, lluitadores incansables com
són, no deixen d'inventar-se nous
camins per a l'igualtat.
Aquesta colla de companyes ha
consol·lidat un nucli d'acció sindical
absolutament compromessa, que ha
portat la veu i la presència
d'Intersindical Valenciana al Moviment
Feminista de València, la Plataforma
Feminista València (contra la violència
cap a les dones), la Plataforma de la
Dependència, la Plataforma contra
l'Explotació Sexual i Trafic de Dones i
Menors, la Plataforma pel Dret a
Decidir de les Dones, La Plataforma
pels Permisos Igualitaris i
Intransferibles per Naixement i
Adopció, el Congrés d'Economia

Feminista de Baeza, les Jornades
sobre Treballar en Igualdat en Temps
de Crisi a Medina del Campo, o la
propera Jornada Europea de PIINA a
Madrid. Així com la assistència a
diferents debats sobre explotació
sexual, treball de les dones, o la
participació en les exposicions “camí a
la igualtat”. En definitiva, s'han
convertit -ens han convertit- en un
referent imprescindible en la lluita per
a construir el món que volem.
Per això, han portat la nostra
organització a abordar un debat seriós
i intens per a incorporar plenament
als homes a aquest procés. I també
per a desfer-nos de qualsevol

prejudici, o cap concepció anacrònica,
que situe les polítiques d'igualtat en el
territori de la complementarietat o de
la correcció política i sindical, per a
convertir-les en un tret d'identitat de

Ens han convertit en un
referent imprescindible
en la lluita per construir
el món que volem

La delegació de l’Àrea de la Dona d’Intersindical Valenciana, en les jornades confederals del Castell de la Mota

Els efectes del soroll
en el treball
Mingo Ortolà
Que el soroll excessiu no és gens agradable ho
sap de manera intuïtiva la majoria de la gent. De
fet, potser identifiquen les millors vacances en
llocs tranquils amb absència de soroll. Que el
soroll produeix molèsties que poden acabar en
malalties és ja una evidència científica i, així i tot,
molta gent viu sotmesa diàriament a nivells de
soroll perillosos per a la seua salut. Valguen com
a exemples la població que viu prop dels
aeroports, les grans vies urbanes, les zones d'oci
o la contornada de les grans vies interurbanes. En
aquest article ens introduirem en la problemàtica
específica derivada del soroll excesiu en l’àmbit
docent, amb els principals riscos. També
proposarem algunes solucions.
El so —i per tant el soroll— es caracteritza
per la freqüència i la intensitat. Ambdós es
mesuren amb l'ajuda d'un aparell: el
sonòmetre. Per analitzar el soroll cal tindre en
compte tots els elements que hi intervenen: el
soroll exterior del carrer (el trànsit, unes obres a
la via pública, una fàbrica propera...), el pati (en
l'esplai o en la classe d'educació física, per
exemple), les instal·lacions (la calefacció, l’aire
condicionat, la cuina...).
Cal evitar l'alarmisme, perquè treballar en
ambients amb el nivell de soroll que existeix en
la majoria dels centres docents no presenta un

totes i tots els qui compartim aquest
projecte de sindicalisme actiu i creatiu.
I, per això mateix, ens han llançat a
totes i tots a un repte fascinant per a
combatre l'ablació lingüística que es
resisteix a desapareixer, el terrorisme
masclista, la violència sistemàtica de
l'estructura laboral que legitima
l'explotació històrica de les dones, pel
fet de ser-ho, la segregació laboral o
la criminalització del dret de les dones
a decidir. O el que és el mateix, ens
han abocat a totes i tots a lluitar per la
llibertat.
La nostra organització ha d'estar
més que pagada i agraïda. Moltes
gràcies companyes.

