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desenvolupar la llei
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Allioli

STAPV
+ STA
STAS

Els dos sindicats pertan-
yents a Intersindical
Valenciana l’àmbit dels
quals és l’Administració
Pública s’unificaran, previ-
siblement, en un Congrés
a celebrar el proper mes
demaig.
El Sindicat de Treballadors
de l’Administració-
Intersindical Valenciana
(STA-Iv), l’àmbit d’actuació
del qual ha estat, des de la
seua fundació fa setze
anys, l’Administració Local
valenciana, és membre
fundador d’intersindical
Valenciana.
Igualment, STAPV, integrat
dins la Federació d’STPV
junt a STEPV i STSPV,
també forma part des de
l’inici d’intersindical
Valenciana. La coincidència
d’àmbit sectorial -les dife-
rents administracions i
serveis públics-, feia
necessària una confluència
orgànica entre ambdues
organitzacions, que arriba
ambmotiu de la celebració
del III Congrés ordinari de
STAPV.
El nou sindicat resultant,
Sindicat de Treballadores i
Treballadors de les
Administracions i Serveis
Públics (STAS), comença la
seua trajectòria amb prop
de 2.500 persones afiliades
i s’estructurarà en els sec-
tors local, autonòmic,
estatal, de justícia i de
correus.

> L’última

El 25 de febrer es va ratificar la signatura
de l'Acord de Legislatura al Palau de la
Generalitat, amb la presència del
President de la Generalitat, entre el
Conseller de Justícia i Administracions
Públiques i el Conseller d'Economia,
Hisenda i Ocupació, el Sindicat de
Treballadores i Treballadors de
l'Administració Pública Valenciana-
Intersindical Valenciana (STAPV-Iv) i la

representació de la resta dels sindicats
signants de l'acord.
El membre del Secretariat Nacional de
l'STAPV, Adel Francés, va destacar que el
Sindicat ha signat l'acord gràcies a que
s'ha modificat el text de forma que fora
acceptable per al personal. Així mateix,
més enllà de les millores directes de l'a-
cord, que són importants, ha recordat que
enceta una època que podria ser recorda-

da durant molts anys en la Funció Pública
Valenciana, ja que els acords que estan
damunt la taula, si la negociació es fa ben
feta, podrien esdevindre normes que
regulen l'Administració Valenciana per
més de vint anys. En eixe empeny, estarà
STAPV; esperem que totes i tots sàpien
estar a l'altura.

> Editorial, 4 i 5
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Atenció a les víctimesOPE interminable

LA CINQUETA

Pilar Santos del Àguila

DES D’ALACANT L’ESCOLA

P
or una vez un Conseller ha
conseguido unir a los funcionarios
de carrera, interinos, personal
laboral y todo bicho viviente que

habita en la Administración del Consell. Ni
el territorio es capaz de separarnos. Eso sí
es un gran triunfo y lo demás son tonterías.

Me estoy refiriendo a las OPEs y a sus
tribunales y por ende, a las comisiones de
valoración de los concursos. En todos los
centros de trabajo me preguntan: ¿cuando
se va a resolver la convocatoria del grupo A
y B de Administración General, de Técnicos
de Menores, de Trabajadores Sociales...? ¿A
qué esperan los tribunales? Lo único que
puedo responder es que no lo sé. Y no creo
ser ignorante en la materia.

El sistema de los tribunales no funciona
por muchas razones, entre las que se
encuentra el que sus propios miembros
están allí por obligación, sin compensación,
aguantando la mala cara de sus
compañeros y jefes que encima lo toman
como una forma de escaquearse del
trabajo, porque no consideran que formar
parte de un tribunal de selección sea
trabajar. En otros casos, los miembros no
muestran especial interés en ejercer esa
función y ponen trabas injustificadas, no
asisten a las reuniones... lo que conlleva
que muchos hayan soportado demoras y
más demoras para resolver convocatorias
que seleccionan a pocos aspirantes. Si fue
una pasada la espera de los grupos D y E de
Administración General, no sé calificar los
de los grupos A y B.

Lo que más me preocupa no es la
tardanza, sino la pérdida de derechos y de
posibilidades que supone. Porque mientras
no tomas posesión no empieza a contar los
dos años exigidos para poder participar en
la promoción interna; no consolidas grado;
pierdes posibilidades de presentarte a
concursos; la incertidumbre corre por tus
venas y más cuando quieres cambiar de
lugar geográfico; amen del dinerito que
pierdes cada mes que pasa sin tomar
posesión.

Se debería cambiar el sistema de
nombramiento de los tribunales,
disponiendo de gente cuya función fuera
seleccionar, o bien nombrar en comisión de
servicio a quien fuera designado hasta que
la resolución de la convocatoria. En el
primer caso se aplicarían siempre los
mismos criterios y, en el segundo caso, se
introduciría mucha velocidad.

Respecto a los miembros de los
Tribunales de las convocatorias que aún no
han finalizado, sólo me queda pedirles que
recuerden cuándo pasaron por idéntica
situación e intenten ser asertivos.

Pilar Santos és membre del Secretariat
Nacional de STAPV-Iv

E
stà clar que l'eradicació de la
violència de gènere no està entre els
objectius del Govern Valencià.
Sembla, si tenim en compte els

pocs mitjans i recursos que destinen a la
prevenció d'aquesta.

En aquesta revista fem un resum de les
necessitats que caldria abordar per a poder
dir que les intencions del conseller de
Justícia no queden només en una nota de
premsa que resumia la seua entrevista amb
la Plataforma Feminista de València.

Que es destinen fons des de Madrid i el
Govern Valencià els retorne sense gastar
sembla cosa de broma. Que s'hagen destinat
importants partides de diners des de 2001 en
plans de prevenció de violència de gènere
que no se sap on han anat, o que la dotació
assignada per a la prevenció de violència en
els pressupostos de 2008 siga ridícula, fa que
siga difícil creure en els propòsits del
conseller d’eradicar la violència masclista.

Al País Valencià no tenim un Centre
Integral ni es parla de formació per a
professionals o protocols d'actuació conjunts,
entre moltes altres mesures que contempla
la Llei Integral.

Ara ens trobem amb una vaga del
personal dels jutjats de violència, que -a
pesar de la imatge que es pretén donar, com
si fora de caràcter purament salarial- va més
enllà i reclama mesures d'ordre social per a
la protecció de les víctimes: espais per a
assegurar-les la total intimitat a l'hora
d'assistir als jutjats, la dotació d'unitats de
valoració integral o l'augment de la plantilla
de personal assistencial i funcionarial, com
jutgesses i jutges, metgesses o metges,
fiscals o forenses, que tinguen la formació
especialitzada necessària.

Les funcionàries i funcionaris que
treballen en els jutjats de violència ho fan en
unes condicions i mitjans penoses i les seus
reinvindicaciones són del tot justes; fins i tot
les víctimes de la violència de gènere poden
entendre aquesta vaga. L’atenció que reben
de les funcionàries i funcionaris milloraria
amb més mitjans i plantilles.

En aquest ordre de coses, el conseller té
el desencert de declarar que la vaga d'aquest
personal "está poniendo en peligro la vida y
los intereses de las víctimas". Sembla que no
té molta sensibilitat per a tractar aquest
tema. És fàcil tirar-li la culpa a les persones
treballadores que estan exercint un dret
constitucional, que d'altra banda estan
complint uns serveis mínims per a poder
tramitar totes les diligències urgents.

Com a mínim, dona vergonya. Tan poc
compromís amb l'eradicació de la violència
de gènere i acusant de "arriscar vides" al
personal dels jutjats.

Macu Gimeno és delegada per STAPV-Iv a
la Junta de Personal dels Serveis
Territorials de València

10 motius per no firmar
Manuel Garcia Algarra

EL “GRAN” ACORD

P
er a qui és un gran acord? No
per al conjunt d'empleats
públics, possiblement per al
personal del grup A i alguns del

grup B potser sí, però a qui li sembla un
gran acord és al PP, que han anunciat a
bombo i platerets la firma per part del
president Camps i els sindicats (que
representen segons la premsa el 88% del
personal). Quan ha firmat un president un
acord de mesa sectorial?
Per què pense que no és un gran acord?
PRIMER. S'aplica al personal laboral,
canviant les seues condicions laborals,
però sense convocar la Mesa de
Negociació del III Conveni Col·lectiu (el II
Conveni està denunciat des de 1997).
SEGON. Ofereixen un fons compensatori
extraordinari per a 2008 i 2009, però de la
clàusula de revisió salarial ni parlar-ne. El
fons és del 0,50 % de la massa salarial, el
que fa un muntant d'uns 12 € bruts al
mes, i per eixe preu callem i li donem la
foto de campanya al PP.
TERCER. Prometen complir la llei i
desenrotllar l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic; encara sort, podria ser pitjor i no
sols retardar l'aplicació de la norma
bàsica, sinó complir-la en diferents
àmbits, per a així provocar més desunió
entre els empleats públics.
QUART. La carrera professional. Acceptar-
la de la forma que proposen és obrir
encara més el ventall de retribucions.
Amb les quanties que s'apliquen en
Sanitat, per als sous inicials de cada un
dels grups no significa el mateix, és a dir
per al grup A (A22E024) significa un
40,52% d'augment, al grup B (B16E022) el
33,63%, al grup C (C14E010) el 26,85% , al
grup D (D12E005) el 25,73% i al grup E
(E10E004) només un 21,48%. Però clar,
qui firma els acords? Qui els prepara?
CINQUÉ. Ofertes d'ocupació públic i
concursos. Cal agrair que l'Administració
complisca amb la legalitat vigent i realitze
ofertes d'ocupació i concursos, però
s'obliden de continuar amb les ofertes
derivades dels llocs barrats, almenys amb
l'administració general, ofertes que en
altres administracions com la Universitat,
els ajuntaments, etc., s’empren sovint. I
tampoc ara es comprometen a traure en
els concursos tots els llocs vacants.
SISÉ. Conciliació de la vida familiar i
laboral, gràcies pels cinc dies més de
permís, quan el PSOE ha oferit quatre
setmanes i sis el PP. Qui dóna més? I
flexibilitzar la jornada què? I l'ampliació
de la jornada d'estiu, jo pensava que
estàvem caminant cap a les 35 hores
setmanals, però açò s'oblida en un caixó.
SETÉ. Permisos sindicals. Després de 13
anys ara pensen que cal fer un nou acord,
quan molts saben que ni complien el que

estava en vigor, a pesar dels molts
requeriments que ha fet STAPV.
HUITÉ. Borses d'ocupació temporal. Té
gràcia la cosa, es plantegen discutir un
nou acord després que entre en vigor la
llei de Funció Pública Valenciana, i llavors
regularan la millora d'ocupació, però mai
s'aplicarà. Com si l'actual ordre de borses
resolguera els problemes de cobertura de
llocs vacants i substitucions. Per no parlar
de l'article 8 per a la incorporació de nous
interins sense pertànyer a cap borsa.
NOVÉ. Mesures específiques per a
determinats col·lectius:
Augmenten al 7% la reserva per a
persones discapacitades, però són
incapaços d'actuar front als problemes
d’adaptació de determinats llocs, però
mai arriba el moment.

Violència sobre les dones: gràcies per
posar l'empresa al servei de la protecció
que mereixen les dones, ¡ja era hora!
Foment de la igualtat. Em sembla bé,
però en l'àmbit de l'Administració, on el
percentatge entre hòmens i dones és molt
semblant i sobretot en llocs de direcció,
no és una mesura d'alta implantació, un
altra cosa és en l'empresa privada o en la
política on hi ha un clar predomini de
l'home sobre la dona.
DESÉ. Formació dels empleats públics.
Trauen a la palestra un certificat de
competències administratives que només
afecta els grups D i C i on la quantitat
d'hores de formació necessàries per a
l'obtenció del certificat en la pràctica és
quasi impossible de realitzar en una vida
administrativa normal. Si comences als
18 anys i et jubiles als 65, 47 anys de
servicis, el que fa una mitjana de 9,57
hores de formació a l'any, si considerem
en el millor dels casos és realitzar una
acció formativa cada dos anys, a una
mitjana de 17,5 hores per acció formativa,
obtindries el certificat l'any de la teua
jubilació. La convalidació no té en compte
el contingut del curs, sinó l'any de la seua
realització. I el més greu és que encara no
sabem perquè serveix.
I finalment la prevenció de riscos, que no
diu res de nou, i ja van molts anys de
treball en eixe camp.

Manuel Garcia Algarra és delegat per
STAPV-Iv a la Junta de Personal dels
Serveis Centrals

Lo quemásme preocupa no es
la tardanza, sino la pérdida de
derechos y de posibilidades
que supone

PENSADES

És fàcil tirar-li la culpa a les
persones treballadores que
estan exercint un dret
constitucional

Amb les quanties que
s'apliquen en Sanitat, per als
sous inicials de cada grup la
carrera no significa el mateix

stapv.intersindical.org
i també

www.intersindical.org

Macu Gimeno Mengual



MARÇ 2008 / 38 (9) / 3

Per als intolerants, que han atacat
la seu l’Intersindical Valenciana a
València tres vegades des de
principi d’any. Qui no accepta les
idees d’altres ni és demòcrata ni
sap comportar-se en una societat
que ho és. Només és un intolerant,
un histèric i un feixista.

Per a les funcionàries i funcionaris
de la conselleria de Medi Ambient,
que han eixit al carrer per a
defensar els seus llocs de treball i
les competències públiques per al
personal públic front a les
externalitzacions de la seua
conselleria.

