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OPINIÓ

I… melsa

EDITORIAL

T

ot i que el número de la
coberta rese una altra cosa,
aquesta que teniu en les
mans és la primera revista
d’informació sindical redactada i
concebuda per a tota l’aﬁliació de
STAS.
La diferents dinàmica de treball
en els diferents sectors i subsectors
de què es composa el Sindicat es
reﬂexa en el diferent ritme de
publicacions. Així, el sector de
Generalitat té una tradició molt
concreta, que aquest mes reprén
amb un número dedicat a la
negociació de la llei. De la mateixa
manera, el sector de Justícia ha
elaborat els seus especials de cara a
la campanya electoral recentment
celebrada amb notable èxit.
Ara encetem una dinàmica nova,
pròpia. STAS és un projecte que
encara té aspectes per deﬁnir.
Encaixar les diferents tradicions és
un repte. Fer-ho coherentment i
servint els interessos de les
treballadores i treblladors, un altre.
Estem preparades i preparats per
fer-ho.
La revista, doncs, intenta donar
unes pinzellades dels diferents
sectors i subsectors del Sindicat, per
tal que tothom siga coneixedor de
quina és la situació, les
negociacions, la dinàmica de cada
administració. Cal conéixer la
companya o el company per poder
fer pinya i que nasca la solidaritat.
Així h hem intentat fer pel que fa
a Correus i Justícia, amb pàgines
dedicades a donar un cop d’ull a la
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seua situació. Una altra cosa és la
del sector d’Administració Local. Si
hi ha un sector dispers, aquest n’és
un, sens dubte. Presentem un article
sobre la carrera policial, d’interés
per al subsector de policia
municipal, i un article sobre IMELSA,
l’empresa de la Diputació de
València que ha practicat un
acaçament voraç sobre les i els
nostres representants, tan sols per
practicar una de les eines bàsiques
de la tasca sindical: la denúncia.
L’Ajuntament i el Delegat
A punt de tancar l’edició, s’han
produit els fets que ja coneixereu per
premsa: el Delegat del Govern ha
atacat el conveni de l’Ajuntament de
València, per superar el límit del 2%
d’augment general en 2008 i 2009.
Més enllà de l’aspecte tècnic, és
conegut que hi ha maneres de
sortejar aquests límits si
l’Administració –l’Ajuntament, en
aquest cas- està d’acord. I la
Delegació del Govern ho sap. El que
ha estat molt lamentable ha sigut
veure un representant
gubernamental manipulat
grollerament per CCOO i UGT,
rabiosos per no ser ells els qui
monopolitzen la representació
sindical.
No, aquesta vegada ha estat STAS
qui, amb altres sindicats, representa
la majoria. Una majoria que ha
obtingut un extraordinari conveni,
model a seguir en altres
administracions, que ara pot veure’s
seriosament compromés.

ALL

Per al Delegat del Govern de la
Comunitat Valenciana, Ricardo
Peralta, per haver caigut en els
tripijocs de les seccions sindicals
de CCOO i UGT de l’Ajuntament de
València, i amenaçar de forma
burda el resultat d’una negociació
col·lectiva exemplar.

OLI

Per a Javier Cañada, company del
sector de Justícia, que ha
mantingut sempre un compromís
ètic amb el servei públic i en la
defensa d’una justícia
democràtica. La seua trajectòria
coherent l’ha conduit a passar per
sobre d’organitzacions quan
aquestes no han estat a l’altura de
les circumstàncies.

M

elsa és l’òrgan del nostre
cos que produeix glòbuls
rojos i elimina els
inservibles. Però en la Diputació de
València aquest òrgan anomenat
IMELSA, produeix tot just el contrari,
substitueix funcionaris i funcionàries
de carrera per apoltronats
inservibles per a la funció pública,
que no per a polítics de segona als
que molesten els funcionaris i sols
aspiren a tindre estòmacs agraïts.
El 26 de gener de 2005, el diari
Levante va publicar dades laborals
de seixanta-quatre treballadors de

El nostre Sindicat va ser
acusat per l’Agència de
Protecció de Dades de
filtrar informació
confidencial
l’empresa pública IMELSA que
desenvolupaven la seua feina en el
MUVIM, en la Institució Alfons el
Magnànim, en Restauració de Bens
Culturals, al Patronat de Turisme...
etc., dades que constaven en la
denúncia que el STA-IV havia
presentat a la Fiscalia.
El nostre Sindicat va ser acusat
per l’Agència de Protecció de Dades
de filtrar informació confidencial
(estem segurs que no s’incità a
l’Agència des de la Diputació, ni des
de sindicats amics per a tractar
d’encobrir el que és veraç, i així
ocultar els draps bruts als ciutadans
i als tribunals).
El Sindicat de Treballadores i
Treballadors de les Administracions i
Serveis Públics – Intersindical
Valenciana ha tornat a guanyar en els
tribunals a l’Agència de Protecció de
Dades i a la Diputació de València.
Així ho confirma la Sentència de
l’Audiència Nacional de 28 de
novembre de 2008, Sala Contenciosa
Administrativa, Secció 1ª, que dóna
la raó al STAS-IV davant de la
contumàcia de l’Agència de Protecció
de Dades (APD).
Després de recórrer la primera
sanció de l'APD, incoada com a
infracció lleu del deure de secret de
l'art. 10 de la Llei Orgànica de
Protecció de Dades, la Sentència va
demostrar que totes les dades que
constaven en la denúncia que el

STAS-IV va presentar a la Fiscalia
eren dades públiques (pressupostos i
plantilla de la Diputació, TC2, registre
mercantil, etc.) i que aquestes dades,
a més de públiques, eren totalment
veraces. Per aquest motiu es va
anul·lar la sanció imposada per
l'APD i es va arxivar l’expedient.
La sorpresa va ser que algun
temps després, l'APD, en una
ostentació de contumàcia, de nou i
pels mateixos fets ja jutjats, va incoar
un nou procediment sancionador,
aquesta vegada per infracció greu i
amb una sanció de 60.121,01 €.
Entén l'Audiència Nacional que,
per tractar se de fets jutjats amb
resolució d’arxiu, i a pesar de la mala
fe mostrada per l'APD, que incoa el
procediment i omet tota al·lusió al
precedent arxivat, no és procedent la
imposició de cap sanció per tractar
se d'una resolució de l'APD no
ajustada a Dret.
La sentència encara que ara s’ha
fet pública, es refereix a la
legislatura passada. En aquesta
legislatura, començàrem i pareixia