risc imminent de pèrdua auditiva. Dit això, cal
puntualitzar que hi ha centres de treball al
costat de vies de comunicació importants que
són mereixedors d’estudis específics i mesures
preventives.
Què cal fer?
És millor previndre que curar. Cal planificar el
disseny i la ubicació dels centres. Cal instal·larhi sistemes d'aillament, com ara vidres dobles,
pantalles absorbents o reflectants del soroll.
També cal escollir mobiliari de fusta —menys
sorollós que el metàl·lic—, evitar la massificació
de les dependències i fomentar actituds i
comportaments poc sorollosos. Individualment,
hem d'aprendre a fer una articulació correcta
dels sons a un bon ritme d'emissió: no fer crits,
controlar el to de veu i el muscular, mantindre
una bona hidratació i evitar canvis bruscos de
temperatura. En determinats casos, pot ser
recomanable la instal·lació d'algun sistema de
transmissió de veu.
En tot cas, quan sospitem que els nivells de
soroll són alts, hem de requerir els delegats i
delegades de prevenció i la intervenció del
comité de seguretat i salut laboral. A ells, els
correspondrà mamprendre en el seu cas les
mesures correctores més adients per a resoldre
el problema.

La regulació de
l'avortament,
una reforma
necessària
“Els drets humans de les dones inclouen
el seu dret a exercir el control lliure
i responsable sobre qüestions relatives a
la seua sexualitat, compresa la salut
sexual i reproductiva” (Beiging, 1995).

N

o podem deixar de celebrar
l’aprovació, per part del
govern espanyol, de la llei
que regula l’avortament dins
el marc de drets reproductius i sexuals
establits per l’ONU i l'OMS. No obstant
això, tot i que la nova llei recull aspectes
positius —com el reconeixement del
dret de decisió de les dones a partir dels
16 anys, l'obligació d'impartir l’educació
afectivosexual, o l'accés a la IVE dins de
la xarxa sanitària pública—, no podem
deixar de valorar negativament altres
aspectes. Així, el fet d’establir un
període de reflexió de tres dies entre la
manifestació de la voluntat d'avortar i
l’avortament, implica prejuí d’irreflexió
sobre la decisió de les dones.
D'altra banda, una llei de terminis
tindria sentit si suposara homologarlos a aquells que tenen les
legislacions dels paisos més
progressistes, i no les 14 setmanes
que marca la nova llei. Quant als
supòsits, la llei per a la IVE estableix
que més enllà de les 22 setmanes
només es podrà practicar en els casos
de greus malformacions del fetus, i
deixa la decisió de realitzar-la a un
comité mèdic, les persones integrants
del qual no poden ser manifestament
antiavortistes. Tanmateix, el fet que no
hi haja regulació de l'objecció de
consciència, ni un registre de
persones objectores, impedeix
garantir la neutralitat d’aquests
comités. A més, s'hi preveu el cas de
malformacions del fetus, però no el
risc de salut de la dona.
Tampoc podem estar d'acord ni en
la concertació ni en la privatització de
la prestació que només agreujarà les
diferències entre comunitats
autònomes depenent del govern que
tinguen. Només la xarxa sanitària
pública pot garantir l’equitat
territorial. Finalment, recordem que
en el Codi Penal continua penalitzat
l'avortament per a les dones i
professionals, en els casos que no
estiguen dins dels supòsits de la llei.
Macu Gimeno és coordinadora de
l’Àrea de la Dona de la Intersindical