OLI

ALL

EDITORIAL
Botella mig buida,
botella mig plena

El famós certificat Seguretat i defensa jurídica
Antoni P. Alegre

COSES DEL SERVEF

U
na de les nostres reivindicacions
històriques per al SERVEF i que
en les passades eleccions
sindicals de l'any 2007 ja

portàvem dins del nostre programa en
què demanàvem un servei de seguretat i
vigilància per a tots els centres SERVEF i
per a tot l'horari d'atenció al públic ara
resulta que la Direcció del SERVEF al·lega
motius pressupostaris per a la seua no
realització amb caràcter general per a
tots els centres.

Mentrestant la Generalitat Valenciana
prefereix destinar els diners públics a
altres coses com la Copa Amèrica o el
futur circuit de F-1 i en els centres
SERVEF es continuen donant casos
d'agressions o robatoris a
companys/companyes.

Ara conjuntament amb la resta
d'organitzacions sindicals que componen
la Junta de Personal hem iniciat una
campanya d'arreplegada de signatures
per a demanar que el servei de seguretat i
vigilància arribe a tots els centres SERVEF
i a tot l'horari d'atenció al públic.

Al mateix temps també sol·licitem que
la Direcció del SERVEF arbitre les
mesures oportunes per a fer efectiu el
compliment del que estableix l'article 14
de la Llei 7/2007 de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic, en aplicació dels drets
dels empleats públics, pel que fa a la
defensa jurídica i protecció de
l'Administració Pública en els
procediments que se seguisquen davant
de qualsevol ordre jurisdiccional com a
conseqüència de l'exercici legítim de les
seues funcions o càrrecs públics.

Esperem comptar amb la teua
signatura per a reclamar una vegada més
a la Direcció del SERVEF el poder tenir
una verdadera seguretat en el treball i una
defensa jurídica que ens empare en cas
de necessitat.

Podeu aconseguir els models de fulles
de signatures a la pàgina web del
Sindicat: http://stapv.intersindical.org

Toni Alegre és delegat per STAPV-Iv a la
Junta de Personal del SERVEF

A
l’ultima publicació del pla de for-
mació de la Generalitat Valenciana
ens hem trobat que l’IVAP ha intro-
duït una novetat important, l’ano-

menat “Certificat de competències adminis-
tratives”.

Al nostre sindicat ens han plogut les pre-
guntes per a tractar d’esbrinar el significat
últim d’aquest invent: Per a què servirà?
Com s’aplicarà? Valdran els cursos ante-
riors? D’on s’han tret açò? Perquè sols per
als grups C i D?...... Està clar que aquesta
administració, per altra cosa no, però per a
semblar polèmiques val un imperi. Davant
d’aquesta allau de qüestions sols hem pogut
dir a la gent que açò donarà una puntuació
als concursos de trasllats, promocions inter-
nes i la tan desitjada carrera professional.
Però, quants punts valdrà? No ens han dit
res. També hem tranquil·litzat la gent dient-
li que els cursos anteriors seguiran comp-
tant.

La veritat és que dins de l’administració
pública hi ha pocs temes pacífics, i el tema
de la formació és una de les estrelles de la
polèmica, per notablement insuficient i per
arribar a un grup molt reduït de persones.
Això, per no parlar de la formació que està
en mans dels sindicats anomenats més
representatius. Doncs ara, per acabar de
sembrar la discòrdia en qüestions formati-
ves es trauen de la mànega aquest certificat.

Per què no fer arribar el dret a la forma-
ció, a totes i tots els empleats públics? A
més, tenint en compte que s’exigirà a la
futura carrera professional. Acostar la for-
mació a la gent que treballa en les comar-
ques valencianes hauria de ser un dels
objectius de l’IVAP.

STAPV fa anys que ho reclama, perquè no
suposa el mateix esforç realitzar un curs per
a les persones que viuen i treballen a les
capitals que per a les de les comarques.

N’hi ha prou gent treballant a les comar-
ques per a agrupar-la en cursos, n’hi ha ins-
tal·lacions propietat de la Generalitat per a
poder realitzar els cursos..., llavors quina es
la raó per la qual es discrimina de la forma-
ció a la gent que no treballa a les capitals?
que el professorat dels cursos es tindria que
desplaçar, o senzillament no hi ha cap
voluntat de que aquests treballadors i treba-
lladores tinguen dret real a la formació.

Una bona solució serien els cursos per
Internet, però aquestos segueixen sent una
illa en l’enorme oceà de la formació presen-
cial a les capitals. I a més, no tot el món dis-
posa d’ordinador a la seua feina.

L’IVAP hauria d’oblidar-se de certificats i
dedicar-se a que el dret a la formació dels
empleats i empleades públiques fos d’una
vegada efectiu, començant pe comarcalitzar
els cursos. Menys certificats i mes formació.

Ferran Sieres és delegat sindical de
STAPV-Iv

Acostar la formació a la gent
que treballa en les comarques
valencianes hauria de ser un
dels objectius de l’IVAP

La direcció del SERVEF al·lega
motius pressupostaris per a no
posar un servei de seguretat i
vigilància amb caràcter
general a tots els centres

PENSADES
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A LA VORA DEL RIU MARE...

Ferran SIeres

U
na de les demandes més
importants i reiterades de
STAPV des de fa anys ha
estat la proposta de

confeccionar un acord de
legislatura, que ordenara la
negociació i que comprometera a
l'Administració a la negociació de
determinats assumptes. A cada nou
govern que s’ha succeït al cap de la
Generalitat, i fins i tot a cada nou
conseller de la cosa -cal no oblidar
en l’època que Eduardo Zaplana era
el president de la Generalitat, els
consellers d’Administració Pública
duraven un màxim d’any i mig-, el
Sindicat els ha oferit la negociació
d’un acord de legislatura.

Heus ací, per tant, un primer
motiu pequè STAPV veja la botella
de l’acord mig plena: per fi tenim un
acord de legislatura que compromet
l’Administració a negociar una sèrie
d’assumptes, alguns d’ells sense
obligació legal de fer-ho, o almenys
no en els àmbits on s’ha
compromés, com ara la nova llei de
la Funció Pública Valenciana.

D’altra banda, és innegable que
la Generalitat ha posat diners
demunt la teula per primera vegada
en molts anys. És cert que el fons
compensatori no arriba a igualar la
pèrdua de poder adquisitiu de 2007 -
i, pel que sembla, malauradament
tampoc en 2008-, pero també és
cert que la clàusula de revisió

salarial hauria d’estar inclosa en la
Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat que estava, i continuarà
estant, en mas d’un govern
socialista.

La carrera professional suposa
un mínim d’un 22% de pujada a les
persones que tinguen en 2012 vint-i-
dos anys d’antiguitat. Per tant, és
l’augment d’onze anys, a raó d’un
2% anual. No és una cosa com per
rebutjar alegrement. Podria haver-
se pagat més prompte? Potser, però
també s’ha de tenir en compte que
en Sanitat també va costar dos anys
des de l’aprovació de l’Estatut
Sanitari la posada en marxa de la
seua carrera.

Entre les altres mesures, cal
destacar l’extensió de la jornada
d’estiu a la meitat de l‘any, cins
mesos en estiu i un mes entre les
vacances de Nadal i les de Pasqua.
No s’ha aconseguit l’exenció de les
vesprades durant sis mesos a l’any,
però ja hi ha la meitat de la plantilla
amb 35 hores en còmput anual.

Les assemblees, decisòries
Volem destacar que, de nou, el

model sindical de STAPV -i ara,
també de CAT-, ha funcionat de
forma quasi perfecta, arreplegant
l’opinió i el sentir del personal de la
Generalitat i duguent-los
directament a la mesa de
negociació.
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STAPV i CAT donen un recolzament crític a l’Acord de condicions de treball 2008-2011

La Mesa Sectorial, reunida el 20 de
febrer, va aprovar l'Acord
Administració-Sindicats sobre
condicions de treball per al període
2008-2011. Ha estat recolzat per
quatre de les organitzacions presents
en la Mesa (CCOO, CSI-CSIF, UGT i
STAPV-Iv). Fins a l'últim instant es van
incorporar modificacions al text inicial
de l'acord, com el fons de
compensació de 2009, que s'ha
augmentat de 0,37% de la massa
salarial al 0,5%, la creació d'una
comissió al si de l'IVAP per a articular
els itineraris formatius, i una clàusula
a la regulació de la carrera
professional que permeta compaginar
la carrera administrativa (promoció
interna) i la carrera professional.

Les assemblees, favorables a signar
El resultat de la ronda d'assemblees
efectuada per STAPV-Iv i CAT, a
Alacant i València (a Castelló es
visitaren els centres de treball, només
es va fer una assemblea. En
percentatge, el resultat fou: sí, 90%;
no, 5%; abstenció, 5%) ha estat:

Sí No Abs
Alacant: 154 5 3
València: 64 68 29
Total 211 73 32

Aquests resultats signifiquen, al
nostre entendre, que havíem de dir
que sí. Val a dir que és un sí crític, més
un "vale" que un "sí" clar. La posició
entre qui deia que sí i qui deia que no
no era massa diferent pel que fa a la
valoració de les diferents parts de
l'acord. 

Per tant, la signatura de l'acord per
part d'STAPV-Iv i CAT és crítica. No
condiciona el Sindicat per a les

negociacions futures, no obliga a
callar-se davant l'Administració en
matèria d'externalitzacions, ni significa
una renuncia a la clàusula de revisió
salarial, que cal defensar en la Mesa
General. Entre els aspectes que s'han
tingut en compte en les assemblees,
per la part menys positiva, està el fet
que es va signar quan faltaven menys
de 48 hores per començar la
campanya electoral.

En la part positiva, cal recordar que
signar l'acord significa que hi haurà
negociació en diverses matèries, en
les que anem a treballar perquè les
nostres -les vostres- propostes es
tinguen en consideració en assumptes
com les OPES, els concursos, la nova
llei de la Funció Pública Valenciana, la
regulació concreta de la carrera
professional, les borses de treball, etc. 

Allioli
La Mesa Sectorial de la Funció
Pública va negociar el 6 de març el
Decret d’Oferta Pública d’Ocupació
–OPE- per a 2008, així com un acord
sobre els criteris que han de regir les
bases de les convocatòries d’aquesta
OPE. Tres sindicats –CCOO, UGT i
CSIF- mostraren el seu total acord
amb l’Administració, i han signat
l’acord, mentre que IGEVA va
manifestar el seu total desacord.
STAPV i CAT van intentar millorar el
text fins el final. El resultat final
estarà sent sotmès a assemblees
decissòries de treballadores i
treballadors en el moment que llegiu
aquesta revista.

El decret de l’OPE
Primerament es va negociar
l’esborrany de Decret d’Oferta. Uns
minuts abans de començar es van
repartir uns quadres amb les vacants,
però són dades que no aprofiten per a
fer-se una idea verosímil de la
situació, ja que no contenen totes les
vacants en brut, sinó un resum amb
només les vacants de les categories
convocades en el Decret. Inservible.

STAPV va destacar aquest fet, així
com la demanda que s’incloguera la
promoció interna  per reconversió,
amb dos propòsits: deixar més places
per al torn lliure i permetre una

veritable oportunitat de promocionar,
ja que el nombre de places de l’OPE
és molt reduït en la majoria de
categories. L’Administració va tornar a
al·legar que no té clar la reconversió,
pels problemes que diu que suposa,
així com que no tenia dotació
pressupostària suficient. STAPV va
oferir una solució intermitja: el
compromís clar de la Generalitat de
convocar eixos processos en aquelles
categories que es pacten durant 2008,
en convocatòries desvinculades de
l’OPE a publicar en 2009.
L’Administració no ha volgut adquirir
eixe compromís.

L’Acord sobre criteris de les bases de
les convocatòries
Malgrat que se n’havia parlat no es va
poder llegir el text concret de
l’esborrany d’acord fins el mateix
moment de la Mesa Sectorial. 

La veritat és que l’acord reflecteix
un consens bàsic entre CCOO, CSIF i
UGT. Les propostes de STAPV i CAT
han estat incorporades amb
reticències. Resumidament, l’acord
diu que:
�El concurs oposició tindrà una fase
d’oposició amb un pes relatiu d’un
75%, mentre que la fase de concurs
puntuarà un 25% del total de punts
possibles.
�El sistema de la fase d’oposició

serà igual per a tots els torns –lliure,
discapacitats, promoció interna-, però
la promoció interna tindrà exenció de
la primera prova de coneixements
generals.
�La fase de concurs computarà:
�15 punts per a l’experiència:
� 0,13 punts per mes treballat en
el mateix grup i categoria en
l’Administració del Consell (9 anys
i 8 mesos per a obtindre el
màxim).
� 0,09 punts per mes treballat en
el mateix grup i categoria en una
Administració diferent, en un altre
sector de la Generalitat, i en una
altra categoria de l’Administració
del Consell (13 anys i 11 mesos).
� 0,07 punts per mes treballat en
el mateix grup i categoria en el
sector privat (17 anys i 11 mesos).
�4 punts per coneixements de
valencià. STAPV va recordar que en
les últimes tres OPEs el valencià ha
puntuat el 5% del total. Es va
acceptar per l’Administració 5 punts,
si hi havia consens, però els
sindicats signants van reclamar 4
punts, i això van signar, ¡però amb
l’oferta de modificar-ho a 5 si STAPV
s’adhereix!
�4 punts per titulacions
acadèmiques
�2 punts per idiomes comunitaris.
�La reserva per a promoció interna
serà del 50% i s’admetrà la promoció
interna creuada.
�5% de reserva per al personal
discapacitat, a més d’un 2,5% dins de
la promoció interna.
�Reserva del primer examen per a

les següents convocatòries, sempre
que s’obtinga l’equivalent a un 7,5.

En quina mesura s’ha arreplegat
el nostre sentir? En qüestions
secundàries, com la promoció interna
creuada, la reserva d’exàmens, la
reserva per a personal discapacitat, i
el repartiment de punts per
l’experiència, molt més equilibrat que
el Pla d’Estabilitat.