La Sentència va
demostrar que totes les
dades que constaven en
la denúncia del STAS-IV,
a més de públiques, eren
totalment veraces
que Alfonso volia solucionar el tema i
una vegada més, com deia Giuseppe
Tomasi di Lampedusa en El
Gatopardo, “si vogliamo che tutto
rimanga com’è, bisogna che tutto
cambi” o també més pedestre
“arrancà de matxo, parà de burro”.
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JUSTÍCIA
Eleccions sindicals en la província de València

STAS-Iv obté 4 delegats en la Junta de
Personal i entra amb força en la Mesa
Sectorial de Justícia

E

l passat dia 28 d’abril es van celebrar les
eleccions sindicals a la Junta de Personal
de l’Administració de Justícia en la província
de València amb una participació
aproximada del 69 %.
Cal agrair de tot cor a tots els companys i a totes les
companyes que han treballat al nostre costat.
Vertaderament volem dir-los que han fet una tasca, per a
nosaltres, inoblidable. I també, per suposat, donar les
més sinceres gràcies als qui han dipositat la seua
confiança en aquest projecte per a Justícia, que com
podeu observar en les dades, ja és una realitat.
Els quatre delegats obtinguts per la nostra formació
cal sumar-los als obtinguts en les eleccions de 2007, dos
a Castelló i un altre a Alacant, la qual cosa ens permet
superar la barrera del 10% requerida i estar presents en
la Mesa Sectorial de Justícia. Això ens permet estar

DISTRIBUCIÓ DE LA MESA SECTORIAL EN 2009
presentes en uns moments en els quals van a negociarse importants reformes que afectaran tothom. Tampoc
cal oblidar, per descomptat, la gran quantitat de temes
pendents que fins ara, per una o una altra raó, encara no
han trobat resposta.
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Al segle XXI continuen vigents lleis
decimonòniques

Jordi Boluda

El colapso judicial de Orihuela fuerza a prescribir 60
asuntos penales al mes
Cientos de asuntos penales han prescrito en los juzgados de Orihuela al
menos desde septiembre de 2007. El Juzgado de Lo Penal Número 1 de
la ciudad ha dedicado aproximadamente desde esa fecha hasta la
actualidad una mañana a la semana para notificar entre 10 y 15 casos
prescritos a las partes implicadas, la defensa, el Ministerio Fiscal, y a la
acusación particular, si la hubiera. La prescripción supone la absolución
de los acusados y el archivo del asunto.
El asunto se cierra en escasos minutos. Se han llegado a celebrar en
una jornada 25 de este tipo de "notificaciones" que formalmente constan
como juicios, aunque se programan sin llamar a posibles testigos
porque se sabe de antemano que los delitos han prescrito. Más allá de
la notificación, el fiscal comprueba que efectivamente los plazos se
cumplen y el delito ha prescrito. No se abunda en ese acto en las causas
últimas de la prescripción, según fuentes de abogados que han visto de
alguna forma a sus defendidos "beneficiados" por esta saturación de los
juzgados al no ser condenados sus defendidos en asuntos como robos,
hurtos, pequeñas estafas o lesiones.
Esta situación se produce con los delitos tipificados como menos graves,
con penas de hasta tres años de prisión, aunque también existen casos
de prescripción de algunos delitos graves penados con entre tres y cinco
años de prisión y que se da tras cinco años de paralización del proceso.
Hay que destacar que mientras se dictan en torno a 600 sentencias
anuales en este Juzgado, siguen entrando otras 1.500 causas.

S’ha dit múltiples vegades però cal insistir i recordar
que l’administració de Justícia continua funcionant
amb lleis del segle XIX. Així, la Disposició Derogatòria
de la Llei d’Enjudiciament Civil de 7 de gener de 2000
deixa en vigor el Llibre III de l’anterior L.E.C. de 1881
en tot allò relatiu a la jurisdicció voluntària, com per
exemple les habilitacions per a comparèixer a juí, la
declaració d’absència, la declaració de defunció, els
expedients de domini, particions, subhastes
voluntàries, tutela, acolliment, adopció,
testamentaries, protocol·litzacions i d’altres
procediments sobre el dret de les persones, de coses,
de família, successions i procediments en matèria de
negocis de comerç.
Pel que fa a la tramitació de procediments penals s’han
produït moltes modificacions i reformes parcials de la
Llei d’Enjudiciament Criminal de 14 de setembre de
1882, encara vigent. Des d’aleshores, com s’ha dit,
s’han dictat modificacions i normes complementàries a
eixa llei, però la societat i els professionals de
l’administració de justícia reclamem l’adaptació i
adequació de les lleis processals a les característiques
d’una societat moderna.
Per veure l’evolució i el tractament que els legisladors
han donat al llarg de tots aquests anys podem fer un
repàs cronològic de totes aquelles normes
complementàries a la LECrim de 1882 que s’han
aprovat fins ara i que conformen l’actual marc del dret
processal a l’àmbit penal.
 Llei provisional de 18 de juny de 1870, establint regles
per al exercici de la gràcia d’indult.
 Llei de 9 de febrer de 1912, Competència per a conèixer
de les causes contra Senadors i Diputats.
 Llei Orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del
procediment de habeas corpus.
 Llei 4/1985, de 21 de març, d’extradició passiva.
 Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de seguretat.
 Reial Decret 769/1987, de 19 de juny, sobre regulació
de la Policia Judicial.
 Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de
la seguretat ciutadana.

 Llei Orgànica 19/1994, de 23 de desembre, de protecció
a testimonis i pèrits en causes criminals.
 Llei Orgànica 5/1995, de 22 de maig, del Tribunal del
Jurat.
 Llei 35/1995, d’11 de desembre, d’ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat
sexual.
 Llei 1/1996, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta.
 Llei Orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual se regula l’utilització de vídeo càmeres per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics.
 Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, per la qual se
regula la responsabilitat penal dels menors.
 Llei Orgànica 2/2002, de 6 de maig, reguladora del control judicial previ del Centre Nacional d’Intel·ligència.
 Llei 3/2003, de 14 de març, sobre l’ordre europea de
detenció i entrega.
 Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
Des de l’arribada de la democràcia es produeix la quasi
totalitat d’aquestes normatives, i concretament, en el
període de la etapa de govern de Felipe González
(1982-juny 1996) es quan s’aproven la majoria d’elles,
des de la llei reguladora del procediment d’habeas
corpus fins la llei d’assistència jurídica gratuïta (un
total de 9 lleis). Seguidament, durant l’etapa
conservadora del govern de Jose Maria Aznar
s’aproven d’altres com les que regulen l’utilització de
vídeo càmeres per les forces de seguretat, la
responsabilitat penal dels menors, el control judicial
del Centre Nacional d’Intel·ligència i l’Ordre europea de
detenció i entrega. Finalment, durant l’actual etapa
socialista al govern de Madrid s’ha aprovat la llei de
Protecció a les Víctimes de la Violència de Gènere.
En el segle XXI és imprescindible i inajornable comptar
amb lleis modernes i àgils, que ens doten
d’instruments jurídics eficaços i que permeten millorar
la resposta de la maquinària judicial i dels
procediments a les realitats jurídiques i socials de
l’actualitat.
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ACCIÓ SINDICAL
La negociació del III Conveni del personal laboral de
Correus avança molt poc a poc