016
Telèfon d’ajuda
Dones maltractades
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FENT CAMÍ
EN PANTALLLA

ENXARXATS

NATURA VALENCIANA

Joan Cortés

Remeis contra el refredat
Joan V. Pérez Albero

Agència per a la difusió de la ciència
i la tecnologia

La teleporqueria
d'‘Escenas de matrimonio’
Begoña Siles Ojeda

Molts estarem d'acord a definir la sèrie
televisiva Escenas de matrimonio de
teleporqueria. Molts, i molt, ens podem indignar,
tant pel seu contingut com per la seua
programació, en la principal franja horària.
Molts, i molt, ens podem sorprendre fins a
l’inconcebible perquè és la sèrie de major
audiència. Es tracta d’una sèrie que reflecteix la
guerra entre els sexes, de la manera més
grollera i estereotipada possible. Ens pensàvem
que una producció així era inimaginable, amb
tota l'acció teòrica i pragmàtica del feminisme
del segle XX.
Abandonem la definició —teleporqueria— de
la indignació i de la sorpresa inconcebible i
inimaginable, perquè si ens quedem ací
impedim la possibilitat de dilucidar per què
Escenas de matrimonio ha figurat, setmana rere
setmana, entre les emissions més vistes de la
televisió, fins a arribar a una quota del 30%.
No serem ara uns ingenus puritans que
ignorem que el matrimoni tanca una veritat
dolorosa: la felicitat total i imaginària que hi
esperàvem trobar es veu afectada pel pas del
temps i la quotidianitat. Per això, la institució
matrimonial sempre ha sigut objecte de la
creació humorística: “Alguns matrimonis acaben
bé, uns altres duren tota la vida” (Woody Allen);
“El matrimoni és la principal causa de divorci”
(Groucho Marx). Ara bé, en l'humor de Allen i
Marx, la ironia, la part còmica se centra en la
institució matrimonial i aconsegueix la catarsi
necessària, a través de la qual canalitzar la
veritat dolorosa del matrimoni.
En canvi, l'humor d'Escenas de matrimonio
consisteix a ridiculitzar l'altre membre de la
parella i menysprear-lo. “Avelino: No vull que
m'incineren. / Pepa: “És que, si no, no caps per
la tassa del vàter”.
L'humor groller d'Escenas de matrimonio
converteix l'altre en fem, en porqueria.
Literalment, en una cosa menyspreable. La
dignitat de cadascun dels membres de la parella
és apalissada per l'altre, que és la projecció de
la impotència de cadascun per a afrontar —ni
sol, ni acompanyat— la dolorosa veritat del
matrimoni. D’ací ve que l'altre es convertisca
més prompte en l'objecte constant de la burla
tòpica i vulgar i no en el company amorós amb
el qual afrontar l'existència.
Confiem que aquesta teleporqueria
aconseguisca materialitzar la irònica proposta
de Groucho Marx: “La televisió ha fet meravelles
per la meua cultura. Quan algú encén la
televisió, me’n vaig a la biblioteca i llig un bon
llibre”.

http://www.dicyt.com/
Convindreu amb mi que la ciència i la
tecnologia han accelerat les transformacions de les societats humanes
des que utilitzàrem la primera eina artificial. En l'actualitat en som sols els
beneficiaris, a causa de la superespecialització social.

Vías verdes
http://www.viasverdes.com/ViasV
erdes/
On ens porten les cames. Una frase
fàcil de pronunciar però difícil d'exercitar. Envoltats com estem d'infranquejables obstacles físics,
aquests també han construït les
seues pròpies barreres mentals en
una cultura d'oci cada vegada més
manufacturada.

Dialnet. Servei d'alertes sobre
publicacions de continguts científics

Sanchis Guarner, una vida
per al diàleg

http://dialnet.unirioja.es/
Un catàleg de publicacions, siga en forma de llibre com en forma de revista,
per a aquelles persones que desitgen
estar al dia perquè desenvolupen una
tasca investigadora específica i complexa.

http://stepv.intersindical.org/enxar
xats/celebritats/sanchisguarner.ht
En
m 2009 es compleix el 75é aniversari de la publicació del llibre La llengua dels valencians. Aquesta és
una biografia irreemplaçable de
Santi Cortés, que aprofundeix en la
figura i l'obra de Manuel Sanchis
Guarner, 27 anys després del seu decés.

Cinema en la nostra llengua

Un Nadal diferent

http://www.totcinema.cat/

http://stepv.intersindical.org/enxarxa
ts/nadal/index_nadal.htm/

Hi ha de tot, gent que està a favor dels
doblatges i gent que els detracta. Hauran de passar molts anys, però, perquè
els espectadors preferisquen veure
una pel·lícula en versió original sense
subtítols. Mentrestant, l’espanyol hi és
el més emprat.

Aquesta vegada us recomane un web
de la pròpia collita, un caldo macerat
als nostres barrils. És complicat apartar-se de la senda que marquen les
grans empreses comercials, que durant el Nadal fan el seu agost. Bon profit.