Ara bé, ni s’ha reflectit el que
pensem respecte de la promoció
interna per reconversió, que ha de
tornar-se a aplicar. De què serveix,
per exemple, que la meitat de l’antic
grup D haja promocionat –o estiga a
punt de fer-ho- al grup C si ara ens
parem? Això per no parlar de
determinats col·lectius que han de
canviar de grup, raonablement, en
una propera reorganització de
l’Administració,

Pel que fa al torn lliure, no s’ha
volgut atendre a la nostra proposta
d’accés diferenciat, tot i que estem
convençudes i convençuts que és
l’única opció valenta i de futur. Però
tampoc no s’ha atés a l’alternativa
d’un concurs oposició semblant al de
2000 (60-40%, amb un 18% per a
l’experiència), malgrat que llavors es
va arribar a un consens total entre la
representació sindical.

Hi ha aspectes acceptables i uns
altres que s’allunyen del nostre
model, les treballadores i
treballadors tenen la paraula en les
assemblees.

Decret de l’OPE 2008: menys promoció interna 
per reconversió i menys valencià

L’Acord de legislatura va ser recolzat 
per la majoria del personal consultat

STAPV i CAT sotmetran a
les assemblees l’acord
sobre criteris de les
bases de les
convocatòries

De què serveix que la
meitat de l’antic grup D
d’Administració General
haja promocionat -o
estiga a punt de fer-ho-
al grp C si ara ens
parem?
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L’Acord articula la negociació durant tota la
legislatura, en especial la de la nova llei

STAPV i CAT van exigir
des del primer moment
que el repartiment del
fons compensatori
extraordinari fora lineal,
per a compensar les
pujades proporcionals
que obren el ventall
retributiu 

L'Acord té dues parts clarament
diferenciades: les mesures o millores que
s'acorden en el propi text, i els assumptes
que es deixen per a una negociació posterior.

Entre les primeres hi ha, al seu torn, de dos
tipus: les mesures retributives i les mesures
de conciliació de la vida personal i
professional. 

En tot cas, l'acord ja és de plena aplicació, ja
que ja va ser ratificat pel Consell el 22 de
febrer i publicat en el DOCV el següent
dilluns, dia 25.

Millores retributives

Llei de la Funció Pública Valenciana 
Els compromisos que adquireix

la Generalitat són la implantació
gradual de la relació jurídica única
(funcionarització) i que el nou model
de funció pública siga fruit del diàleg
social, resultat de l'intercanvi
d'opinions amb els sindicats (llei
negociada). S'acorda el calendari:
�Any 2008: Elaboració, negociació,
tramitació administrativa i aprovació
del Projecte de Llei pel consell. 
�Any 2009: Tramitació i aprovació
del Projecte de Llei per les Corts.

Reglament de carrera professional 
L'Administració iniciarà, a partir del
1 de novembre de 2008, i

simultàniament a la tramitació
parlamentària de la llei,
l'elaboració, negociació amb les
organitzacions sindicals i tramitació
del reglament de la carrera
professional, perquè ho aprove el
Consell per Decret.

Ofertes d'Ocupació Pública (OPE) i
concursos de trasllats 
Durant el primer trimestre dels
anys 2008 i 2010 es negociaran,
aprovaran i publicaran sengles
ofertes d'ocupació pública,
executant-se dins del termini
improrrogable de dos anys. Hi haurà
promoció interna. 
Les proves selectives es realitzaran

pel sistema de concurs-oposició, i
els concursos es realitzaran en 2009
i 2011. En l'administració especial hi
haurà procesos de promoció interna
per a llocs barrats i regularització.
S’ha negociat ja l’OPE de 2008, amb
el resultat que podeu llegir en la
pàgina 4.

Permisos sindicals 
L'acord vigent sobre permisos
sindicals és de 1995. El mapa
sindical ha canviat radicalment. Per
exemple, STAPV, avui el segon
sindicat més representatiu, no havia
aparegut. S'elaborarà un nou Acord
sobre permisos sindicals.

Borses d'ocupació temporal 
Una vegada entre en vigor la nova
LFPV, s'elaborarà i negociarà una
nova norma reguladora de les
borses d'ocupació temporal que
resulte més eficaç i àgil. 
Inclourà la regulació d'una borsa de
treball temporal per a
nomenaments provisionals per
millora d'ocupació.

Mesures de foment de la igualtat 
S'acorda impulsar accions al si de
l'Administració del Consell a fi de
fomentar la igualtat de tracte i
d'oportunitats en l'àmbit laboral
entre homes i dones.

Fons Compensatori Extraordinari
S'acorda la creació un Fons

Compensatori extraordinari amb el
següent desglossament per
anualitats: 

2008: 0,5% de la massa salarial 
2009: 0,5% de la massa salarial 
La seua aplicació serà lineal i a

través del complement específic
dels llocs de treball i l'efectivitat de
l'anualitat corresponent a l'any 2008
serà del 1 de gener de 2008. 

S'ha incrementat en un 0,8%
(0,3% en 2008 i 0,5% en 2009) la
primera proposta de l'Administració,
de 0,2% i només en 2008. 

STAPV va exigir des del primer
moment que el repartiment
d'aquest fons fora lineal, per a
compensar les pujades
proporcionals que obren el ventall
retributiu. L'import final sembla que
estarà, mancant confirmació oficial,
entre els 10 i els 12 euros bruts
mensuals per persona en 2008. 

L'efectivitat serà de 1 de gener,
per la qual cosa se'ns haurà
d'aplicar una liquidació
d'endarreriments. Aquesta mesura
té caràcter immediat, pel que no
precisa més que de l'acord del
Consell per a dur-se a terme; no

obstant això, no podem avançar
encara quan es pagaran els nous
específics. 

Carrera professional 
L'Administració iniciarà, a partir

del 1 de novembre de 2008, i
simultàniament a la tramitació
parlamentària de la llei, la
negociació amb els sindicats i la
tramitació d'un Decret que regule la
carrera professional. Del contingut
d'aquesta regulació només es diu
que serà un sistema guiat pels
principis d'igualtat, mèrit i capacitat,
lligat a la formació i a l'avaluació del
treball. STAPV va exigir que constara
que "en tot cas, la regulació de la
carrera professional contindrà
mesures d'harmonització pel que fa
a les previsions de carrera
administrativa, per a assegurar el
dret a la promoció professional del
personal funcionari mitjançant
ambdues modalitats de carrera".
Això per a evitar que les persones
que promocionen d'un a altre grup
vegen minvades les seues
possibilitats de carrera professional. 

Pel que fa als imports, per grups
de titulació i graus, s'assimilaran als
conceptes i quanties que s'apliquen

a les institucions sanitàries de la
Conselleria de Sanitat (veure
quadre). Aquests imports tenen el
defecte d'augmentar la distància
retributiva entre els grups. La
Conselleria va argumentar que no
podia donar més al nostre sector
que al de Sanitat. En la part positiva,
la valenciana serà la primera
autonomia a aplicar la carrera
professional fora de l'àmbit sanitari,
i que suposa una forta injecció de
diners en les nòmines del personal
al servei de l'Administració del
Consell, d'entre 250 i 1000 euros
mensuals en el quart grau. 

Els percentatges globals
d’abonament del complement de
carrera, durant el període transitori
d'implantació, són: 

Any 2010: 33% 
Any 2011: 66%
Any 2012: 100%
Els efectes econòmics de la

implantació de la carrera
professional seran del 1 de gener de
2010. Això significa que, encara que
la resolució de reconeixement del
grau de cada persona no estiga
dictada abans d'aquesta data, es
cobrarà amb efectes retroactius.

La carrera professional de Sanitat

Els graus de la carrera profesional de Sanitat suposen els següents
imports per persona:

Grup Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4
A 3.000 euros 6.000 euros 9.000 euros 12.000 euros
B 1.950 euros 3.900 euros 5.850 euros 7.800 euros
C 1.250 euros 2.500 euros 3.750 euros 5.000 euros
D 1.000 euros 2.000 euros 3.000 euros 4.000 euros
E 750 euros 1.500 euros 2.250 euros 3.000 euros

Cal recordar que el Grau 1 necessita 5 anys d’antiguitat, el Grau 2, 10
anys, el Grau 3, 16 anys, i el Grau 4, 22 anys. 
Per a qui ja treballa, hi ha una clàusula de reconeixement automàtic.

Millores no retributives
Conciliació de la vida familiar i laboral 
�Ampliació a 20 dies naturals del
permís de paternitat pel naixement,
acolliment, o adopció d'un/a fill/a.
�El pare o la mare de família
nombrosa podrà flexibilitzar en una
o dues hores diàries el seu horari
obligatori, segons la categoria, fins
que el menor dels fills tinga 12 anys. 
�Ampliació de la jornada especial
d'estiu dos mesos del 15 de maig al
15 d'octubre, i en les vacances
escolars de Setmana Santa i Pasqua
i de Nadal, Any Nou i Reis. 

Mesures específiques
�Persones discapacitades: reserva
d’un 7% de les vacants convocades
per a persones amb discapacitat. 
� Violència de gènere sobre les
dones: s'acorden dues mesures: 
�Permís per raó de violència de
gènere: la faltes d'assistència al
treball, es consideraran justificades. 
�Les empleades públiques
obligades a abandonar el seu lloc de
treball tindran dret al trasllat a un
lloc d'anàlogues característiques
que no es convocarà a concurs. 

Formació dels empleats públics. 
�Certificació de competències
administratives: es reconeixen els
cursos acollits als Acords Nacionals
de Formació Contínua per a
empleats públics. 
�Per al seguiment i control dels
itineraris formatius s'establirà una
comissió de seguiment i avaluació. 
�Col·laboració en el Pla de
Formació del IVAP 2008-2011 en
Prevenció integrada de Riscos
Laborals. 

Prevenció de riscos laborals
�Procediment per a la resolució de
problemes preventius que eviten, en
un primer moment, la realització de
denúncies davant la Inspecció de
Treball i Seguretat Social. 
�Procediment per a la resolució de
les denúncies per mobbing. 
�El perfeccionament de la
informació sobre accidents de
treball i malalties professionals. 
�L'engegada del Pla d'Actuació per
a eradicar el tabaquisme. 

Mesures a negociar
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Celebrades concentracions de delegades i delegats al Palau de la Generalitat per exigir la clàusula de revisió salarial

Intersindical reclama un acord de legislatura d’àmbit general
que incloga la clàusula de revisió salarial

La càrrega que suposen
les hipoteques en les
economies familiars ha
provocat que, en la
darrera dècada, els
salaris hagen perdut
entre 9 i 20 punts de
poder adquisitiu

Els pressupostos de
l'estat per a 2008 no
inclouen la clàusula de
revisió salarial, a pesar
de les constants pèrdues
de poder adquisitiu

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

5,5 5,3 4,9 4,3 4,3 3,2 2 1,4 2,9 4 2,7 4 2,6 3,2 3,7 2,7 4,3

5 5 1,8 0 3,5 3,5 0 2,1 1,8 2 2 2 2,7 2,7 2,7 3,4 3

-0,5 -0,3 -3,1 -4,3 -0,8 0,3 -2 0,7 -1,1 -2 -0,7 -2 0,1 -0,5 -1 0,7 -1,3

99,50 99,20 96,10 91,80 91,00 91,30 89,30 90,00 88,90 86,90 86,20 84,20 84,30 83,80 82,80 83,50 82,20

ANY

INCREMENT DE L’IPC

INCREMENT SALARIAL

DIFERÈNCIA

PÈRDUA EN % RESPECTE A 1990

PERCENTATGE ACUMULAT DE PÈRDUA DELS SALARIS RESPECTE A 1990

Intersindical Valenciana ha demanat
la negociació d'un acord de
legislatura sobre les condicions de
treball del conjunt del personal que
treballa en la Generalitat Valenciana.
Aquest acord s'aplicaria al personal
sanitari, docent, de justícia, de
l'administració del consell i de les
empreses i institucions públiques. 

L'Administració Valenciana no ha
donat una resposta a la nostra
proposta d'acord de legislatura. S’ha
centrat en les negociacions del
sector de l'Administració del Consell,
l’Acord que us presentem en aquesta
mateixa revista. No pot haver “pau
social” al sector públic mentre
estiguen pendents moltes de les
nostres reivindicacions generals. Les
negociacions sectorials realitzades
en cadascun dels sectors no suposen
cap renuncia a la reivindicació dels
temes que ens afecten a totes i a tots,
ni han de ser una excusa per no obrir
una veritable negociació global dels
temes. Per negociar eixos temes està
constituida la Mesa General, a la qual
se li ha de dotar de contingut per fer
la feina prevista en la legislació que
regula les seues competències. 

Les nostres propostes afecten
més de 120.000 empleades i
empleats públics i pretenen millorar
les seues condicions laborals, la
millora dels serveis públics i
l'articulació de la negociació
col·lectiva. És una obligació del
govern valencià fer-ho pel nou marc
que dissenya l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic (EBEP). 

Cal obrir la negociació de manera
que els propers pressupostos de la
Generalitat incorporen les partides
necessàries per garantir el seu
compliment. Continuarem la
campanya d'informació i negociació
que engegada en el darrer trimestre
de 2007. No descartem proposar la
convocatòria de mobilitzacions.