STAS demana el cesament del responsables de la
selecció de la xarxa d’oficines a Alacant
Venim observant,que els responsables
de recursos humans de la xarxa d'oficines de la província d'Alacant estan
dictant, proposant i nomenant a posta resolucions de manifesta injustícia,
en les adjudicacions de llocs de director d'oficina (en comissió de servici
si són o no funcionaris) en Alacant; botant-se tots els requisits que se sol·licitaven per a tals llocs, adjudicantlos a persones que no els compleixen,
i deixant persones que sí tenen eixa experiència i coneixements, fora d'eixos
llocs de responsabilitat.
STAS-Iv de Correus es pregunta si
aquests responsables busquen afonar
l'empresa, el màxim enfrontament entre els seus empleats i el major descrèdit davant els clients, o bé si hi ha

unes altres raons ocultes que desconeixem, en nomenar persones sense
coneixements dels processos de la
xarxa d'oficines per a tals llocs de responsabilitat.
Per escrit de 14 d'abril de 2009,
STAS-Iv de Correus ha demanat al Cap
de la Zona 6ª de Correus l'aclariment
i transparència sobre els motius d'eixos nomenaments, l’informació detallada dels processos a tots els sindicats amb representació a la Zona, saber quins són els paràmetres que
utilitzen per a l'adjudicació de tals
llocs, així com el cessament immediat
del responsable d'eixos nomenaments a Alacant, per a poder restablir
la coherència dins la xarxa d'oficines.

Ús indegut dels noms i cognoms del personal de
Correus i STAS denuncia els fets davant
la Inspecció de Treball
El 14 d'abril de 2009, STAS-Iv de Correus va denunciar davant la Inspecció de Treball la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, tot demanant la retirada immediata d’uns fulls exposats
al tauler d’anuncis i avisos de diverses
carteries, amb el nom “MUESTREO DE
CALIDAD EN LA CUMPLIMENTACIÓN
DE M-4 y PARA LA CUMPLIMENTA-

CIÓN DE AR”.
El motiu és l'ús dels noms i cognoms dels diferents treballadors que
fa aquest document. És atentatori
contra el bon nom, el dret a l’honor, la
intimitat i la pròpia imatge; a més de
vulnerar els preceptes de la Llei de
Protecció de Dades en vigor.

Arxiu

Vicent Maurí, guardonat pel CIEMEN
Reconeixement a STEPV per la defensa
de l’ensenyament de la llengua
El Centre Internacional Escarré per
a les Minories Ètniques i les Nacions
(CIEMEN) ha concedit el seu Guardó
Nacional 2008 a Vicent Maurí, portaveu de la Intersindical Valenciana i
membre del Secretariat Nacional de
STEPV, en reconeixement a la seua
“trajectòria exemplar i, amb ell, l’organització sindical que representa”.
La Junta del CIEMEN destaca, a més,
que aquesta trajectòria és especialment remarcable en aquests moments “a causa de la greu situació,
sobretot institucional i política, en què
es troba l’ensenyament de la llengua
al País Valencià”. El premi ha estat

concedit per una institució prestigiosa amb un llarg recorregut en la defensa, promoció i normalització de la
llengua en tot l’àmbit lingüístic.
Per la seua part, Vicent Maurí ha
agraït en nom del Sindicat aquest reconeixement: “Rebre aquest guardó,
en nom d’una organització sindical de
l’àmbit docent i en un moment de mobilitzacions per millorar l’ensenyament al País Valencià és una motivació més per a continuar treballant
en la mateixa línia”. El lliurament del
guardó a Barcelona, el 7 de maig, va
comptar amb l’assistència de personalitats de la vida política i sindical.

LA WEB DEL SINDICAT

http://stas.intersindical.org/

Cal que el Conveni de Correus
anule l’article 5 de l’EBEP
Salvador Sanmartín
El 7 de maig es va celebrar la
tercera reunió de la Mesa
Negociadora del III Conveni
Col·lectiu. Com a mostra del ritme al
qual s’està treballant, convé recordar
que la primera reunió, per a la
constitució de la mesa, fou el passat
3 de novembre de 2008, durant la
qual l'empresa va declarar les seues
intencions. Cal esperar fins el 19 de
gener d’enguany perquè es tornara a
reunir la mesa, i com a únic punt de
l'orde del dia es va tractar sobre
l’increment retributiu a compte d'un
2% per al personal laboral,
equiparant-lo amb l’increment
previst en els Pressupostos Generals
de l’Estat per al conjunt del personal
funcionari.
Davant la negociació del III
Conveni de Correus, STAS-Iv de
Correus exigeix:

Arxiu

 Clàusula de revisió salarial, ja!!!
Enguany pot acabar amb deflació o
quasi. Cabria la possibilitat que
l’empresa i el ministre d’Economia
accediren a introduir-la en el III
Conveni de Correus. Això sí, que
després la mantinguen, que ens cal
recuperar poder adquisitiu després
del grapat d’anys que venim perdent
punts i més punts. S’ha perdut més
3.000€ anuals per treballador.
 35 hores de dilluns a divendres
La jornada laboral de 35 hores de
dilluns a divendres, i el dissabte amb
caràcter festiu que faria estalviar a
Correus despeses innecessàries.
Són drets fonamentals per totes les
treballadores i els treballadors: per
a qui treballa a Correus, li rebaixa la
jornada de treball en unes feines
normalment molt pesades, rebaixa
l'estrès i facilitant la conciliació de
feina i vida familiar. En una època de
crisi, com l’actual, és també molt
important el repartiment del treball i
que d’altres treballadors puguen
assumir les carregues excessives de
feina que suportem a Correus.
 Derogació de l’article 5 de l’EBEP
El 15 d’abril passat els delegats i
delegades sindicals de Correus de
CCOO, UGT i CSIF demanaven al
carrer l’aplicació de l'Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic (EBEP) al
personal empleat públic. Les
companyes i els companyes del
STAS-Iv de Correus ens vam alegrar
sincerament. Voldríem pensar que hi
ha un canvi de postura d’aquests
delegats i delegades, majoritaris en
la nostra empresa, i que al mateix
temps que es solidaritzaven
respecte a la resta de treballadores i
treballadors públics, també
demanaven l’anulació de l'art. 5 de
l'EBEP.