En record de l’’Stanbrook’
Intersindical Valenciana ha participat en els actes convocats per
commemorar el setanta aniversari de l’eixida de l’Stanbrook, el darrer
vaixell que salpà del port d’Alacant amb exiliats republicans, abans de
l’entrada de les tropes de Franco. Totes i tots tenim un gran deute històric
amb totes les persones que van sofrir per la República.

La natura ens aporta una gran
quantitat de remeis naturals que ens
ajuden a recuperar-nos millor. I més
ràpidament quan patim
determinades malalties. La
fitoteràpia utilitza les plantes
medicinals per a prevenir o guarir
una malaltia, o bé per a curar petits
trastorns amb l’ús de les plantes
medicinals. El refredat és una de les
que podem combatre amb aquests
remeis.
Tothom coneix els efectes
beneficiosos per a l’aparell
respiratori d’una tisana amb fulles
d’eucaliptus (Eucaliptus globulus),
pel seu efecte anticatarral, antisèptic
i bactericida; per a combatre els
efectes d’un refredat, segurament
hem pres més d’una vegada, abans
de gitar-nos, una infusió de timó
(Tymus vulgaris) endolcida amb mel
de romer. Però n’hi ha moltes més,
com ara: la malva (Malva sylvestris),
pels seus efectes anticatarrals i
antiinflamatoris; el saüc (Sambucus
nigra), un dels millors sudorífics i
depuratius de la sang, que té a més
propietats diürètiques i
antiinflamatòries; el salze (Salix
alba), que ja receptava el grec
Hipòcrates per les seues propietats
analgèsiques i antipirètiques i pel
seu contingut en salicina, que en
l'organisme es transforma en àcid
salicílic (aspirina) i inhibeix les
prostaglandines; el trèvol (Trifolium
pratense), és un expectorant útil en
afeccions respiratòries; el plantatge
major (Plantago major),
desinflamant de les vies
respiratòries i expectorant; o la
murta (Myrtus comunis).
Però si el que volem es prevenir
el refredat, podem recórrer a plantes
riques en vitamina C, com la col
(Brassica oleracea) de les cruciferae,
una família amb plantes que són,
majoritàriament, riques en
provitamina A, vitamines C i K, i
minerals antioxidants, per la qual
cosa convé prendre-les crues en
amanides.
I si som una mica llépols,
Dioscórides ens aconsella un xarop
fet a base de gínjols, panses, figues
seques i dàtils: “El cocimiento
pectoral se prepara con un puñado
de cada una de estas cuatro
especies: azufaifas, pasas, higos
secos y dátiles, ablanda la tos y
facilita la expectoración. Dichos
ingredientes se hierven en 1,5 litros
de agua hasta que se reducen a 1
litro. Y se toma bien caliente, cuando
se quiere, o, por lo menos, una buena
taza al acostarse. No requiere la
adición de azúcar”.
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El conte del diumenge
Cèsar Ferrandis Martínez