Els assumptes que volem
negociar es concreten en:
1. Retribucions. 
− Per fer front a la pèrdua de poder
adquisitiu, més de 17 punts des de
1990, es demana: augmentar-les per
damunt de la quantia prevista als
PGE anausl, destinar un tant per cent
a la recuperació del poder adquisitiu i
establir la clàusula de revisió salarial.
− Assegurar un mínim de 1.000 euros
nets mensuals per persona.
2. Llei de la Funció Pública
Valenciana. Promulgació d'una nova
llei que abaste: l’Administració de la
Generalitat –Administració del
Consell, Administració Educativa no
Universitària, Administració Sanitària
i Administració de Justícia-, Personal
d'Administració i Serveis de les
Universitats públiques, Organismes
Autònoms i ens públics, així com
l'Administració Local.
3. Seguretat i Salut Laboral. Cal
potenciar els mecanismes de
protecció de la salut i de l'adequació
de les condicions de treball i dels
llocs de treball als supòsits de
malalties sobrevingudes,
discapacitat, etc...
4. Reforç de les estructures
administratives i les plantilles
públiques
Inclusió en els Pressupostos de la
Generalitat Valenciana d'una partida
pressupostària per a un pla de suport
de les estructures administratives i
de revisió de les externalitzacions.
5. Reducció de jornada laboral.
Implantació de la jornada laboral
setmanal de 35 hores setmanals en
tota la Generalitat Valenciana. 
6. Formació. Creació de l’Escola
Valenciana d’Administració Pública,
peça clau de la nova cultura
administrativa basada en la formació
del personal públic, encarregada de
la formació de tot el personal de
l’Administració del Consell i, per

conveni, del de la
resta
d’Administracions
valencianes.
7. Modificació del
Decret 24/1997. Cal
una revisió que
augmente les
quanties en un 50% i
s'incloga una
clàusula de revisió
automàtica en
funció de l'augment
de l'IPC. 
8. Plans d'igualtat.
Elaboració de plans
d'igualtat de
caràcter sectorial
per respectar la
igualtat de tracte i
d'oportunitats en
l'àmbit laboral i
evitar qualsevol
tipus de
discriminació
laboral .
9. Conciliació vida
personal i laboral.
Actualització de la
normativa de
permisos i llicències
de tots els sectors,
escoles infantils
públiques i
gratuïtes, ajudes
econòmiques a  les
persones que tinguen a càrrec seu
persones que requerisquen l’assistèn
cia a centres de dia o amb diversitat
funcional que vagen a centres
especialitzats. Permís per naixement
de sis mesos (26 setmanes).
10. Pla d'acció social per a personal
funcionari. Establiment d'un pla
d'acció social per a tot el personal, a
negociar en cada Mesa Sectorial. La
Generalitat Valenciana ha d’asumir,
quan no siguen cobertes per la
Seguretat Social o per les

mutualitats, les prestacions
corresponents.
11. Jubilació parcial i anticipada.
Regulació de la jubilació parcial i
anticipada de les empleades i
empleats públics prevista en l'EBEP.
12. Reducció de la temporalitat. Cal
reduir la temporalitat en
l'Administració, de forma que
s’assegure la consolidació de
l'ocupació de les persones interines i
l’accés de personal de nou ingrés,
mitjançant l’accés diferenciat.

Concentració del 20 de desembre per la clàusula
de revisió salarial



anual mensual una extra anual mensual una extra
E004 3.829,76 287,23 191,50 E030 8.371,38 627,85 418,59
E005 4.096,56 307,24 204,84 E031 8.730,98 654,82 436,57
E006 4.262,96 319,72 213,16 E032 8.999,24 674,94 449,98
E007 4.360,56 327,04 218,04 E033 9.173,92 688,04 458,72
E008 4.473,36 335,50 223,68 E034 9.361,64 702,12 468,10
E009 4.591,76 344,38 229,60 E035 9.876,44 740,73 493,84
E010 4.786,42 358,98 239,33 E036 10.757,26 806,79 537,89
E011 5.054,96 379,12 252,76 E037 11.168,06 837,60 558,43
E012 5.260,70 394,55 263,05 E038 11.565,92 867,44 578,32
E013 5.395,22 404,64 269,77 E039 12.078,86 905,91 603,97
E014 5.505,22 412,89 275,27 E040 12.605,92 945,44 630,32
E015 5.727,10 429,53 286,37 E041 12.770,20 957,76 638,54
E016 6.014,84 441,21 294,15 E042 13.353,66 1.001,52 667,71
E017 5.601,96 451,11 300,76 E043 14.012,34 1.050,92 700,65
E018 6.231,24 467,34 311,58 E044 14.220,60 1.066,54 711,06
E019 6.328,84 474,66 316,46 E045 15.160,20 1.137,01 758,04
E020 6.538,30 490,37 326,93 E046 16.966,48 1.272,48 848,36
E021 6.808,44 510,63 340,44 E047 17.661,56 1.324,61 883,12
E022 6.986,44 523,98 349,34 E048 19.172,76 1.437,95 958,68
E023 7.179,64 538,47 359,00 E049 19.639,04 1.472,92 982,00
E024 7.335,64 550,17 366,80 E050 20.804,10 1.560,30 1.040,25
E025 7.480,84 561,06 374,06
E026 7.697,24 577,29 384,88 A30C 31.720,80 2.696,27 ---
E027 7.799,24 584,94 389,98
E028 7.901,50 592,61 395,09 A30S 34.190,28 2.906,18 ---
E029 8.098,18 607,36 404,93
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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, quan hi haja, el complement
de productivitat. 

Pagues extres (juny i desembre): sou, triennis, complement
de destí i dos terços (66,67%) del complement específic. 

Pagues compensatories: equivalen al 20% de l’import men-
sual del complement de destí.

Retribucions  anuals: retribucions mensuals multiplicades
per dotze mesos, més dues pagues extres i dues pagues
compensatories (març i setembre).

Descomptes

Retribucions bàsiques (anual=12 mensualitats. 2 pagues extres per import d’una mensual)
sou triennis

antic grup subgrup anual mensual anual mensual
A A1 13.621,32 1.135,11 523,56 43,63
B A2 11.560,44 963,37 419,04 34,92
C C1 8.617,68 718,14 314,64 26,22
D C2 7.046,40 587,20 210,24 17,52
E Agrupacions 6.433,08 536,09 157,80 13,15

professionals

Complement de destinació (anual=14 mensualitats)
nivell anual mensual nivell anual mensual nivell anual mensual
10 3.099,60 221,40 17 5.362,98 383,07 24 8.396,64 599,76
11 3.422,72 244,48 18 5.686,52 406,18 25 8.923,04 637,36
12 3.745,98 267,57 19 6.010,20 429,30 26 10.057,18 718,37
13 4.069,52 290,68 20 6.333,60 452,40 27 11.463,76 818,84
14 4.393,34 313,81 21 6.818,14 487,01 28 11.990,30 856,45
15 4.716,46 336,89 22 7.343,84 524,56 29 12.516,42 894,03
16 5.040,28 360,02 23 7.870,52 562,18 30 13.954,22 996,73

Complement compensatori  (import a cobrar en març i setembre)

Quota Muface i Drets Passius

nivell cc nivell cc nivell cc nivell cc
10 44,28 16 72,00 21 97,40 26 143,67
11 48,90 17 76,61 22 104,91 27 163,77
12 53,51 18 81,24 23 112,44 28 171,29
13 58,14 19 85,86 24 119,95 29 178,81
14 62,76 20 90,48 25 127,47 30 199,35
15 67,38

Muface Quota mensual Drets passius

Grup A 45,25 103,35
Grup B 35,61 81,34
Grup C 27,35 62,47
Grup D 21,64 49,43
Grup E 18,45 42,14

Règim general de la Seguretat Social

Grup Base mensual Base diària
mínima màxima mínima màxima

1 977,70 3074,10 32,59 102,47
2 810,90 3074,10 27,03 102,47
3 705,30 3074,10 23,51 102,47

4-11 700,20 3074,10 23,34 102,47

Complement específic (anual=12 mensualitats + 2 extres)

Bases de cotització

Tipus de cotització (en %)

Concepte Empresa Treballador/a Total

Contingències 
comunes i hores 
extres 23,60 4,70 28,30
Desocupació:
- Tipus general 6,00 1,55* 7,55
- Contracte de duració 
determinada a temps 
complet 6,70 1,60 8,30
- Contracte de duració 
determinada a temps 
parcial 7,70 1,60 9,30

FOGASA 0,40 ----- 0,40
Formació professional 0,60 0,10 0,70

* Personal laboral i personal funcionarial interí

Altres conceptes retributius

Directors Generals

Secretaris Autonòmics

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.

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

grup festivitat * torns ** nocturnitat ***
A 43,12 73,27 37,89
B 32,60 57,03 30,83
C 28,53 40,75 25,38

D i E 24,44 24,44 21,92
* per cada mòdul de 8 h. **Per cada mes
*** Per cada mòdul de 8 h. fins al seté. A partir del 8é, 18,17

Revisa’t la nòmina 2008

DATES DE TANCAMENT DE NÒMINA (T) I DE COBRAMENT (C)
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

T 18 18 10 18 19 13 18 18 17 17 17 12
C 28 26 26 28 27 23 28 26 25 27 25 22

ADMINISTRACIÓ DEL CONSELL
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Permisos, llicències, 
reduccions de jornada i vacances

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.
� 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, pel qual
es regulen les condicions de treball del personal al servici

de l'Administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
� Reial Decret 1251/2001, de 16 de novembre, pel que se
regulen les prestacions econòmiques del sistema de
Seguretat Social per maternitat i risc durant l'embaràs.
� Acord de 22 de febrer de 2008, del Consell de la
Generalitat, pel qual s’aprova l’Acord Administració-Sindicats,
de 20 de febrer, de la Mesa Sectorial de la Funció Pública,
sobre condicions de treball per al període 2008-2011 (ACORD)

Assistència a la celebració de bodes 
o unions de fet 
D 175/06, art.21. - II CC, art. 11 A 1.

1 dia. Celebració a més de 375 Km: 2 dies naturals i conse-
cutius. 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%.

Tècniques prenatals
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
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 disca-
pacitat: Dues setmanes més. 
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). 
Amb fills prematurs o que han de romandre hospitalitzats,
el permís s’ampliarà en tants dies com estiguen hospitalit-
zats, amb un màxim de 13 setmanes addicionals.
Opcionalment, es podrà absentar del treball durant dues
hores diàries. Cal justificació prèvia i percebrà les retribu-
cions íntegres. Es pot participar en cursos de formació.

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: 16 setmanes ininterrompudes. Dues setmanes més
per cada fill o filla a partir del segon. Dues setmanes més si
el menor està discapacitat. Dues més si per circumstàncies
i experiències personals o per provindre de l'estranger,
tenen especials dificultats d’inserció social i familiar acredi-
tades pels serveis socials. Si la mare i el pare  treballen,
poden prendre-lo  simultàniament. En cas d’adopció o aco-
lliment internacional, el permís es podrà iniciar fins a qua-
tre setmanes abans de la resolució judicial o administrativa
corresponent. L’acolliment simple serà per un termini no
inferior a un any. Es pot participar en cursos de formació.

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

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 bàsi-
ques. Es pot participar en cursos de formació.

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

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.  

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

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.

Per interrupció de l'embaràs  
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 dis-
capacitats psíquics, físics a o sensorials a càrrec per a con-
sultes, 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

Cònjuge, parella de fet o familiar de primer grau: quatre
dies naturals (tres hàbils en la mateixa localitat, segons
EBEP). Cinc dies hàbils en diferent localitat (EBEP). Sis dies
a més de 100 km de la localitat de residència. Familiar de
segon grau (avis, àvies, néts, netes, germans, germanes,
nores i gendres): tres dies naturals (dos dies hàbils, EBEP).

Quatre dies en diferent localitat (EBEP). Cinc dies a més de
100 km de la localitat de residència. En malalties greus de
llarga durada, els dies podran utilitzar-se seguits o alter-
nats, a petició. Es pot concedir cada volta que s'acredite una
nova situació de gravetat. Compatible i no necessàriament
consecutiu al permís per defunció.

Violència sobre la dona funcionària
EBEP art. 49 c) - ACORD VII.2.a)

Faltes d’assistència justificades, totals o parcials, pel temps
i en les condicions que determinen els serveis socials d’a-
tenció o de salut, segons s’escaiga.

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 celebra-
ció 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 rea-
litzar funcions sindicals, formatives o representatives.

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 des-
prés 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.

Permisos

Vacances
� Un mes natural o 22 dies hàbils,
exclosos els dissabtes, si es prenen frac-
cionades. En aquest cas, els períodes
mínims han de ser de set dies naturals. 
� Per complir 15 anys de serveis efecti-
vament 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, acolli-
ment 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 dene-
gació harà de ser motivada.

� El personal interí i laboral temporal
cessat abans de completar l'any de ser-
vei i que no les haja gaudit té dret a l'a-
bonament de la part proporcional. 
� Es poden retardar com a conseqüèn-
cia d'incapacitat laboral temporal.
� Es poden interrompe quan hi haja
hospitalització justificada no voluntària.
� S'acomodaran, sempre que no impli-
que perjuí per a altres persones emplea-

des en cas de embaràs fins que el fill
complisca dotze mesos; separació legal,
divorci, viudetat, si és víctima de violèn-
cia de gènere o es té a càrrec una perso-
na depenent. 
� Si per decisió de l'administració es
prenen continuades en un mes de trenta
dies, es té dret a gaudir trenta-un dies. 
D. 175/2006, articles 46 a 50.

NNNNoooovvvveeeettttaaaa tttt !!!!

NNNNoooovvvveeeettttaaaatttt !!!!
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NNNNoooovvvveeeettttaaaa tttt !!!!



MARÇ 2008 / 38 (9) / 9

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

Llicències Cal autorització expresa. La denegació haurà de ser motivada.

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

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'adminis-
tració 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.

Per interés particular
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.

