
Proposta conjunta de CEMSATSE i Intersindical valenciana (recolzada
també per SAE i ANPE) per al primer punt de l'ordre del dia de la reunió
de la Mesa General de 26 de setembre de 2005

Retribucions de 2005

A. Proposem que es calcule la diferència entre l'augment general de retribucions dut a terme amb efectes 1
de gener de 2005 respecte de les retribucions de 2004 i el percentatge d'augment de l'IPC de 2004 a la
Comunitat Valenciana. En aquest cas, segons les dades obtingudes de l'Instituto Nacional de Estadística
(INE), l'IPC de la Comunitat Valenciana fou en 2004 del 3,2% (veure Document número U que adjuntem),
mentre  que l'augment  general  fou d'un 2% més un 0,7%corresponent  a  l'augment  del  complement  de
destinació en les pagues extres. Per tant, la diferència és d'un 0,5%.
S'ha d'aplicar,  per tant,  un  augment de l'import dels complements específics de 2005 dels llocs de
treball del personal la gestió dels quals depén de la Conselleria de Sanitat (Institucions Sanitàries1), de la
Conselleria d'Educació (personal docent no universitari) i de la Conselleria de Justícia i Administracions
Públiques (Administració del Consell  de la Generalitat Valenciana) en la mateixa quantia que resulte de
calcular el 0,5% del total de retribucions anuals de cada lloc de treball en 2004. Així mateix, s'incrementarà
en la mateixa quantia l'import del complement autonòmic2 assignat als llocs de treball  dependents de la
Direcció General de Justícia (Administració de Justícia a la Comunitat Valenciana).

B. Proposem l'establiment de la clàusula de revisió salarial per a 2005, de forma que si en finalitzar l'any
2005 l'augment de l'IPC general de la Comunitat Valenciana haguera estat superior a l'augment efectiu de
les  retribucions  en 2005,  s'aplicarà  un augment  per  tots  els  conceptes  retributius  pel  percentatge  que
resulte de diferència.  Els imports  resultants  d'aquest  augment es sumaran a l'import  dels complements
específics (sectors de Sanitat,  Educació i  Administració del Consell)  i el complement autonòmic (sector
d'Administració de Justícia).

Retribucions de 2006

A. Proposem que els augments percentuals a aplicar en 2006 ho siguen sobre les retribucions anuals
de 2005 augmentades en les quanties asenyalades en els apartats anteriors.

B. Proposem que, a més dels augments determinats per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, es
dote un  fons addicional  de la Generalitat Valenciana amb una quantia equivalent al  1,5% de la massa
salarial total de 2006. Els imports resultants d'aquest augment es sumaran a l'import dels complements
específics (sectors de Sanitat,  Educació i  Administració del Consell)  i el complement autonòmic (sector
d'Administració de Justícia).
Aquest fons addicional es repartirà de la següent manera:

● Un 1% de forma proporcional.
● L'altre 0,5% es repartirà de forma lineal.

C. Proposem l'establiment de la clàusula de revisió salarial per a 2006, de forma que si en finalitzar l'any
2006 l'augment de l'IPC general de la Comunitat Valenciana haguera estat superior a l'augment efectiu de
les  retribucions  en 2006,  s'aplicarà  un augment  per  tots  els  conceptes  retributius  pel  percentatge  que
resulte de diferència.  Els imports  resultants  d'aquest  augment es sumaran a l'import  dels complements
específics (sectors de Sanitat,  Educació i  Administració del Consell)  i el complement autonòmic (sector
d'Administració de Justícia).

1 Les referències al complement específic per al personal Sanitari podran estar referides així mateix al
complement de productivitat fixa.

2 Les referències al complement autonòmic de l'Administració de Justícia s'entendran referits al
complement específic una volta s'aproven les Relacions de Llocs de Treball d'aquest personal i siga
efectiva l'aplicació dels nous complements específics.



Actualització i modificació del Decret 24/1997

Proposem la creació d’una comissió de treball amb la missió d’estudiar i proposar un nou text del Decret
24/1997, del Govern Valencià, per la que es regulen les indemnitzacions per al personal al servei de la
Generalitat Valenciana abans de finalitzar el proper mes de novembre, al voltant dels següents assumptes:

● Actualització dels imports de tots els supòsits inclosos en el Decret actual.
● Extensió de l’àmbit d’aplicació del Decret a tots els sectors al servei de la Generalitat.
● Modificació del decret 24/1997, amb la introducció de diversos supòsits d’indemnitzacions per

raons de servei que actualment no estan contemplats o ho estan de forma insuficient.