Arxiu

Per això, STAS-Iv de Correus
pregunta a aquests delegats i
delegades:
¿Abans d’eixir al carrer han parlat
en les seues direccions de Madrid?
¿És intenció d’aquests delegats i
delegades demanar a les seues
delegacions negociadores en el III
Conveni de Correus d’incloure la
reivindicació de considerar les
treballadores i els treballadors de
Correus com a empleats públics de
règim comú, anulant per tant de
l'art. 5 de l’ EBEP?
¿Tenen la capacitat suficient per a
defensar els seus representats i les
seues representades en Correus?
¿O van al retortero i amagant les
signatures de vergonya que fan les
seues direccions de Madrid, en
contra del personal de Correus?
 Què diu l’EBEP
El Govern del PSOE, CCOO, UGT i
CSIF ens apartaren de l’Estatut
Bàsic dels Empleats Públics (EBEP):
Artículo 5. Personal de la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos.
El personal funcionario de la
Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos se regirá por sus normas
específicas y supletoriamente por lo
dispuesto en este Estatuto.
Su personal laboral se regirá por la

legislación laboral y demás normas
convencionalmente aplicables.
Alguns dels motius pels quals
STAS-Iv de Correus considera que
se’ns hauria d’aplicar són els
següents:
— L’EBEP reconeix en el seu
article 96 la readmissió del
treballador en el cas
d'acomiadament improcedent;
— L'article 48 reconeix als
empleats públics dos dies
addicionals d'assumptes propis.
STAS-Iv de Correus continuarà
lluitant, defensant els nostres drets
de servidors públics EXIGINT
l’aplicació d’aquest Estatut a tot el
personal de Correus que treballem
fent un servici públic. El fet que els
sindicats que firmaren l’EBEP i el
seus representants en Correus
isquen al carrer a demanar la seua
aplicació a d’altres col·lectius, pot
ser un primer pas.
Ara des de la seua majoria
sindical a Correus, aquests delegats
haurien d’assumir en el III Conveni
de Correus l’anulació de l'art. 5 de
l'EBEP.
Necessite’m el teu compromís
per anular l’art. 5 de l’EBEP!
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La Carrera Policial
Pablo-Darío Ibáñez Cano

“E

n el marco de las
sociedades globalizadas
ocurren grandes
cambios en las formas de
interrelación humana; la explosión
de las comunicaciones y de la
informática ha potenciado como
nunca las oportunidades de
desarrollo para quienes se
insertan creativamente en el
mundo. Pero también se ha
favorecido la expansión de
fenómenos criminales y la
formación de mafias
transnacionales que amenazan la
tranquilidad de las gentes. Delitos
como el narcotráfico, el lavado de
activos, el contrabando de armas y
el secuestro, entre muchos otros,
traspasan hoy las fronteras
nacionales (…) la
profesionalización de la policía
conlleva la elevación del nivel
intelectual, ético y social de cada
uno de sus miembros. Solo de esta
manera se podrá enfrentar
colectivamente la criminalidad”
(Luis Fernando Ramírez, Ministro
de Defensa de Colombia, en el
Primer Congreso Iberoamericano
de Escuelas de Formación Policial,
16/5/2000).
El policiólogo argentino, Raúl
Marcelo Cheves afirma que “los
agentes policiales no merecen
estudiar otra carrera que la que los
lleve a ser Policías”. Afirmación
que deja claro que las exigencias
sociales hacen de la función pública
de Policía una materia no sólo
digna de tal empeño académico,
sino también una de las
obligaciones principales de la
Administración, por cuanto está
legalmente establecida la
importancia de la formación
permanente de los funcionarios y
su promoción profesional.
Como dice CRESPO HELLÍN (3),
“… la Policía es, y así debe
reconocerse en nuestro país, un
servicio público, teniendo como
tarea principal la protección y
garantía de los derechos
fundamentales reconocidos en
nuestra Constitución. Si actúa o
interviene es para defender los
derechos de los ciudadanos; sólo
para ello puede tener fundamento
su intervención coercitiva, pero así
y todo esta intervención debe estar
de acuerdo con los valores
fundamentales y basarse en
principios democráticos. Sin
embargo, todas estas afirmaciones,
aunque estuviesen contenidas en la
Ley, no serían suficientes. Es
necesario adecuar el aparato de
Policía a estas finalidades,
radicalmente opuestas a las que ha
tenido hasta ahora”.
Haciendo un esquema general y
rápido de la situación de la Policía
(concepto generalista para
referirnos tanto a los Cuerpos
Estatales como a los Autonómicos y

función policial adolece de una
verdadera titulación académica que
haga posible su adecuada evolución
y oferta formativa.
El problema de la formación ha
sido tratado por instancias
comunitarias europeas, con la
creación de la Escuela Europea de
Policía (CEPOL). También por el
programa AGIS, sobre cooperación
policial y judicial en materia penal,
que tiene como fin la ejecución de
proyectos de formación, estudios e
investigación, conferencias y
seminarios y creación y puesta en
marcha de programas de
intercambios y prácticas.
En el ámbito extracomunitario
también han tomado ventaja países
como Costa Rica, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y
Panamá, con la creación del
Instituto Centroamericano de
Estudios Superiores de Policía.
Por lo que se refiere al ámbito
anglosajón, existen universidades
que ofertan la policing career en
ciclos de dos a cuatro años, en
Canadá, Australia y Gran Bretaña.