Víctima de violència sobre la dona
Les empleades víctimes de violència sobre la dona, per a fer efectiu el seu dret a l'assistèn-
cia social integral, tindran dret a la reducció de la seua jornada, amb disminució proporcio-
nal 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 comen-
çar 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

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'integra-
ció 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 facul-
tatiu 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. 

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.

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 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.

Llicència per estudis (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.

Llicències sense retribució
Per interés particular, també anomenada en el Conveni 
Assumptes propis 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’inici 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. 

Per malaltia de familiars  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 cons-
titueix 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.

NNNNoooovvvveeeettttaaaatttt !!!!
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ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

Excedències del Personal Funcionari

Voluntària automàtica L 30/84 art. 29.3.A - 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 qualse-
vol administració.

Cura de fill o filla i Cura d'un familiar 
EBEP art. 89.4) - LFPV art. 37.4 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, acci-
dent 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.

Voluntària incentivada L30/84 art. 29.7 – LFPV art. 37.5
Durant cinc anys. És per a qui es trobe en situació d'expectativa de destinació o d'ex-
cedència forçosa, com a conseqüència d'un pla d'ocupació. Impedeix treballar en qual-
sevol 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 excedèn-
cia voluntària per interés particular.

FFoorrççoossaa LFPV art. 29.6 – LFPV art. 37.5

Indefinida. Correspón 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 obliga-
cions 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.

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.

* 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.

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 fun-
cionari 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.

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)

� 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
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.

Excedències del Personal Laboral

Voluntària automàtica (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·lici-
tar 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 definiti-
va. 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.

Voluntària per agrupació familiar (II CC) art. 10.A.9.

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.

Cura de fill o filla (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 permanèn-
cia 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.

Cura d'un familiar  (ET) art. 46.3 – (L 39/99) art. 4.
Fins un any. 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.
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.
Durant cinc anys. És per a qui es trobe en situació d'expectativa de destinació o d'excedèn-
cia 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 (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 tre-
ball 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 sus-
pensió es considerará com a període de cotització efectiva als efectes de les presta-
cions 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.

DOCUMENTACIÓ: contracte temporal de millora d'ocupació.

Millora d'ocupació* (Art. 9.5 del II Conveni Col·lectiu)

No és tracta d'una excedència, però està molt relacionada
Indefinit, mentre dure el contracte temporal de millora d'ocupació. Quan el personal

laboral fix tinga els requisits 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.

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.
� 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.
� Llei Orgànica 1/2004 (LVG), de 28/12, de Mesures de
Protecció Integral contra la violencia de gènere.

NNNNoooovvvveeeettttaaaa tttt !!!!
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Que no t’imposen límits, decideix tu 

Gràcies al moviment feminista, la nostra societat ha
experimentat canvis profunds: llibertat, igualtat de drets,
autonomia i realització personal. Uns canvis que s’han
convertit en reformes normatives, amb un indubtable
efecte positiu per a les dones. 

De cap manera, però, n’hi ha prou. Més que mai, la
igualtat davant la llei no equival a igualtat davant la vida.
Perquè la igualtat efectiva es consolide cal reconéixer,
determinar i fer visibles els límits, així com trencar el
sostre de vidre, invisible i indetectable, que impedeix a les
dones avançar en les seues carreres professionals. Cal
potenciar canvis radicals que transformen aquesta
societat. 

Hem d’eliminar els estereotips sexistes de distribució de
les funcions socials, les activitats formatives i
professionals, tant a l'escola com en les famílies. Cal
educar perquè els homes tinguen un paper responsable i
de repartiment de responsabilitats en l'àmbit familiar. És
necessari conscienciar els homes, i també les dones, de la

importància de la coeducació. Hem d’emprendre noves
mesures en l'àmbit laboral, en el sector públic i en el
privat, i obligar les empreses a impulsar mesures que
afavorisquen la igualtat d'oportunitats en l'accés a
l'ocupació i als llocs de responsabilitat. 

Calen noves fórmules de flexibilitat horària que
permeten conciliar la vida personal, familiar i laboral,
perquè el fracàs de les polítiques actuals de conciliació són
la causa principal de la segregació laboral vertical que
afecta les dones i el principal problema per a la seua
incorporació al món laboral. Hem de posar fi a la
discriminació salarial que pateixen les dones, que reben,
sobretot en el sector privat, el 70% del salari dels homes
per un mateix treball. Cal impulsar que les dones
assumisquen parcel·les de poder, potenciar l'autoestima,
creure’ns capaces de realitzar qualsevol funció, participar
activament en la presa de decisions, individuals i
col·lectives. 

És fonamental que el canvi sorgisca de les dones
mateixes, que ens vegem capaces i legitimades per a
prendre decisions de manera activa. Cal continuar lluitant
pels nostres drets, per la despenalització de l'avortament i
per una nova llei que elimine l’actual inseguretat jurídica.
Hem d’avançar en l'educació sexual de la gent jove, en
l'accés lliure als mètodes anticonceptius i a l’anticoncepció
d'emergència. Cal abordar les causes profundes de la
desigualtat entre els homes i les dones, desigualtats que
dificulten l'exercici real de la llibertat, en la família, en la
parella, en la maternitat, en l'atenció a les persones
dependents, etc. 

Els límits i obstacles que impedeixen les relacions
igualitàries no es deriven únicament del reconeixement
legal de drets, sinó que impliquen un canvi molt més
profund en les relacions entre els homes i els dones i un
replantejament total de la presència de les dones en la
nostra societat.

Manifest de la Confederació Intersindical
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Contra el terrorisme de gènere: 
prou fotos i més mesures

La llei, un avanç
I sense ser professionals sabem
que la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la
violencia de género (des
d'ara, ley integral)
encara que no és la
solució del problema, sí
que és un avanç
important per a
començar a treballar-hi.
Però veiem que —com en
altres comunitats
autonòmes— a la
Comunitat Valenciana no
ha estat desenvolupada
pràcticament.  
Sabem que són
necessaris els fons
econòmics per a fer
complir i desenvolupar
allò  que estableixen
lleis. Que fan falta
campanyes de
sensibilització, que la ley
integral estableix com
il·legal qualsevol tipus de
publicitat que utilitze la
imatge de la dona amb
caràcter vexatori o
discriminatori, però que
els mitjans de
comunicació utilitzen un
llenguatge sexista i
parlen de les dones com
un objecte sexual i amb
un rol de mestressa de
casa o reproductora.
Que la premsa i els reality
shows sovint utilitzen les
morts per violència de
gènere com a pàgines de
successos i deixen les
dones en una situació de
indefensió davant els seus
botxins, gràcies a les
dades proporcionades en
ambdós casos. 

Començar per l’Administració
Creiem que el respecte per les
dones ha de començar per la
mateixa Administració, que dicta
normes i lleis i, per tant, no
entenem per què el llenguatge que
utilitza és sexista i contribueix a
fer-nos invisibles. Així, el
Ministerio de Administraciones
Públicas ha fet l’Estatut de
l’Empleat Públic o la Generalitat
Valenciana parla del Portal del
Funcionario o de los
representantes de los
trabajadores. 
Trobem lamentable el fet de no
considerar les associacions de
dones interlocutores per a

participar amb el govern en les
anàlisis de verificació de la
resposta institucional a la violència
de gènere.
Estem convençudes que —tal com

marca també la la ley integral—
és necessària la formació des de
l'educació infantil fins a la
universitària i la d'adults, formació
especialitzada i obligatòria per a
les i els professionals dels sectors
de justícia, sanitat, docència, forces
de seguretat i serveis socials.
Que s'ha de posar en marxa el
Protocol Comú per a l'actuació
sanitària davant la Violència de
Gènere (establit en les 20 Medidas
Urgentes del govern de l'Estat).
Com també els protocols
d'actuació dels Serveis de Salut
amb altres administracions, en
especial amb les unitats de
valoració forense.

Pensem que la violència de gènere
s'ha d'establir com un problema
greu de salut que s'ha d'incloure
en els plans de salut i serveis de
salut mental, coordinant des les

comunitats autonòmes els
diferents nivells del Sistema
Nacional de Salut.
Que és necessari ampliar la
dotació dels jutjats de violència de
gènere i la seua comarcalització
per a acostar-los a les víctimes de
violència. Que cal ampliar les
seues plantilles i donar espais
protegits i separats per assegurar
la total intimitat i protecció de les
víctimes de violència de gènere; no
ho inventem nosaltres, també
s'estableix en la llei.
Tenim la certesa que és
indispensable la protecció integral
per a col·lectius de dones en
situació de desemparament, com

ara les immigrants
indocumentades. I per a aquelles
que estan més desprotegides, com
ara les dones amb diversitat
funcional o amb problemes

derivats de les seues
addiccions.
Però encara que  la ley
integral no ha sigut
desenvolupada,  el
Govern Valencià ha volgut
donar-nos una imatge de
modernitat, implicació i
conacienciació que en
absolut es reflecteix en
les seues actuacions
sobre això.

Plans de prevenció
Així, en 2001, el Govern
Valencià va traure el
primer Pla de Prevenció
de Violència de Gènere
2001-2004, arran del qual
es va aprovar la Llei
9/2003, d'Igualtat per a
Homes i Dones, el capítol
VI de la qual està dedicat
a la violència de gènere.
Desconeixem quines
accions s'han realitzat del
pla, ni hem tingut accés
al balanç positiu que,
segons el govern
autonòmic, se n'ha fet. 
Pel que fa al segon Pla
2004-2008, on s'esmenta
la ley integral i
s'estableixen objectius
concretats en 93 accions,
no s'ha fet un seguiment
de les accions i objectius
complits, ni de la
destinació de les partides
pressupostàries.
S'ha de començar a
treballar de forma seriosa
i responsable en tots els
àmbits de la societat per a
eradicar aquest

terrorisme de gènere. Perquè volem
dir-ho així. No volem que es parle de
violència doméstica i anem més
enllà de la violència de gènere.
Estem fartes de baralles per les
competències entre l'administració
del govern central i l’autonòmica.
Perquè les dones continuen patint
discriminació que acaba en
violència, desemparament,
indefensió i fins i tot, de vegades, —
malgrat ser les víctimes—
criminalització.  No volem fotos ni
declaracions. Volem realitats. Volem
canvis. 

Del primer pla de
Prevenció de Violència
de Gènere (2001-2004),
desconeixem quines
accions s'han realitzat, ni
hem tingut accés al
balanç positiu que,
segons el govern
autonòmic, se n'ha fet. 

Macu Gimeno
La violència de gènere és una plaga de la nostra
societat, una vergonya  que hem d'eradicar. És
trist recordar que —malgrat haver-se
quadruplicat el nombre de denúncies per
maltractaments des de l'any 1987— la xifra de

mortes a la Comunitat Valenciana en 2007 ha
estat el més alt des de l'any 1999.
És díficil la tasca, fins i tot per a professionals
expertes en la matèria, determinar les causes
d'aquesta augment del nombre de mortes. Però
el que és palés és que no necessitem lleis i plans

que no es compleixen, que estem fartes i farts de
promeses incomplides, que no necessitem
observatoris ni comissions o fòrums que no fan
sinó nomenar càrrecs i elaborar estadístiques de
dones mortes. 



Altres iniciatives del Govern Valencià
per a combatre la violència de
gènere com la Comisión
Interdepartamental para combatir
la violencia doméstica o el Foro de
la Comunidad Valenciana para
combatir la violencia doméstica y
personas dependientes en el ámbito
familiar no han servit per a molt ni
han desenvolupat els objectius
que tenien previstos.
En la reestructuració de les
conselleries de juliol del 2007,
les competències en matèria de
violència de gènere han passat a
la Conselleria de Justícia i
Administracions Públiques.

Entrevista amb el conseller
La Plataforma Feminista (de la
qual forma part Intersindical
Valenciana) va mantindre una
entrevista (Levante, 12-10-07)
amb el conseller Fernando de
Rosa en la qual va manifestar la
seua voluntat d'eradicar la
violència de gènere adoptant
una sèrie de mesures. Entre
d'altres: 

a) Campanyes informatives per a
donar a conéixer a les víctimes els
recursos de què disposen (amb
participació de la Plataforma).
b) Creació d'un Centre de
Recuperació Integral (al llarg de la
legislatura, és a dir, fins a 2011). 
c) Creació de cases d'acollida en
cada província en quatre anys.

d) Elaboració de la Llei de Prevenció
de Violència de Gènere, amb
participació de la Plataforma
Feminista (és decebedor que a
hores d'ara no hi ha un projecte que
establisca els mitjans i els recursos
necessaris per a poder començar a
parlar de la prevenció i eradicació de
la violència de gènere).

e) 12 sales especialitzades en els
jutjats de violència (a la fi de 2007)
per a ajuda a les víctimes.
Comarcalització dels jutjats
(competència estatal) 
f) Concessió de microcrèdits a dones
víctimes de violència de gènere.

Moltes promeses, pocs diners
Però...  si mirem els
pressupostos per a 2008, les
partides econòmiques que es
destinen a la prevenció de la
violència de gènere són
insuficients per a pensar que
alguna de les promeses del
conseller es puguen complir.
No entenem els bons propòsits
del Govern Valencià, i si respecte
als plans de prevenció no sabem
com s'han finançat ni on han
anat quantitats tan importants
de diners (pla 2004-2008:
31.572.730 €) no s'explica que
en les partides mínimes
assignades en els pressupostos
actuals puguen fer alguna cosa
més que no siga dotar
mínimament els 3 centres 24
Hores.
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La política de prevenció de violència de gènere: molt de soroll per no res

La Generalitat no compleix els seus propis plans

Segundo Plan de Prevención de Violencia de Género (2004-2008)

Àrea de prevenció

Pressupost:
2.136.652 €
Objectius: potenciar la
realització de
projectes, programes i
accions dirigits a
previndre la violència
que s'exerceix contra
les dones en els
diferents àmbits de la
societat.
Conselleries:
Benestar Social,
Cultura, Educació i
Esport, Justícia,
Interior i
Administracions
Públiques i Sanitat.
Accions previstes: 19
Accions realitzades:
només s'ha fet la
corresponent a la
realització d'activitats
dirigides a la
comunitat escolar per
a la prevenció de
comportaments i
actituds de rebot
davant la violència.
Així i tot, falta
formació i acció i
nomenar la persona
responsable de
coeducació en el
Consell Escolar, que
està determinada per
la ley integral.