El 4 de gener de 1914 apareixia, en una segona
època, el setmanari literari il·lustrat El cuento
del dumenche. Aquest mateix setmanari, que
l’any 1908 ja havia fundat l’activista cultural Lluís
Bernat, prenia ara una nova embranzida amb
Vicent M. Carceller, el nou director, i F.
Hernández-Casajuana, el seu redactor en cap.
De la mà d’aquests dos personatges, el
setmanari volia donar cabuda als conreadors de
les lletres valencianes ja consagrats, però també
als jóvens amb inquietuds literàries que
"comencen trencant ploma, tenint per ideal les
glòries de la terreta". Així, al llarg de 1914
trobem contes de M. Thous, L. Bernat, M.
Ferrandis Agulló, M. González Martí, V. Blasco
Ibáñez, J. Sanchis Sivera, D. Martínez
Ferrando... o les poesies d’un joveníssim F. Puig
Espert i de Jacint M. Mustieles.
En l’editorial "Ací estem...", la redacció deixa
clar quin és l’objectiu de la publicació des del
primer número: “Exalçar les lletres valencianes
amb els millors contes, il·lustrats pels millors
artistes, com ara l’Antoni Fillol, Paco Ramil, el
dibuixant de la revista fallera Pensat i Fet, o
Enric Pertegàs”. Tot plegat amb l`ortografia del
"valencià que ara es parla". Tanmateix, malgrat
la insistència en una ortografia de base fonètica,
des de la direcció no s’està de promoure una
"assemblea ortogràfica" entre "els literats i
escriptors valencians", tal com es demana des
del número 4.
Una altra qüestió que planteja la revista és el
seu apoliticisme. Al llarg de diferents números
repeteix constantment que la seua funció no és
política, però no té cap inconvenient a fer
propaganda, primer, de la Joventut Valencianista
de Barcelona, encapçalada per Robert Blanquer,
i després, fent públic el manifest de la dita
organització en un "acte d'afirmació
valencianista" celebrat a València el 26 de juliol
de 1914 on es proclama, entre altres coses, que
"la regió valenciana serà l’única sobirana del seu
govern".
Finalment, per a la història de la nostra
dramatúrgia, és interessant la polèmica que
s’enceta a les planes de la revista sobre les
condicions del teatre a València, on hi dirà la
seua Carlos (sic) Salvador i Enric Navarro
Borràs, entre altres.
A final d’any, la revista, ubicada al Torn de
l’Hospital, 23, regalava i enquadernava de franc
els fascicles a tots aquells que l’havien
col·leccionat. Així és com ha arribat a les
llibreries de vell.

ESCRIT AVUI

Cultura digital y movimientos
sociales

Darrere la pantalla. Els informatius
de televisió

La soledad del trabajador
globalizado

Igor Sádaba, Ángel Gordo (coord.)
Libros de la catarata. Madrid 2008. 318 pàg.

Aula Mèdia, Objectiu Comunicació
Barcelona 2008. DVD

Juan José Castillo
Los libros de la catarata. M. 2008. 158 p.

La tecnologia i la política no són espais
diferenciats. Aquesta tesi travessa
aquest volum, on es nega la neutralitat i asèpsia de la tecnologia —monopoli exclusiu d’enginyers i científics— i reivindica un canvi social que
ha d’operar també en aquests àmbits.

Per a promoure una mirada crítica cap
a la informació en televisió, la producció aborda, amb l’ajuda de professionals d’una emissora local, les principals qüestions que ha de plantejarse qualsevol ciutadà en aquest àmbit.
Fitxa didàctica a: ww.aulamedia.org
/tvaula

La globalització i les noves condicions laborals estan provocant treballadors més solitaris, més aïllats i amb
menor capacitat d’acció col·lectiva i de
socialització. L’autor aposta per una
pràctica de la sociologia del treball
amb i pels actors socials.

Medios, modernidad y tecnología.
La geografía de lo nuevo

Les normes de Castelló fan 75 anys

La red en la ciudad. Anuario de
movimientos sociales 2008

Vicent Pitarch (ed.)
Universitat Jaume I. IEC. Castelló de
la Plana 2008. 222 pàg.
Recull d’articles, parlaments, declaracions i resolucions produïts en ocasió del 75é aniversari de les Normes
de Castelló i publicats en distints mitjans. D'aquesta edició de l’UJI, se
n'ha encarregat el responsable de la
seu de l’IEC a la capital de la Plana.

Pedro Ibarra, Elena Grau (coord.)
Icaria. Barcelona 2008. 277 pàg.

Educación, medio ambiente i
didáctica del entorno

Nunca es tarde para leer. Mujeres
otoño y lectura

Contam les nostres experiències

Antonio Ruiz Heredia
Popular. Madrid 2008. 186 pàg

Pino María Quintana Rivero
Popular. Madrid 2008. 159 pàg.

L’autor defén que l’educació ambiental és patrimoni de tota la població i
considera un error creure que és només una tasca de l’escola. És responsabilitat dels educadors ambientals, diu Ruiz Heredia, acostar els
ciutadans al medi rural i natural, i també a la ciutat.

Concebut per a la formació de persones adultes, el llibre és un recurs per
a l’estimulació de la lectura i l’ampliació de la cultura. A partir de textos diversos, s’hi proposen treballs
d’estimulació cognitiva, desenvolupament de l’autoestima i compromís
social.