Locales) y su formación, nos
encontramos:
Dos cuerpos estatales, uno civil
y otro militar, con mando,
formación, e instalaciones
separadas, con funciones
solapadas en muchas ocasiones
(terrorismo, narcotráfico, tráfico de
personas…) y funciones idénticas
en diferenciado ámbito territorial
(que atiende a criterios sociales y
demográficos decimonónicos).
Algunos Cuerpos autonómicos,
en función del régimen que se haya
establecido en cada Comunidad
Autónoma siguiendo la distribución
de la LOFCS, que son:
a) Comunidades Autónomas que
en sus estatutos prevean la
posibilidad de crear Cuerpos de
Policía propios y los creen;
b) Comunidades Autónomas que,
habiendo admitido en sus estatutos
la posibilidad de crearlos, no lo
hagan, pudiendo solicitar la
adscripción de unidades del Cuerpo
Nacional de Policía.
c) Comunidades Autónomas que
no tienen prevista la creación de
Cuerpos de Policía.
Multitud de cuerpos locales, que
a través de las Juntas Locales de
Seguridad deben coordinarse con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
que actúen en su territorio, además
de coordinarse entre sí y con los
Cuerpos autonómicos, si existen, lo
que genera un complejo entramado
de coordinación que ha dejado en
mera anécdota las Leyes de
Coordinación de Policías Locales
existentes y en proyecto.
Caos legislativo
Todo este enredo se ve agrandado
por la existencia de otras normas
que deben tenerse en cuenta, como
la LECrim, que establece, desde el
S. XIX, quienes tienen la
consideración de Policía Judicial, y
como la LOPJ, que atribuye la
función genérica de Policía Judicial
a “todos los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
tanto si dependen del Gobierno
central como de las Comunidades
Autónomas o de los Entes locales”.
Dentro de este caos legislativo,
conceptual y competencial, existe
una auténtica profesión (labor que
tiene su propio ámbito de
realización, procedimientos
reglados, uniformidad distintiva,
métodos y técnicas específicos,
material de trabajo determinado,
su propia lex artis…) para la que no
existe un correlo académico
pergeñado bajo las reglas de la
lógica profesional. Pese a ser una
profesión antiquísima, y cuyo futuro
profesional está asegurado, no se
ha tomado conciencia de la
necesidad de crear una carrera
policial.
El carácter técnico de la labor
policial se reconoce en la

Arxiu

La Policía es, y así debe reconocerse en nuestro país,
un servicio público, teniendo como tarea principal la
protección y garantía de los derechos fundamentales
legislación con la clasificación de
los policías de la escala básica en
el Grupo C de titulación. Ello no es
sino un principio esperanzador que
no tiene continuación en la
promoción. Una vez la o el policía
ha superado su oposición y ha
recibido su curso básico de
formación, se encuentra con que
para ejercer su derecho a la
promoción profesional tiene que
recurrir a los estudios
universitarios “habituales”. Pero a
la hora de elegir entre las distintas
titulaciones que las Universidades
ofrecen, al no existir una carrera
policial, debe recurrir a cualquier
titulación oficial de las ofertadas.
Quien quiera ser policía deberá
estudiar Derecho, Economía,
Psicología, Sociología…
Todo ello genera un esfuerzo
considerable en orden a la calidad
de vida, la gestión del ocio y la

conciliación de la vida laboral y
familiar. No todo lo que se oferta en
esas titulaciones es materia óptima
para la función policial, ni todo lo
que ésta necesita está contenido en
las titulaciones citadas. Al no
encontrar un campo académico
específico, debe superar materias
que no le sirven profesionalmente,
y completar su formación mediante
cursos y diplomas que, en muchas
ocasiones, ha de sufragar de su
bolsillo.
El personal funcionario bien
formado da mejor servicio a la
ciudadanía que otro poco formado.
La necesidad de la formación está
explícita en buena parte de nuestra
legislación, que no se ha hecho
realidad. Pese al esfuerzo realizado
con la creación de los Institutos de
Seguridad Pública, insuficientes y
necesarios, auténticos sucedáneos
o sustitutos de la Universidad, la

Una propuesta de carrera
Las materias propias de una
carrera policial ya existen, pero
habría que reunirlas en un sistema
progresivo y coherente. Serían
materias objeto de la carrera
policial, entre otras, Derecho,
Psicología, Sociología, Pedagogía,
Criminología, Victimología, Idiomas,
Medicina Legal y Psiquiatría
Forense, entre las generales; y
entre las específicas:
Administración Policial, Policía
Científica, Armamento y Tiro,
Táctica Policial, Atestados,
Extranjería, etc. Articulada en
asignaturas obligatorias y
optativas, podría incluirse un gran
número de asignaturas, definiendo
currícula en función del Cuerpo al
que se aspire a ingresar.
Habría de articularse como título
propio de cada Universidad, bajo
criterios de armonización pactados
en el Consejo de Universidades,
para que fuera valorada para el
ingreso y promoción interna de
cualquier Cuerpo. Convendría
articularla en dos ciclos (cuatro o
cinco años en total) que
establecerían las posibilidades de
acceso a grupos superiores de la
función pública.
Una carrera policial, de ciencias
policiales, o de especialistas en
seguridad –el nombre no es lo
importante-, no sólo sería un
complemento de formación
perfecto, sino que podría dar
buenos frutos en los
procedimientos de ingreso en los
distintos Cuerpos, y, sobre todo,
supondría la ratificación académica
de la dignidad de la profesión.
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LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Inquietud per la conclusió
del mapa de centres
integrats d’FP

Ara i ací
Un nou model d’FP per al nou escenari
econòmic i social

A

Estudiants de cuina de cicles formatius / Jordi Boluda

L’estat espanyol arrossega un
dèficit molt rellevant de
persones amb qualificació
professional

Els PQPI han aconseguit fer
que alumnes sense títol de
secundària es reincorporen
al sistema