Àrea de Seguretat. 

Pressupost: 
1.326.565 € 
Objectius: establir
mecanismes i
sistemes de protecció
a les víctimes de
maltractaments en
aquelles situacions en
què puguen ser
objecte de risc físic o
psíquic.
Conselleries:
Benestar Social i
Justícia, Interior i
Administracions
Públiques.
Accions previstes: 16 
Accions realitzades:
desconeixem si s'ha fet
alguna acció en aquest
àrea excepte la
instal·lació de més
dispositius de
telealarma, però el que
queda clar és que no
s'han elaborat
protocols d'actuació
per a la coordinació en
els diferents òrgans i
entitats que presten
assistència en els
supòsits de
maltractaments
(policial, judicial,
sanitari, assistencial i
d'intervenció social) i
no s'ha creat la unitat
de Policia Autonòmica
especialitzada en
violència de gènere.

Àrea de Suport i
Atenció. 
Pressupost: 
25.253.671 € 
Objectius: tractament
específic i concret a la
violència de gènere,
abordant de forma
integral les necessitats
de les dones.
Conselleries:
Benestar Social,
Cultura, Educació i
Esport, Empresa,
Economia, Hisenda i
Ocupació, Territori i
Habitatge i Justícia,
Interior i Adm.
Públiques.
Accions previstes: 33 
Accions realitzades:
només coneixem una:
el programa
d'escolarització
immediata amb
designació d'un tutor
personal per a les filles
i fills de les víctimes de
la violència domèstica
que es vegen obligats a
canviar de domicili,
però hi ha massa
tràmits burocràtics
perquè la mesura puga
ser efectiva. Es parla
—entre altres coses—
dels centres 24 hores,
que segueixen sent
tres per a tota la
comunitat i amb pocs
mitjans.

Àrea de
Sensibilització.
Pressupost: 
1.853.993 €
Objectius: implicar la
societat en el seu
conjunt contra la
violència que
sofreixen les dones.
En general es tracta
de campanyes
divulgatives i
informatives, tallers,
xarrades, etc. 
Conselleries:
Benestar Social,
Sanitat i Economia,
Hisenda i Ocupació.
Accions previstes: 6 
Accions realitzades:
només s'ha creat una
fundació i  la
campanya Tolerància
Zero, amb una web
buida de contingut i
un manifest que
s'invita a signar.

Àrea de Formació.

Pressupost: 
503.430 € 
Objectius: impulsar
activitats de formació
en violència de gènere
dirigides a
professionals
implicats en aquesta
problemàtica.
Conselleries:
Justícia, Interior i
Administracions
Públiques, Cultura,
Educació i Esport,
Sanitat i Benestar
Social
Accions previstes: 9
Accions realitzades:
no s'ha realitzat cap
tipus de formació
obligatòria
especialitzada en
aquesta matèria, ni en
el sector de Justícia
(jutges i magistrats
poden optar a aquesta
formació de forma
voluntària i privada),
ni en el sanitari o el
docent. Tampoc en els
sectors de serveis
socials, forces de
seguretat, Policia
Autonòmica i Local.

Àrea d'Investigació. 

Pressupost: 
498.419 € 
Objectius: promoure
la investigació sobre
les causes,
circumstàncies i
conseqüències de la
violència que
s'exerceix contra les
dones en totes les
seues manifestacions. 
Conselleries:
Benestar Social,
Justícia, Interior i
Administracions
Públiques
Accions previstes: 9
Accions realitzades:
aquest àrea és difícil
de valorar, ja que no
tenim coneixement de
les investigacions ni
estudis portats a
terme, si se n'han
realitzat; aquesta és
una vella reivindicació
de les associacions de
dones: volem veure
els estudis, informes,
estadístiques que es
fan sobre aquest
tema.

TOTAL PRESSUPOST
PLA 2004-2008

31.572.730 €

Programa 141.30 JUSTÍCIA JUVENIL I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
Reforma Centres Atenció Dona (2008-2012) pressupost per a 2008     10.000 € 
Equips Reposició Centres Atenció Dona (2008-2012) pressupost per a 2008 10.000 €

Origen-destí del finançament:
Programa Violència Familiar 169.000 € 
Conveni Instituto Nacional Mujer 112.400 €

Detall de Transferències i Subvencions:
Subvenció Fundación Estudio de la Violencia Reina Sofia 670.000 €
Subvenció Fundación Estudio de la Violencia Reina Sofia 90.000 € 
Subvenció Fundació per la Justícia (**) 40.000€

(*) Quant al conveni amb l'Instituto Nacional de la Mujer, no se sap la destinació de les partides
concedides els anys anteriors.
(**) Per a col·laborar en programes d'inserció sociolaboral mitjançant microcrèdits dirigits a
dones víctimes de violència de gènere, grups vulnerables, immigrants i menors. Això vol dir que
la quantitat real per a les dones víctimes de violència és molt escassa i se centra exclusivament
en els centres atenció dona. Sorprén comparar aquesta quantitat amb els 760.000 € destinats a
la Fundació d'Estudis Reina Sofia.

Iniciatives, promeses i pocs diners

Del segon pla (2004-
2008), no s'ha fet un
seguiment de les accions
i objectius complits, ni de
la destinació de les
partides pressupostàries



Allioli
La Intersindical Valenciana, integrada
en la Plataforma Feminista del País
Valencià, associacions de dones,
sindicats, partits polítics i persones
individualment en solidaritat amb les
accions a favor de les clíniques
avortistes, conjuntament amb les
diferents plataformes i
organitzacions de dones de l'Estat
espanyol, han estat recollint
documents d'autoinculpació de
dones que manifiesten haver avortat i
d'homes que manifesten haver-les
acompanyades. Aquestes
autoinculpacions s'havien de
presentar al jutjat, però la majoria no
s'admeteren, ja que el secretari del
jutjat va considerar que tenien un
defecte de forma, per no constar-hi
ni el lloc ni la data de l'avortament.

Tanmateix,  a finals de febrer es va
cridar a declarar a la Direcció
General de Policia de València a dues
dones signatàries. Membres
d’Intersindical Valenciana es van
personar en les depèndencies
policials per a donar suport a les
dues dones inculpades, que van ser
comminades a declarar davant la
policia, malgrat haver manifestat el
seu desig de no fer-ho si no era
davant d'una jutjessa o jutge. La
pressió de les persones de diferents
organitzacions que es van personar
davant la central de policia finalment

ha corregit l'actuació d’aquesta, que
s'ha limitat a prendre'ls declaració i
deixar-les lliures a continuació. 

Suport a les inculpades
Intersindical Valenciana denuncia la
gravetat d'aquests fets, que són
continuació de la campanya de
criminalització a què s'està
sotmetent professionals i dones que
s'han adherit a les campanyes per la
despenalització de l'avortament. Per

això, el Sindicat va impulsar una
concentració de suport a les dones
inculpades el passat dia 29 de febrer
davant la Ciutat de la Justícia de
València.

Assassinat de quatre dones 
Intersindical Valenciana denuncia els
assassinats de dones i insta els
governs espanyol i valencià a
desenvolupar plans contra la
violència de gènere que puguen fer

front i acabar amb aquesta xacra, així
com aplicar amb rigor les mesures
judicials que es contemplen a la llei,
per tal d’imposar el càstig
corresponent als responsables
d’aquests assassinats.

A finals de febrer van ser quatre
les dones assassinades en un sol dia,
però  aquesta realitat ens colpeja dia
rere dia. Els avenços reals sobre
aquesta xacra social són
notablement insuficients.
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Intersindical defensa el dret de les dones a decidir

PER A LES DONES

T
inc la gran sort d'haver-me fet en un
món de dones. Em va parir una dona
extraordinària que, com té per costum
repetir-me quasi cada dia,  no tindrà el

gust de veure que el seu fill s'acaba de coure.
Vaig rebre l'immens regal de conèixer la meua
companya, fa vora trenta anys, una força de la
natura a la qual  li dec el que sé i el que sóc. I
encara ara, cada matí, en obrir els ulls,
segueix il·luminant-me l'univers, per
delicadesa. En començar a treballar al primer
cicle d'Educació Infantil, vaig ser acollit per un
col·lectiu laboral absolutament femení; un
espai  habitat per grans professionals i
amigues entranyables. Vint vides laborals
necessite, i encara no, per a retornar una part,
insignificant, del que elles m'han donat perquè
sí. La fascinació quotidiana amb què m’han
embolcallat els últims vint-i-cinc anys és
impossible d’explicar ni d’agrair. I així és com,
criat en un univers construït en femení i
habitat per dones tendres, incansables,
valentes, decidides i encabotades a construir
un món millor, m'ha costat prop de mig segle
entendre l'estereotip de la fragilitat femenina.

Hem assistit últimament a una mobilització
general de tota la iconografia feixista -amb
sotanes i sense- que ens ha retornat a
situacions i patiments que créiem superades i
soterrades fa trenta anys. Així, tornem a trobar
dones interrogades pels cossos de seguretat

que han hagut de reviure davant dels jutges el
drama personal que els va tocar viure en haver
de prendre la decisió d'avortar.

I ens trobem també amb dones que
s’autoinculpen davant la justícia per haver
avortat al marge dels supòsits legals. Fins i
tot, d'haver-ho fet abans que hi hagués cap
supòsit legal. I espere que no, però és possible
que tornem a veure dones empresonades per
haver pres una decisió personal amb llibertat.

I és que, quan parlem  de fragilitat
femenina, no parlem de les dones, sinó dels
seus drets. Uns drets tan vulnerables i tan
fràgils que necessiten que la seua defensa
siga cíclica. I són drets arrancats i no regalats!
Són drets que necessiten ser defensats davant
un discurs reaccionari que, malauradament,
sol trobar ressò tant a la dreta com a
l'esquerra de l'espectre polític.

Per a mi, la polèmica entre pro avortistes i
antiavortistes és totalment fictícia . No conec
cap dona pro avortista! Cap dona que, com diu
algú, avorte per gust. Cap ni una a qui avortar

li produïsca plaer, com algú tan cínicament vol
insinuar. En canvi, en conec moltes que han
deixat ben clar què volen: nosaltres parim,
nosaltres decidim. Tan senzill i tan contundent
que no hi cal afegir res més.

La cautela o  la covardia política  pròpia dels
processos electorals pot alimentar aquest
altre tipus de violència masclista. Per això em
preocupa pensar fins on permetrem que
arribe aquesta barbaritat. És possible que
tornem a viure els caps de setmana migratoris
a Anglaterra o Portugal? Tornarà a avortar a
l'estranger qui s'ho puga pagar? Reviscolarà
l'economia submergida dels pisets pudents i
els baixos insalubres on tantes adolescents
sense recursos s'havien de jugar la salut i la
vida? Tornarem a trobar companyes
detingudes i interrogades per parlar
d'anticonceptius a les seues alumnes? Jo, que
sóc bastant gran, recorde que això també era
delicte. Arribarem a plantejar-nos si una
femella té anima?

Estimades amigues, he de confessar-vos
que tinc por. I no pel resultat d'aquest nou
combat, ja que sé que el tornareu a guanyar.
Em fa por la humiliació i les agressions
absolutament gratuïtes i innecessàries que
haureu de patir. I també em fa molta por el
grau de crueltat que gosarà d'exhibir aquesta
societat patriarcal en què vivim davant allò que
més odia: la llibertat.

Fragilitat femenina

Salvador Sanmartin

La polèmica entre pro avortistes i
antiavortistes és totalment
fictícia. No conec cap dona pro
avortista! Cap dona que, com diu
algú, avorte per gust

El Sindicat reivindica la regulació de l’avortament com un dret, fora del Codi Penal

Els recents atacs que els sectors
socials més conservadors contra el
dret a l’avortament representen una
amenaça al dret a decidir de les
dones. Així ho entén Intersindical
Valenciana, que dóna suport i se
solidaritza amb les dones que

recentment han estat perseguides
per exercir el seu dret. El Sindicat
exigeix del govern espanyol i dels
partits polítics un compromís clar i
decidit per a acabar amb l’actual
inseguretat jurídica i modificar la llei
de despenalització parcial de

l'avortament, de manera que deixe
d'estar considerat com a delicte en
el Codi Penal: “La nova normativa
ha de garantir el dret de les dones a
interrompre voluntàriament
l’embaràs de forma normalitzada i
en la xarxa sanitària pública.” En

aquest sentit, la Intersindical
participa en totes les manifestacions
i actes reivindicatius en defensa del
dret de les dones a decidir i segueix
compromesa a reivindicar-lo en tots
els àmbits socials.

Concentració previa a l’entrega d’autoinculpacions a la Ciutat de la Justícia de València/FOTO: ALLIOLI
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Les jornades “Trenta Anys de Femininisme al País
Valencià:  Allò que fem, allò que volem”, celebrades
pel novembre i desembre de 2007, han constituït
una mostra viva i autèntica de la presència de les
dones en tots els àmbits del pensament, el treball i
l'art.