Pere Polo, Juan L. Rodríguez (comps.)
STE-Illes Balears.
Palma de Mallorca 2008. 178 pàg.
En una molt acurada edició, s’hi explica un programa de cooperació i solidaritat educativa amb Guatemala, Hondures, el Salvador i el Perú impulsat per
STE-i, el qual, amb més d’un centenar
de persones voluntàries, ha arribat a
més de 17.000 persones i docents.

David Morley
Gedisa. Barcelona 2008. 317 pàg
Morley, professor d’estudis culturals,
presenta una insòlita perspectiva desoccidentalitzada que desarticula la
idea que “nosaltres” hem arribat a la
fi de la història, i mostra coincidències
i continuïtats suggeridors entre tradició
i modernitat, entre màgia i tecnologia.

La ciutat transforma identitats i crea
greuges que generen respostes
col·lectives. L’anuari proposa respondre col·lectivament contra l’espai global des del local perquè “serà molt difícil construir alternativitat sense
comptar amb els grups de ciutat,
dels territoris”.
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Nuevos conquistadores:
la política de lo privado
Seccions Sindicals de STAS-IV i CAT en la Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge

E

n el estado español, tras
la dictadura franquista
se comenzó a construir
con cuarenta años de
retraso con respecto a
Europa un estado social y
democrático de derecho que tuvo
que ser acomodado a la estructura
administrativa y normativa
franquista existente. En una década
se constituyó una estructura
administrativa formada por
personal empleado público que
accedieron al puesto de trabajo bajo
los principios de mérito y capacidad;
dando forma a un Proto-Estado
social y democrático de derecho
donde se intentó dar respuesta a la
exigencia de justicia así como al
resto de necesidades sociales que la
sociedad del siglo XX demandaba:
educación, sanidad, seguridad
social, etc. Pasada la década nos
contaron el cuento de que nos
habíamos convertido en una
democracia avanzada. Pero en
realidad éramos y somos un
embrión democrático.
Tras ese príscilo Proto-Estado del
bienestar, en los años 90 comenzó la
primera fase de desmantelamiento
del sistema público a través de
privatizaciones sustentadas bajo dos
grandes mentiras: la primera, que el
personal no funcionario rinde más
que el funcionario -el personal
funcionario, al no tener que
preocuparse por su puesto de
trabajo, se convierte en vago y
pasota. La segunda, que a través de
la gestión privada se consegue un
ahorro sobre los gastos que permite
que la ciudadanía pague menos por
el desarrollo de cualquier
competencia.
La primera mentira supone un
gran insulto a la sociedad civil, la
cual por primera vez puede acceder
a su legítimo derecho de acceso a un
puesto de trabajo en su propia tierra
a través de los principios de mérito y
capacidad de forma y manera
democrática. El ahorro se consigue
con transparencia, organización,
eficacia, eficiencia, economía,
celeridad, sin gastos reservados o
superfluos y bajo un control
presupuestario por parte de una
sociedad civil organizada. No existe
el menor ahorro a través de
mercantiles o empresas públicas
organizadas como sociedades
anónimas donde alguien se esta
llevando la plusvalía que genera la
clase trabajadora.
Durante esta primera fase, los
nuevos conquistadores avanzaron
con carro de combate ya que
aprovecharon nuestro retraso de