rran de la crisi econòmica, la
formació professional eleva les
garanties d’inserció laboral a una
gran part de la societat, no només els
aturats. La llei de les qualificacions i de la
formació professional, crea el catàleg nacional
de qualificacions i estableix el marc pel qual un
treballador pot validar els seus coneixements i
experiència laboral per a aconseguir un
certificat de professionalitat o un títol d'FP. La
llei també defineix els centres integrats d'FP,
espais formatius on s’obtindran les
acreditacions corresponents.
La formació professional respon a una
necessitat social, la de millorar la
competitivitat i acreditar la professionalitat de
les persones que es van incorporar al món
laboral sense tindre cap títol.
L’estat espanyol arrossega un dèficit molt
rellevant de persones amb qualificació
professional mentres que hi ha un excés
d’estudiants universitaris que han acabat la
carrera i busquen un lloc de treball. De fet, hi
ha estadístiques que confirmen que fins a un
80% d’estudiants que acaben un cicle formatiu,
de grau mitjà o superior, troben un treball del
seu àmbit en el primer any de buscar-ne.
Actualment, els programes de qualificació
professional inicial han aconseguit fer que
alumnes sense títol de secundària es
reincorporen al sistema, obtinguen una
qualificació professional de nivell 1 i opten per
incorporar-se al mercat laboral o per
presentar-se a les proves d’accés a cicles
formatius de grau mitjà. Aquests programes
estan tenint una gran acceptació i s’estan
estenent pels centres de secundària de les
principals localitats.
Però, alguns aspectes de l’FP a penes han
experimentat canvis. Per exemple, la
Conselleria d’Educació encara no facilita uns
plans de formació contínua al professorat,
dins de l’horari laboral, com ho fa qualsevol
empresa. La societat encara percep la l’FP
com una modalitat formativa menor, i no
destina suficients mitjans a dignificar-la. Han
de ser els professors i els centres els que,
amb esforços i dedicació, creen una bona
imatge en els respectius entorns
socioeconòmics.
És possible que la conjuntura econòmica
s’encarregue de millorar la imatge de l’FP. En
tot cas, cal seguir insistint als responsables
educatius que aproven més inversions. Per
exemple, en dotacions de materials i
maquinària que acosten les pràctiques
formatives a la realitat que en les empreses ha
d’afrontar un tècnic o un tècnic superior.
La formació professional ha d’assolir la
funció de dinamitzar la qualificació dels
treballadors i les treballadores i l’administració
no pot seguir eludint les seues
responsabilitats.

Els nous centres integrats de
formació professional, que
imparteixen cicles formatius en
tres modalitats —presencial,
semipresencial o a distància—,
estan capacitats per a reconéixer,
avaluar i acreditar les
qualificacions professionals
obtingudes per l’experiència
laboral. Aquests centres disposen
d’un model de gestió pedagògica,
organitzativa, econòmica i de
personal que els garanteix
l’autonomia de funcionament.
L’administració, que ha sigut
acusada de precipitació per no
haver resolt satisfactòriament la
transformació d’alguns centres,
com l’IES 27 de València, haurà de
respondre a les necessitats
formatives dels distints entorns. És
el cas, per exemple, de comarques
com el Camp de Morvedre que, amb
una tradició de la indústria
siderúrgica, esperen la ubicació
d’un centre integrat d’FP que
serviria per a dinamitzar el seu
teixit socioeconòmic i afavorir la
investigació. La Conselleria
d’Educació té encara pendent de
concloure el mapa valencià dels
centres integrats.

Una nova via de promoció
professional en les
administracions públiques
El desplegament de la LOE suposa
adaptar els currículums dels cicles
formatius de FP al catàleg nacional
de qualificacions professionals. La
urgència d’enllestir els continguts
de la trentena de títols que entraran
en vigor al País Valencià el curs
2009/10 ha comunicat un ritme
frenètic als treballs.
Aquestes noves titulacions i sobretot- les noves vies
d’incorporar-se als cicles formatius
poden tindre unes conseqüències
molt importants per al personal
dels antics grups D i C de les
diferents administracions.
L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
(EBEP) configura una nova
classificació de grups de titulació
que s’adapta al nou sistema de
toitulacions acadèmiques. La
novetat més important és l’aparició
d’un nou grup B, al qual
s’adscriuran els cossos i escales
que requerisquen una titulació de
Tècnic/a Superior en FP, així com
els antics títols de la FP II.
Alhora, els títols de Tècnic/a, antiga
FP I, passen ara a estar classificats
com a C1, antic grup C.
Aquesta circumstància fa, per tant,
que l’adqusició de les titulacions
que ofereixen els cicles formatius,
siga per a un part important del
personal públic una via de
promoció, en permetre la promoció
als nous grups de titulació.
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El Consell Nacional celebrat a Xàtiva en novembre va unificar els serveis jurídics

Carta de serveis jurídics de STAS

E

l Secretariat Nacional de STAS va
proposar i el Consell Nacional
celebrat a Xàtiva el 15 de novembre
de 2008 va aprovar la Carta de
Serveis per al Gabinet Jurídic del
Sindicat, davant la diversitat de situacions que
es plantegen en relació amb aquest servei i
amb la finalitat última d'optimitzar les
prestacions que es donen a l’afiliada i l’afiliat.
Aquesta carta ha entrat en vigor l’1 de gener
d’enguany.
Es tracta, en definitiva, de disenyar un
sistema que al mateix temps que siga eficaç,
no grave el Sindicat econòmicament, en ares a
l'optimització dels recursos disponibles. Per a
d’això, el que a continuació es proposa és un
sistema que s'autofinança, al mateix temps
que grava els “abusos” en la utilització del
servei. Les quotes establides en els documents
annexos resulten, aproximadament, el 50% de
les quanties establides en els honoraris
professionals del Col·legi d'Advocats de
València, que es prendran com referència per
al càlcul de les quotes en els exercicis
successius.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Àmbit territorial
El present Reglament serà d'aplicació en tot
l'àmbit del País Valencià (Comunitat Autònoma
Valenciana).
Article 2. Àmbit funcional.
a) Els Serveis Jurídics del Sindicat es presten
principalment per Advocats i Advocades
exercents adscrits als seus corresponents
Col·legis professionals. Aquests Lletrats i
Lletrades quedaran vinculats al Sindicat
mitjançant un contracte d'arrendament de
serveis sense exclusivitat.
b) La prestació d'aquest servei es farà amb
caràcter presencial i telefònicament, en els
termes que s'establisquen.
c) La prestació del servei consisteix en
l'assistència jurídica, judicial i extrajudicial, en
l'àmbit administratiu, contenciósadministratiu, penal i laboral, derivada de les
actuacions sindicals i de l'exercici de les
funcions pròpies dels subjectes als qui els és
aplicable el present Reglament.
Article 3. Normes de funcionament.
Els Serveis Jurídics de STAS-Iv es regiran per
la present Carta de Serveis, per la normativa
específica del seu Col·legi i per l'altra legislació
aplicable.
Article 4. Àmbit subjectiu.
Quedaran coberts pels Serveis Jurídics
d'aquest Sindicat els següents subjectes i
supòsits:
a) La defensa jurídica de les persones afiliades
per fets ocorreguts amb posterioritat a la seua
afiliació, de forma gratuïta. Si l'antiguitat de
l'afiliació és inferior a sis mesos, haurà
d'abonar la diferència amb una quota
semestral completa per a accedir a aquest
servei.
b) Assistència jurisdiccional a les persones
afiliades al Sindicat, quan aquestes tinguen la
legitimació activa, per fets ocorreguts amb
posterioritat a l'afiliació. Queden exempts de
sufragar les despeses econòmiques dels
Serveis Jurídics:
• Les persones afiliades amb 2 anys
d'antiguitat en el Sindicat, per una assistència,
quan mai abans haguessin recorregut a tals