Les ponències, taules, tallers i vídeos s'han
estructurat en tres eixos: Nous posicionaments i
respostes a velles realitats, Espais i confluència del
moviment feminista en els últims anys i Projecte de
futur.  També hi va haver dues exposicions sobre
migració femenina (organitzada per Dones
Immigrants) i sobre dones de la república, (organit-
zada per Dones de Xirivella en Acció), un recital de
poesia a càrrec d’Encarna Sant Celoni i Maria
Fullana, un concert de piano, la manifestació
ambientada per la Lesbian Band i diverses projec-

cions de audiovisuals.
La valoració feta per les dones de la Intersindical

Valenciana que hi van participar va ser molt bona. El
treball de l'assemblea organitzadora i la participació
de més de  600 dones, així com la varietat de temes,
la riquesa de les experiències i la qualitat dels
debats els ha donat un nivell de qualitat excel·lent. 

Entre les dones de l'STEPV que hi assistiren hi
havia Pilar Gregori, qui va anunciar que la campanya
per al 8 de Març s'inspira en alguns dels temes
abordats en les jornades i connecta amb les més
innovadores tecnologies de la informació; María
Ángeles Albadalejo i Mariló Sellés, qui van conside-
rar l'exposició sobre la migració femenina com a
“especialment impactan”; Rosa Roig que va desta-
car la ponència innovadora sobre ciberfeminisme; i
Helenia López, representant de l'Intersindical en

l'organització de les jornades, qui va destacar la
reflexió que han fet les més de 600 dones que hi han
assistit al voltant dels últims 30 anys de feminisme,
amb propostes de noves estratègies d'actuació.

Macu Gimeno (STAPV) va subratllar la importàn-
cia de disposar de tantes experiències i reflexions —
divesitat, bones idees i pràctiques— i va destacar les
intervencions sobre gènere i arquitectura, feminisme
i identitats i feminisme i globalització.

Carmen Mollá  (STSPV) pensa que durant els tres
dies de les jornades va quedar patent que el treball
ben organitzat no és incompatible amb la capacitat
per a somriure i que cal donar les gràcies als 30
anys de lluita feminista.

Aquestes jornades han servit, entre altres coses,
per a constatar la presència del moviment feminista
i la diversitat de col·lectius existents al País Valencià.

Una mostra viva del treball de les dones

FOTO: ROSA ROIG

Dones, desplaçament i política públi-
ca. Colòmbia.
Participants: Consuelo Vidal ONGD
ATELIER. ongdatelier.org, Leonora
Castaño, Presidenta de la Asociación
Nacional de Mujeres Campesinas,
Negras e Indígenas de Colombia,
actualment refugiada a Espanya, i
Rubiela Valderrama i Delys Palacios,
representants de l'Observatorio de los
Derechos Humanos de las Mujeres en
Colombia, sismamujer@cable.net.co

Introducció a càrrec de Consuelo Vidal
per a parlar del conflicte armat que
dura 50 anys a Colòmbia i que ha pro-
duït el desplaçament de 4 milions de
persones, el 75-80% de les quals són
dones i xiquetes/ts. Al voltant d'un
54% de dones estan desplaçades a
Colòmbia.
La dona com a botí de guerra, és vio-
lada sistemàticament i ha d'enfrontar-
se amb la pèrdua de la seua llar pel
desplaçament forçós a altres territoris
amb els seus filles i fills, sense mit-
jans per a poder mantindre’ls.
Delys Palacios és una de les supervi-
vents de l'atemptat durant els com-
bats entre guerrilla i paramilitars en
Bojayá-Chocó (pacífic colombià) en
2002, on van morir 119 persones i vora
4.000 foren desplaçades a la regió de
Bellavista. Delys prové d'una regió on

els habitants en la seua majoria són
afrocolombians. En els últims tres
anys hi ha hagut més de 10.000 des-
plaçats en aquest municipi.
Deixaren palesos els interessos que
determinades regions estiguen lliures
de persones, per deixar grans corre-
dors sense població que moleste les
operacions als grups armats cap al
Pacífic, tant per al tràfic d'armes com
de cocaïna.
Aquests interessos són també
comuns a les empreses que es dedi-
quen a les repoblacions forestals per a
l'explotació de l'oli de palma com a
substitut del petroli. En els últims anys
aquestes plantacions han proliferat,
cosa que ha comportat grans perjuís
als boscos tropicals i a la biodiversitat
poblacional. Molts països europeus
estan potenciant aquests cultius,
sense que els importe els danys.
Reconegueren el treball fet per Hugo
Chávez i Piedad Córdoba (senadora
colombiana) com a mediadors en el
conflicte. Demanen la pau negociada,
l'alliberament dels segrestats i
denuncien el trencament d'un acord
humanitari per un govern il·legítim. De
les denúncies sobre la invisibilitat de
les reiterades violacions dels drets
humans i les condemnes rídicules per
als crims i massacres col·lectives.
Criticaren la inoperància del govern

colombià per gestionar el pressupost i
la inutilitat de lleis com la ley de justí-
cia y paz o programes com Familias
en Acción que, o compren les dones
mitjançant escasses ajudes econòmi-
ques, o bé les deixen totalment sot-
meses a la voluntad dels homes.
Tota aquesta situació de violència con-
tra les dones els causa un clima de
terror i les deixa totalment desprotegi-
des en una societat on no tenen cap
dret ni poden tindre un paper prepon-
derant en la política o en un sindicat
(són mortes només per pertànyer a
aquests). No tenen accés a educació,
habitatge, treball o sanitat. Les dones
desplaçades encara estan en una
situació de més desemparança i vul-
nerabilitat que la resta; moltes són
camperoles, no tenen estudis i es tro-

ben fora de lloc en les ciutats. Les que
en tenien en les poblacions d'origen
no poden fer-los servir per a trobar un
treball en els nous llocs de residència.
La realitat d'aquestes dones és tan
dolenta i els traumes tan grans que
moltes d'elles necessiten ajuda i
assistència mèdica, especialment en
salut mental. I es troben amb el mal-
tractament de l'administració al servei
del govern.
La projecció del vídeo ‘Las invisibles’
va deixar les assistents al taller amb
un regust amarg per la cruel realitat
d'aquestes valentes dones.
En la següent pàgina web podeu veure
les activitats de l'Observatorio i el
vídeo.
desplazadasporlaguerraencolombia.org

Trenta anys de feminisme al País Valencià: ‘Allò que fem, allò que volem’

Part de la delegació de la Intersindical Valenciana / ROSA ROIG

Espais i confluència del moviment feminista en els últims anys: taller i video ‘Las invisibles’
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Recuerdo el terror de las primeras arrugas.
Pensar: Ahora sí. Ya me llegó la hora.
Las líneas de la risa marcadas sobre mi cara
aun en medio de la más absoluta seriedad.
Yo, frente al espejo, 
intentando disolverlas con mis manos,
alisándome las mejillas una y otra vez,
sin resultado.
Luego fue la mirada furtiva de mi reflejo
en los escaparates
preguntarme si la luz del día las haría más
evidentes,
si el que me observaba desde la otra acera
estaría censurando mi incapacidad de
mantenerme joven,
incólume ante el paso del tiempo.

Viví esas primeras marcas de la edad
con la vergüenza de quien ha fallado.
Como una estudiante que reprueba el examen
y debe caminar por la alle
con las malas notas expuestas ante todos.
Las mujeres nos sentimos culpables
por envejecer,
como si pasada la juventud de la belleza,
apenas nos quedara qué ofrecer,
y debiéramos hacer mutis;
salir y dejar espacio a las jóvenes,
a los rostros y cuerpos inocentes
que aún no han cometido el pecado
de vivir más allá de los treinta o los cuarenta.
No sé cuándo dispuse rebelarme.
No aceptar que sólo se me concedieran como
válidos
los diez o veinte años con piel de manzana;
sentirme orgullosa de las señales
de mi madurez.

Ahora,
gracias a estos razonamientos
cada vez me detengo menos
frente al espejo.
Paso por alto
la aparición de 
inevitables líneas
en el mapa de vida del rostro.

Después de todo,
el alma, 
afortunadamente,
es como el vino.
Que me beba quien me ame, 
que me saboree.

Gioconda Belli (Nicaragua, 1948),
del llibre “Apogeo”

Nací mujer

predestinada
al llanto
desde siempre
bebí palabras
sumergidas en sueños
en mis dos países
hubo muros que
aún quiero derribar
-botar piedras de siglos
no es fácil
para cuatro niñas
de cinco años-
en mis dos países
aprendí a amar
a las de mi piel
de mi voz
de mi cuerpo
de mis lenguas
nunca encontré
mi camino
lo sigo buscando
nací buscando
nací mujer
nací sola
sigo sola.

Maya Rossana Cú Choc (Guatemala, 1968)

Parlen les dones
la seva poesia
tendra i forta

Ben pocs s'aturen
a escoltar aquestes veus,
que, trasbalsades, 
un nou lleguatge diuen
nascut al fons dels segles.

Montserrat Abelló i Soler (Tarragona, 1918)
del llibre “Dins l'esfera del temps)

Parlen les dones

Montserrat Abelló i Soler

Sabor de vendimia

Gioconda Belli

POESIS

PETJADES DE DONA

C
ent anys després del seu naixement, la
figura de Mercè Rodoreda s'ha erigit
com una de les peces clau en el món
de les lletres, les pròpies i també les

universals. Celebrem el record d'una dona que
buscava en la literatura el sentit de la vida i,
sobretot, la llibertat. 

El conjunt de la seua obra literària fou escrit
en català, amb un estil molt personal. És el seu
un llegat literari, sovint carregat de símbols, que
no solament ha aportat una complexa galeria de
personatges, generalment de sexe femení, sinó
que ha permés que la literatura catalana es
consolide dins i fora de les seues fronteres. Cal
recordar ací que aquesta autora ha estat
traduïda a 27 idiomes. Víctima del temps que li
va tocar viure, els esdeveniments polítics i
socials dels anys 30 i 40 van definir la trajectòria
personal de l'escriptora, com no podia ser d'una
altra manera. La primera meitat del segle XX fou
una època de guerra i de postguerra, de canvis

profunds en la història de Catalunya i d'Europa,
fets pels quals l'autora es veié abocada a formar
part de les elits culturals que patiren l'exili.
Lluny del seu país, escriuria el gruix de la seua
obra.

D'altra banda, el destí personal fou assumit
com un error inevitable, tant que Mercè
Rodoreda creia que el que ella anomenava
“pecat de joventut”, el matrimoni amb un germà
carnal de sa mare, havia de condicionar la resta
dels seus dies,  com ara la relació amb Armand
Obiols, plena de boires, o l'amistat amb Andreu

Nin, o l'esquizofrènia del seu fill durant els
últims anys. A l'espill de les seues narracions,
l'amor, el sexe, les vivències personals més
íntimes es confonen en experiències frustrants,
sovint ridícules.

Així doncs, Mercè Rodoreda representa la
dona lluitadora que a través de l'escriptura
aconsegueix trobar finalment el camí de
l'afirmació i de la llibertat.  Encetem, doncs,
l'any Rodoreda. Una bona ocasió per acostar-
nos al ric univers d'una escriptora polièdrica
àmpliament reconeguda i sempre inabastable.
Una dona per a la qual la innocència que definia
la seua personalitat i que, segons ella, la feia
sentir bé en el món, va anar transformant-se de
mica en mica en una mirada intel·ligent i lliure,
complexa. Amb el temps, la seua rialla
provocadora i estrident, aquell gest que es va
negar a l'encasellament, no ha deixat de
planejar damunt els nostres caps. 

Mercè Rodoreda, 
des de la llibertat
Begonya Mezquita

Encetem, doncs, l'any Rodoreda.
Una bona ocasió per acostar-nos
al ric univers d'una escriptora
polièdrica àmpliament
reconeguda i sempre inabastable

Poesía de lo propio

Maya Rossana Cú Choc
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José Luis González Meseguer
Milers de persones es desplacen
cada dia am motiu de prestar
serveis a la Generalitat. Ho fan en
comissió de serveis, però en unes
condicions que el Sindicat denuncia
des de fa 10 anys. La salut laboral
és important per a les treballadores
i treballadors i no n’hi ha cap
explicació per mantindre vells
hàbits patronals. No és justificable

de cap de les maneres la reiterada
desídia que l’administració
valenciana manifesta amb les
treballadores i els treballadors que
en la carretera, perquè funcionen
bé els serveis públics, arrisquen la
seua seguretat i perden diners.

Col·lectius afectats
Un total de 1.300 persones en
paguen més que ningú les

conseqüències, perquè el seu
treball implica que puntualment o
regularment hagen d’eixir a la
carretera. Entre aquest col·lectiu,
cal destacar: enginyers/es superiors
i tècnics de diferents especialitats,
inspectors/es i agents/es
d’inspecció (de comerç, de consum,
de turisme, de transport...),
arquitectes, agents/es
mediambientals, etc. 

Però són moltes més persones les
que cada any han de desplaçar-se
puntualment per raons del servei:
membres de tribunals d’oposicions i
de comissions de concursos;
personal de centres específics, com
OCAPES, residències, albergs,
escoles infantils, PROPS, personal
d’administració i serveis de centres
docents, personal que assisteix a
tasques de formació, etc.

La Intersindical presenta la II Campanya ‘Pengem les claus’

La Generalitat juga amb la seguretat 
de milers de treballadores i treballadors

La II campanya Pengem les claus?
reprén les reivindicacions de 2002 i
que cada any STAPV i la
Intersindical presenta al Govern
Valencià amb la presentació dels
pressuposts. Les reivindicacions
pendents suposen:

� Increment de totes les
indemnitzacions per raó del servei,
de forma que s’ajusten al cost real.
Pel que fa al quilometratge,
l’actualització suposa una
indemnització de 0,3204 euros/km.
La diferència que aplica el Consell

es comprova comparant les xifres
vigents i les que apliquen altres
instàncies de l’estat i de les
comunitats autònomes. Si s’aplica
l’IPC des de la data del decret del
Govern Basc, de juny de 2006 fins
hui, els resultat són pràcticament
idèntics als càlculs de la
Intersindical (Vegeu el quadre).

