
Al Sr. President de la Mesa General de la Funció 
Pública Valenciana

Intersindical Valenciana, davant la convocatòria de reunió de la Mesa General de la 
Funció Pública per al dijous, 19 d'octubre, per tal de negociar les retribucions del 
personal al servei de la Generalitat Valenciana per a 2007,

MANIFESTA

Primer. Intersindical Valenciana considera necessàries les següents mesures 
retributives:

1. Acord a tres anys (2007-2009):
Incorporació progresiva del complement específic en les pagues extres amb el 
següent repartiment: 1/3 en juny i desembre de 2007, 2/3 en juny i desembre 
de 2008 i 3/3 en juny i desembre de 2009.

2. Acord sobre les retibucions específiques de 2007:
λ Establiment de la clàusula de revisió salarial que compense les desviacions de 
l'IPC que es puguen produir al finalitzar l'exercici 2007 entre l'augment efectiu de 
2007 i l'IPC valencià d'eixe mateix exercici.
λ Augment general de tots els conceptes retributius d'un 2%, d'acord amb el que 
preveu la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
λ Fons addicional d'un 1% de la massa salarial per a augmentar tots els 
complements específics, en un repartiment lineal. Aquest fons té l'objectiu de 
recuperar part del poder adquisitiu perdut en els darrers anys. 
λ Renegociació del fons addicional per al Pla de Pensions de 2006, que no s'ha 
executat, de forma que augmente l'import del complement específic de tots i 
cadascun dels llocs de treball de la Generalitat. Proposem un repartiment lineal.
λ Fons addicionals per a la creació de llocs de treball de plantilla i la seua 
incorporació a les RLTs de l'Administració del Consell per transformació dels llocs 
de treball següents:

- Llocs d'empreses que presten serveis a l'Administració de la Generalitat 
com a assistències tècniques i similars, 



- Treballadores i treballadors autònoms contractats per la Generalitat per 
a prestar aquest tipus d'assistències o serveis de similar índole, així com 
- Personal contractat en règim laboral per acumulació de tasques i/o 
obra o servei determinat de diversos departaments (en particular el 
SERVEF).

3. Modificació de normativa general:
λ Modificació del Decret 24/1997, d'Indemnitzacions per raons del servei, per a 
introduir nous conceptes i actualitzar-ne els imports. 
λ Extensió de la modificació del Decret 34/99 a tots els sectors de la Generalitat; 
fons addicional per a l'aplicació efectiva de mesures de conciliació de la vida 
laboral i familiar a tots els sectors de la Generalitat. .

4. Qüestions retributives sectorials: La Generalitat ha de dotar els fons necessaris 
per a la negociació en les meses sectorials corresponents dels següents assumptes:

a) Administració del Consell: 
λ Modificació del Decret 99/1995, de Retribucions, per a incorporar nous 
conceptes, com el complement autonòmic de carrera professional, les guàrdies 
localitzades o complements per habilitació de caixa fixa, i introduir els triennis 
d'igual import.
λ Fons addicional per a la posada en marxa d'aquests conceptes retributius.
λ Manteniment del complement compensatori.

b) Administració de Justícia: Fons addicional per a la posada en marxa del 
complement específic i el complement autonòmic de carrera professional.

c) Personal Docent no universitari: Fons addicional per a l'homologació 
retributiva amb altres territoris de l'Estat, equivalent a 300 euros mensuals per 
persona.

d) Sanitat: Fons addicional per a la posada en marxa del complement autonòmic 
de carrera professional i desenvolupament professional a tot el personal 
d'Institucions Sanitàries (sanitaris i no sanitaris, estatutaris i funcionaris).

Segon. Fa un any, en la sessió de la Mesa General per a la presentacio dels 
Pressupostos de 2006, el Secretari Autonòmic de Política Pressupostària i Tresor va 
anunciar que l'esmentada llei recollia la creació dels llocs de treball promesos en els 
Serveis de Prevenció de Riscos laborals de l'Administració de Justícia i Administració 
del Consell (Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques) i de Personal 
educatiu (Conselleria de Cultura, Educació i Esport). En concret, 18 llocs per al Servei 
de Prevenció de Riscos laborals de l'Administració de Justícia i Administració del 
Consell i 36 llocs per al Servei de Prevenció de Riscos laborals del sector Docent.
A hores d'ara, malgrat les promeses fetes en diverses instàcies de la Generalitat 
(Conselleria d'Economia, Conselleria de Justícia i Conselleria d'Educació), el ben cert és 
que no s'han creat eixos llocs. Intersindical Valenciana anuncia l'adopció de totes les 
mesures pertinents per a defensar la salut i la seguretat dels treballadors i 
treballadores.

València, 18 d'octubre de 2006