serveis professionals. Qualsevol altre
assumpte posterior es regirà per les tarifes
que amb caràcter general s'establisquen per a
qualsevol persona afiliada, amb els següents
descomptes:
— La segona assistència jurisdiccional tindrà
un descompte del 50%.
— La tercera assistència jurisdiccional tindrà
un descompte del 25%.
— La quarta assistència jurisdiccional tindrà
un descompte del 10%.
— A partir de la cinquena, els preus seran els
minutats amb les tarifes de caràcter general
per a persones afiliades.
• A partir de 5 anys d'afiliació, podrà disposar
amb gratuïtat de 3 assistències jurisdiccionals,
i la resta que poguera precisar es regiran pel
que amb caràcter general s'establiscan per a
qualsevol persona afiliada, amb els següents
descomptes:
— La quarta assistència jurisdiccional tindrà
un descompte del 50%.
— La cinquena assistència jurisdiccional tindrà
un descompte del 25%.
— La sisena assistència jurisdiccional tindrà
un descompte del 10%.
— A partir de la setena, els preus seran els
minutats amb les tarifes de caràcter general
per a persones afiliades.
• A partir de 10 anys d'antiguitat totes les
assistències en seu jurisdiccional seran
gratuïtes.
c) Les persones afiliades a aquest Sindicat per
fets ocorreguts amb anterioritat a l'afiliació,
comptaran amb un descompte del 10% sobre
les tarifes per a no afiliats.
d) El propi Sindicat, per les actuacions en
l'exercici de les seues competències.
e) Persones no afiliades al Sindicat que,
informades de les tarifes establides,
decidisquen la seua contractació, sempre que
els Lletrats o Lletrades estiguen en disposició
de dur l'assumpte i ho accepten.
f) En tot cas, la persona afiliada haurà d'abonar
les despeses de Procurador o Procuradora i les
costes, excepte acord exprés del Secretariat
Nacional en contrari.
A l'efecte del disposat en els apartats
anteriors, no es tindran en compte els
expedients administratius, sinó només aquells
assumptes duts als Serveis Jurídics que
deriven en qualsevol òrgan jurisdiccional.
Si en el mateix període l'afiliat o afiliada
precisara els Serveis Jurídics per a més d'un
assumpte en via jurisdiccional, tindrà dret a
triar el procediment subjecte a l'exempció,
tramitant-se els altres de conformitat amb les
regles de onerosidad previstes en aquesta
Carta.
CAPÍTOL II. DISPOSICIONS PER A SUPÒSITS
ESPECÍFICS
Article 5. Conflicte d'interessos.
1. En el supòsit d'haver d'iniciar actuacions
legals en les que hi hagen interessos
contraposats de persones afiliades o seccions
sindicals entre si, escoltades les parts
interessades, s'elevarà l'assumpte al
Secretariat Nacional perquè acorde o no
l'exercici d'aquestes accions, previ informe
dels Serveis Jurídics sobre el conflicte
d'interessos i, si escau, les normes col·legials
que ho impedisquen.
2. En cap cas i per qüestions plantejades per

persones afiliades o Seccions Sindicals, els
Lletrats o les Lletrades dels Serveis Jurídics
podran accionar en contra del propi Sindicat.
Article 6. Autorització d'accions.
1. No es podran iniciar accions sense
l'autorització prèvia i expressa del Secretariat
Nacional o del Consell Nacional en els
següents supòsits:
a) Querelles criminals i denúncies.
b) Responsabilitat civil derivada de l'exercici de
les seues funcions.
c) Personació en procediments penals com a
acusació popular.
d) Inici d'accions en nom del Sindicat.
e) Els assumptes d'interès sindical.
2. Per qüestions de control intern, operativitat i
economia de mitjans i recursos, i a fi d'evitar
en tant que sigui possible els conflictes
d'interessos, els Secretaris o les Secretàries
Generals de les diferents Seccions Sindicals i
els o les responsables de determinades àrees i
sectors, hauran de ser informats/des i oïts/des
en els assumptes referents als afiliats de les
seues respectives seccions sindicals o
corresponents a les diferents àrees o sectors
que precisen la intervenció dels Serveis
Jurídics en via jurisdiccional.
Article 7. Autorització d'accions previ informe
de Serveis Jurídics.
Hauran de ser autoritzades pel Secretariat
Nacional o el Consell Nacional, previ informe
de viabilitat dels Serveis Jurídics, les següents
actuacions:
a) Recursos d'Apel·lació.
b) Recursos de Suplicació.
c) Recursos de Reforma.
d) Recursos de Cassació.
e) Totes les actuacions civils derivades dels
procediments penals.
f) Qualsevol actuació que poguera comportar
una imposició de costes.
Article 8. Assumptes d'interès sindical.
Els assumptes d'interès sindical i els plets amb
legitimació activa del Sindicat, que es poden
tramitar amb les percepcions previstes en els
contractes d'arrendament de serveis dels
Lletrats i Lletrades hauran de ser prèviament
autoritzats pel Secretariat Nacional o el
Consell Nacional.
Article 9. Assumptes d'interès particular.
Les persones afiliades al STAS-Iv podran
proposar als Lletrats o Lletrades del Sindicat la
seua assistència en assumptes particulars
amb unes tarifes especials que seran
negociades amb els interessats, i l'import dels
quals es reduirà, almenys, en un 10% sobre els
honoraris estimatius fixats pel col·legi
d'Advocats.
Article 10. Costes processals.
Cas que la resolució judicial estime el
cobrament de les costes per la persona afiliada
representada pels Serveis Jurídics del Sindicat
o pel propi Sindicat, el seu import revertirà en
la persona interessada, amb el límit del que
haja pagat, i el seu excés passarà al Sindicat.
Article 11. Procediments que comporten
indemnització econòmica.
En els supòsits d'inici d'accions que comporten
el cobrament d'indemnitzacions, la quota
pactada revertirà en el 60% per als Lletrats i
Lletrades actuants i el 40% per al Sindicat.
Art. 12. Quotes extraordinàries per utilització
dels Serveis Jurídics.
1. En els Annexos d'aquesta Carta de Serveis