cuarenta años en cuanto a rodaje
democrático; encontrándose con una
sociedad civil no organizada y nada
combativa, de esta forma
privatizaron todo lo imaginable. Ese
retraso de nuestra sociedad civil
explica el aplastante triunfo del “SI”
en la reciente consulta sobre la
Constitución Europea, la cual
pretendía amparar al modelo
neoliberal, y que fué finalmente
neutralizada por una verdadera
sociedad civil europea organizada y
combativa, por lo que, queramos o
no, España sigue siendo diferente.
Todas las personas nos
indignamos y nos rasgamos las
vestiduras ante una administración
de Justicia que no es efectiva, y que
ni no dispone ni -seamos clarosnunca dispuso de eficacia, eficiencia,
economía y celeridad; por ello es
justo que la Justicia en el Estado
español deba calificarse como
relativa.
Lo mismo sucede con el control
alimentario, casos como los del
aceite de colza, vacas locas, etc, lo
demuestran. Nunca ha existido una
verdadera inspección de los
productos alimenticios, pero sí existe
desde hace muchos años la
legislación pertinente que lo regula.
En ninguna de las competencias
legalmente reguladas ha existido ni
existe realmente un verdadero
control: inspección laboral,
inspección industrial y de minas, del
medio ambiente, sanitaria,
educativa, urbanística, marítimopesquera, aviación civil, etc. Y ello,
no por culpa del personal
funcionario que presta servicio en
dichas dependencias; sino por la
forma y manera en que
“científicamente, en este siglo XXI”
se organizan dichos servicios: como
norma general, casi todos ellos
faltos de medios humanos y
materiales, como si una divina
maldición diseñada para tal fin
pesara eternamente sobre los
mismos.
El problema no queda ahí,
actualmente padecemos una
segunda fase de privatización que
actúa de forma y manera que
recuerda a los antaño
conquistadores, los cuales siempre
obtenían su botín; la privatización se
ha instalado en casi todo el planeta y
tiene a EE.UU como su máximo
referente, en dicho modelo los
intereses de la ciudadanía pasan a
un segundo plano en favor del nuevo
y sagrado interés económico. Hemos
dejado que se instale una sociedad
donde cualquier ciudadano o
ciudadana puede ser considerada
como potencial sospechosa,

Arxiu

mientras las empresas nos cuenta
“la verdad” y nos proporcionan “el
bienestar” que disfrutamos; un
ejemplo clarificante se visualiza a
través de la guerra de Irak, donde
más de la mitad del ejército
conquistador está compuesto por
empresas privadas, las cuales
obtienen sus pingues beneficios.
Desde la Generalitat Valenciana
estamos luchando contra los nuevos
conquistadores quienes,
amparándose en una legislación por
ellos diseñada y que acoge la
existencia de las denominadas
asistencias técnicas, son
formalizadas de manera
desmesurada sobre cualquier
competencia. Las asistencias traen
consigo la contratación de numeroso
personal, que es destinado a
dependencias administrativas donde
desempeñan tareas propias del
funcionariado, pero percibiendo sus
retribuciones por parte de la
empresa contratante, y ya se sabe
que quien paga manda, por lo que la
necesaria independencia gestora de
lo común desaparece.
Uno de los casos más graves se
denuncia desde la Consellería de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda en Valencia, ya que en la
misma un tercio de su personal
trabaja a través de dichas
asistencias técnicas, existiendo
dependencias donde el personal
irregular supera en número al

personal público, como en la
inspección urbanística o las
dependencias donde se autorizan los
famosos PAIs. Para colmo, todos los
puestos de trabajo catalogados como
Jefatura de Servicio en adelante se
asignan a través del “sistema
digital”, por lo que, con todo ello se
ha conseguido manejar a una
administración que sobre el papel se
supone independiente.
El escándalo salta cuando se
analizan los costes económicos de
dichas asistencias técnicas, que nos
llegan a costar a los y las
contribuyentes hasta un 45 % más
que si dicho servicio hubiese sido
realizado por personal funcionario
de la Generalitat Valenciana.
Los y las funcionarias movilizadas
en Medio Ambiente nos
preguntamos quién se esta llevando
el dinero; quién maneja nuestra
independencia y quién ha
conquistado a la sociedad civil.
El escenario de lo real nos sitúa
en la lucha de trincheras, un cuerpo
a cuerpo necesario de bayoneta,
donde el personal funcionario se
convierte en la última línea de fuego
de la sociedad civil. La legislación se
convierte en papel mojado y la
desmoralización del personal
empleado público es cada vez más
preocupante.

El escenario nos sitúa en
la lucha de trincheras, un
cuerpo a cuerpo donde el
personal funcionario se
convierte en la última
línea de fuego de la
sociedad civil

Las asistencias técnicas
llegan a costar hasta un
45 % más que si dicho
servicio hubiese sido
realizado por personal
funcionario de la
Generalitat Valenciana