es faran constar les quantitats que reporten els
serveis que es presten pels Advocats i les
Advocades. Aquestes quantitats econòmiques
s'actualitzaran anualment en funció de les
taules d'honoraris estimatius del Col·legi
d'Advocats.
2. Les eixides del despatx, per aquest específic
concepte, a part dels honoraris professionals
corresponents a l'assumpte que els motive i
amb independència de les despeses de
locomoció, hospedatge, alimentació, segur de
vida i accidents si procedira, es minutaran
establint-se com criteris orientadors les
següents quantitats:
- Fora de la localitat, matí o vesprada: 60 €
- Fora de la localitat tot el dia: 140 €
- Eixida a l'estranger, per dia: 300 €.
Article 13. Sistema d'autofinançament dels
Serveis Jurídics.
Amb caràcter general, de tots els serveis
prestats que comporten percepció de quotes
extraordinàries segons els Annexos d'aquesta
Carta, revertirà al Sindicat un cinc per cent de
les percepcions, a descomptar dels
cobraments que es realitzen per als Lletrats i
Lletrades actuants, i que es liquidaran
mensualment per part d'aquests serveis.
Article 14. Comissió d'Assumptes Jurídics.
a) La Comissió d'Assumptes Jurídics és un
òrgan que es crearà per a conèixer i, si escau,
resoldre les qüestions que es plantegen en
relació amb els Serveis Jurídics, en concret:
- Les reclamacions, queixes o suggeriments
sobre el funcionament dels Serveis Jurídics.
-La presa de decisions en aquells assumptes
jurídics que per les seues característiques
precisen una decisió sense demora que no
competisca als Lletrats.
- La determinació, concreció i autorització dels
assumptes d'interès sindical de l'article 8
d'aquest Reglament.
- L'estudi i preparació d'un protocol sobre
assumptes d'interès sindical.
b) La Comissió d'Assumptes Jurídics estarà
composta, almenys, per dos membres del
Secretariat Nacional.
DISPOSICIÓ transitòria
Als efectes previstos en l’article 4 b), es
considerarà que totes les persones afiliades a
STA-Iv a data 17 de maig de 2008 tenen una
antiguitat de dos anys.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
S'adjunten com Annexos I i II els documents
informatius sobre les condicions de prestació
dels serveis, la cumplimentació i signatura
dels quals pel o per la requirent són
obligatòries com a requisit de prestació.
L'Annex III és una recopilació dels honoraris
que s'aplicarien en matèria penal.
[Els annexos es poden consultar en
http://stas.intersindical.org]
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Amadeu Sanz

Una tasca callada
que fa forta
una organització
STAS constitueix els sectors de Local i de Generalitat,
als quals seguirà Justícia
En l’any que ha passat des de congrés de constitució de STAS, el Sindicat ha tingut temps d’anar organitzant el
futur. A l’aprovació de la Carta de Serveis Jurídics –que comentem en un altre article d’aquesta revista- s’han
d’afegir tres qüestions: la unificació de les quotes i la constitució dels sectors d’Administració Local i
d’Administració de la Generalitat.
La unificació de les quotes significa,
fonamentalment, esborrar les diferències
entre el personal que prové de STA i el que
prové de STAPV. Totes i tots començarem
2010 amb els mateixos drets i els mateixos
deures. La unificació no ha resultat senzilla.
Calia cassar dos concepcions originals
diferents sobre les quotes. I també calia
mantenir un cert nivell d’ingressos per tal
d’asegurar el manteniment de la
infrastructura i els serveis que ofereix el
Sindicat –seus, publicacions, serveis
jurídics, formació...-.
Finalment, i a pesar que el Secretariat, en
una mostra de prudència, va proposar
diverses fórmules que mantenien la diferent
cotització durant uns anys, el consell
nacional va decidir que totes i tos havíem de
ser iguals i solidaris dins del mateix
Sindicat. Així, es dibuixa un sistema de
quotes segons el qual hi harà tres esglaons:
la quota normal, d’aquella persona que
treballa i guanya més de dues vegades i
mitja el salari mínim interporfessional
(SMI); la reduïda, per a qui, tot i treballar, no
arriba

Que els sectors siguen els
encarregats de l’acció sindical
significa acostar al personal el
poder de decisió sobre les
condicions de treball, sobre allò
que el sindicat recolzarà o
rebutjarà

És obvi que les línies d’acció
sindical han de ser comunes a
tot el Sindicat. Una altra cosa
mancaria de sentit. Però també
és obvi que la concreció varia
molt de sector en sector.

a eixe límit; i finalment la quota per
a les persones jubilades i aturades.
Com a evident mostra de solidaritat
interna del Sindicat, totes les persones
afiliades gaudeixen dels mateixos drets,
paguen la quota que paguen.
Els Sectors
El consell nacional ha acordat aprovar els
reglaments sectorials d’Administració Local
i d’Administració de la Generalitat. Ja el
Congrés va decidir orgaitzar el Sinsdicat per
sectors, responsables últims de l’acció
sindical a realitzar.
És obvi que les línies d’acció sindical han
de ser comunes a tot el Sindicat. Una altra
cosa mancaria de sentit. Però també és obvi
que la concreció varia molt de sector en
sector. Un sindicat com el nostre, centrat en
l’Administració Pública, té el seu àmbit
d’actuació repartit per múltiples
organismes, municipals, autonòmics i
estatals; empreses, com ara Correus o
Vaersa; ens públics, com IVVSA o RTVV;
fundacions, com el Palau de la Música de
València..., etc.

Que els sectors siguen els encarregats de
l’acció sindical no és, doncs, extrany, sinó
que significa acostar al personal que
directament va a gaudir o patir eixa acció
sindical el poder de decisió sobre les
condicions de treball, sobre allò que cal
reivindicar i allò que cal negociar, sobre, en
definitiva, allò que el sindicat recolzarà o
rebutjarà. Conformar els sectors, significa,
doncs, una concreció més del principi
d’assemblearisme propi de la nostra
conceció sindical.
Pròximament, Justícia
Després dels magnífics resultats
aconseguits pels companys i les companyes
de Justícia en les eleccions de València, on
ha aconseguit el 10% de representació i la
presència en la Mesa Sectorial de Justícia,
ara toca constituir el sector. Abans de
finalitzar l’any, l’afiliació de STAS en Justícia
està convocada a constituir el nou sector, el
tercer que posarà en marxa en nostre, el teu
Sindicat.