�Nou decret sobre
indemnitzacions que actualitze i
millore el Decret 24/1997,
d’Indemnitzacions per raons del
servei, que afecta el personal de

tots els sectors de la Generalitat
(Administració del Consell,
Ensenyament, Justícia, i Sanitat) en
la seua regulació i aplicació.
Establiment d’unes condicions
laborals i jurídiques segures. 

� Pla de xoc dintre d’un autèntic
pla de prevenció de riscos laborals.
Eliminació o reducció al màxim del
nombre d’accidents in itinere i
adopció de les mesures preventives
escaients, amb la participació del
personal en els comités de
seguretat i salut laboral, i en les

diferents comissions sectorials. 

� Inclusió d’aquests aspectes en la
Comissió Paritària de Seguretat i
Salut Laboral de la Generalitat i en
la Mesa General de la Funció
Pública. Cal una solució definitiva a
la situació que pateix el col·lectiu
de vora 15.000 treballadores i
treballadors de l’administració que
utilitzen el vehicle de forma
habitual i de més d’11.000 que ho
fan de forma esporàdica. 

Una actualització urgent

El decret 24/1997 regula tant les
indemnitzacions de quilometratge,
les dietes de manutenció, els
transports, així com algunes
condicions per a fer front als danys
que pot ocasionar —tant al
personal funcionari, com al laboral
o l’estatutari— l’ús de vehicle propi
o oficial. Intersindical Valenciana ha
exigit de manera reiterada la
modificació d’aquesta normativa
perquè cal superar el perjuí
econòmic i d’inseguretat laboral
que la situació actual provoca. La
Intersindical planteja que la nova
regulació ha de considerar els
següents aspectes:

� L’augment constant dels
accidents in itinere. Aquests
accidents suposen un 10,87% del
conjunt d’accidents laborals, i
representen un 28,83% dels
accidents greus i el 43,56  dels
mortals. 

� La inseguretat en els
desplaçaments. Des que es va
promulgar la Llei 31/95 de
Prevenció de Riscos Laborals,
s’obvia el principi que
l’administració ha de garantir la
salut del seu personal. No hi ha ni
identificació preventiva dels
accidents i incidents en carretera.
No hi ha avaluació de les condicions
i dels itineraris. No s’investiguen les
condicions d’inseguretat, fins i tot la
cobertura jurídica del personal
davant els accidents. No es preveu
com cal que actue l’administració,
que sol llevar-se les
responsabilitats de damunt i sovint
provoca que calga recórrrer a les
instàncies judicials per a percebre
les corresponents indemnitzacions
per danys. La manca d’una política
de prevenció de riscos laborals
afecta directament tots els
col·lectius que treballen en
l’administració pública valenciana.

� El perjuí econòmic. La
Generalitat no paga les despeses
reals i, per això,  Intersindical
Valenciana ha presentat a la
Generalitat un estudi tècnic que
demostra que les indemnitzacions
que s’estan pagant estan molt lluny
de les despeses reals. Hi ha un
càlcul elemental que ho
exemplifica: les quantitats
(euros/km) que paga la Generalitat
per desplaçament als funcionaris
que han d’utilitzar el seu vehicle
particular en comissió de serveis
està pendent d’actualització des de
1997. A més, la indemnització
vigent està incompleta: la paga a
0,15 euros/km (25 ptes.), quan la
Intersindical reclamava en 2002 
0,27 euros/km (45,3 ptes.), una xifra
que ara és insuficient. Aplicant la
desviació de l’IPC, la Generalitat
hauria de fixar la indemnització en
0,32 €/km (53,2 ptes.). 
Més informació a:

http://www.intersindical.org/stepv/
detotes/pengemclaus.htm

� La degradació del servei públic.
Aquesta situació reiterada anys i
anys, té efectes perjudicials en el
personal. És sabut que la manca de
suport social, en aquest cas dels
superiors, és un fort element de
malestar i estrés en el treball. És
tracta d’un factor de risc
psicosocial perquè no es valora ni
el treball, ni els efectes en la salut
ni, al capdavall, el mateix servei
públic.

Quins aspectes s’han de canviar

0,29 € 

(48,25 ptes.)

0,228 €

(38 ptes.)

0,15 €

(25 ptes.)

0,19 €

(31,61 ptes.)

Preu per quilòmetre

Govern Basc

Generalitat de 

Catalunya

Generalitat 

Valenciana

Estat espanyol

2006 (tercera 

actualització; les 

anteriors en 1993 i 2000)

1988 (actualitzat)

1997 (no actualitzada)

2005 (revisió annual)

Decret 121/2006, de 13 de juny (BOPV

núm. 2006122-28/06/2006)

Decret 337/88, de 17 d’octubre (DOGC

núm. 1076, de 2-12-1988

Decret 27/1997 d’11 de febrer (DOGV 2931

de 12/2/1997)

Ordre EHA/3770’/2005, de 1 de desembre

(BOE núm. 289, de 3-12- 2005)

Govern Data d’aplicació Disposició

Elaboració pròpia

Unes 1.300 persones,
treballadores de la
Generalitat, eixen a la
carretera puntualment o
regularment

Intersindical Valenciana
ha exigit de manera
reiterada la modificació
d’aquesta normativa
perquè cal superar el
perjuí econòmic i
d’inseguretat laboral que
la situació actual provoca

Les indemnitzacions que
paga la Generalitat estan
molt lluny de les
despeses reals
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Avaluació del treball
L'avaluació de l'activitat professional valorarà

l'experiència, l'esforç personal i la qualitat del
treball desenvolupat. Es tindrà en compte el
compliment d'objectius prèviament fixats mesu-
rats mitjançant indicadors objectivables i referits
a l'activitat exercida.

S’establiran anualment els objectius generals
de cada unitat administrativa, que hauran de ser
públics, objectius i mesurables quantitativa i
qualitativament i que es fixaran negociadament,
amb participació de les persones treballadores
de les unitats afectades. L'avaluació individual
serà la mateixa que la de la seua unitat adminis-
trativa. Només podrà ser inferior quan hi haja
una sanció per baix rendiment. Podrà tindre
efectes per a la carrera professional i per a la
carrera administrativa: mèrit en concursos de
trasllats i promoció interna.

Grups professionals
Cal classificar els llocs de treball en tres

grups: A, B i C. A curt termini, això no és possi-
ble: cal classificar-ne en les agrupacions profes-
sionals, que proposem que s'anomenen, grup δ.
No s'han de classificar els llocs de treball dels
grups A i C en els subgrups previstos en el
EBEP, per a no perllongar el sistema que hi ha
hui en dia. El que proposem és:

Grup actual Nou grup
A i B A

C (part) B
C (part) i D C

E δ
Conseqüentment, cal seleccionar el personal,

a partir d'ara, en els grups A, B, C i D. No estem
d'acord amb la selecció de personal de nou
ingrés en els subgrups A2 o C2.

Grups professionals del personal 
La Disposició Transitòria Tercera de l'EBEP,

determina que transitòriament els grups de
classificació existents s'integraran en els nous
grups. És una transitòria, no una addicional, la
qual cosa implica que el legislador ha volgut
cobrir el possible buit entre el moment de l'en-
trada en vigor de l'EBEP i els actes d'aplicació
que se'n deriven, no una equivalència perma-
nent. Per això, el personal integrat transitòria-
ment en els subgrups A2 i C2, així com part del
personal integrat en el subgrup C1, han de man-
tenir aquesta situació fins la nova Llei de la
Funció Pública, però no amb posterioritat.

La nova llei ha de preveure la integració auto-
màtica del personal de la següent forma:

· Subgrup A2, en el grup A;
· Subgrup C2, en el grup C, i 
· Part del subgrup C1, seleccionat amb requi-

sit de Tècnic Especialista (FPII), en el grup B.
[Les titulacions de Diplomat Superior i de

Llicenciat/Arquitecte/Enginyer han desaparegut,
integrant-se tos en el títol de Grau Superior. Per
tant, no hi ha falta de titulació del personal del
grup A2 per a la seua integració en A1. Les per-
sones integrades en l'actual grup D, que tinguen
batxiller podrien integrar-se en una escala a
extingir del grup C, de la mateixa manera que
s'ha fet en l'Administració de Justícia.

Directius públics
L'EBEP diu que els òrgans de govern de les

comunitats autònomes podran regular la figura
del directiu públic. No obliga a la seua regulació,
sinó que pot existir o no. No n'hi ha reserva de
llei respecte de l'establiment d'aquesta figura.

STAPV-Iv considera que la figura de directiu
públic no és necessària en absolut. Per al nome-

Les propostes de STAPV per a la nova llei

nament d'alts càrrecs (director/a general, secre-
tari/ària general, sotssecretari/ària general,
secretar/ària autonòmic) no s'exigeix cap requi-
sit, a banda de la confiança del Consell en la per-
sona. Res no obsta perquè la Generalitat nomene
personal directiu tècnicament qualificat en un
càrrec reservat a la designació política.

Codi ètic
L'EBEP determina en el seu article 52 els

deures de les empleades i empleats públics; en
l'article 53, els seus principis ètics i en el 54 els
principis de conducta. Totes aquestes clàusules
conformen un Codi de Conducta, segons la prò-
pia definició del Capítol VI del Títol III de l'EBEP.

STAPV-Iv considera que la regulació és bas-
tant exhaustiva, per la qual cosa pensa que la
regulació que faça la llei de funció pública podria
consistir en: o bé fer una remissió a l'EBEP, bé
reproduir la mateixa regulació. En tot cas, tot i
que ja es preveu en l'EBEP -article 54.11-, es
podria regular més exhaustivament el deure d'a-
tendre la ciutadania en valencià i castellà en
igualtat de condicions.

Cossos funcionarials
STAPV-Iv proposa que la nova llei regule l'or-

ganització dels llocs de treball en dos sectors,
Administració General i Administració Especial,
en els grups i subgrups de titulació previstos en
l'EBEP i en cossos i escales. Es crearan per llei
de la Generalitat Valenciana. La nova llei de
Funció Pública hauria d'incloure en forma de dis-
posicions addicionals una primera regulació de
cossos i escales de l'Administració de la
Generalitat. Les Corts podran crear els seus pro-
pis cossos i escales, o bé reservar llocs de treball
per a cossos de la Generalitat.

Les Entitats Locals i les Universitats podran
classificar llocs en els cossos previstos en la llei
de la Funció Pública. En la Generalitat, els llocs
de treball dels cossos i escales podran ser ads-
crits a l'Administració del Consell, els organis-
mes autònoms i ens públics, a l'Administració
Educativa o a les Institucions Sanitàries.

En la regulació dels diferents cossos i escales,
hom tindrà en compte l'homogeneïtat dels cos-
sos de les diferents administracions valencianes,
per tal de facilitar la mobilitat interadministrativa.

La regulació ha de preveure que el personal
d'un cos puga passar a exercir una segona activi-
tat, tot complint funcions diferents. També que
l'accés a determinats cossos es reserve exclusi-
vament a la promoció interna del personal per-
tanyent a un o diversos cossos del mateix grup.

Accés a l’ocupació pública
S’ha de produir a cada cos funcionarial mit-

jançant convocatòries públiques que complis-
quen els principis constitucionals d’igualtat,
mèrit i capacitat. Els sistemes que regule la llei
han de ser el concurs, el concurs-oposició i l’o-
posició, sense establir-hi cap jerarquia entre ells.
La llei ha de deixar a criteri del Consell el siste-
ma a utilitzar, segons les circumstàncies.

Entre els requisits generals per a l’accés ha
d’estar la competència lingüística. Les persones
aspirants han d’acreditar un coneixement dels
dos idiomes oficials de nivell adequat al lloc de
treball que pretenguen aconseguir. 

Convocatòries
Promoció interna

� Es reservarà un percentatge mínim del 50%
per a la promoció interna. 
� Possibilitat de reconversió de les places. 
� El temari mai serà superior al d'accés lliure.

� Podrà participar tot el personal funcionari de
carrera del grup inferior (promoció creuada).
� L’accés a alguns cossos pot reservar-se a la
promoció interna des d’altres cossos.

Personal Discapacitat
�Reserva d’almenys el 7% per al torn de les
persones amb diversitat funcional.
�Discriminació positiva envers les persones dis-
capacitades psíquiques.

Accés diferenciat
Suposa aplicar al torn lliure la doble convoca-

tòria aplicada a la promoció interna de la
Generalitat des de 1999. Hi haurà dos processos
paral·lels d’accés a la Funció Pública:
� La llei reservarà almenys un 20% de les places
a les convocatòries de consolidació d’ocupació,
que seran per concurs-oposició, amb un 60% de
la puntuació màxima total per a l’oposició, i un
40% per al concurs, amb una valoració alta del
temps treballat en l’Administració.
� En el segon procés, es reservarà un mínim
d’un altre 20% de les places a les convocatòries
de torn lliure estricte. El sistema de selecció uti-
litzat pot ser el concurs-oposició o l’oposició. La
fase de concurs valdrà un màxim d’un 20%, i no
es valorarà el temps treballat en l’Administració,
sinó mèrits acadèmics (expedient, idiomes,
valencià -o requisit lingüístic-, etc.).

Nou sistema retributiu
L’EBEP determina com a retribucions bàsi-

ques el sou, els triennis i les pagues extres, com
en la legislació anterior, però acaba amb el com-
plement de destí obligatori.

STAPV proposa un sistema retributiu lligat a
les funcions dels llocs de treball concrets, prou
flexible com per a adaptar-se a les peculiaritats
de la prestació dels serveis, alhora que permet
una carrera professional de cada professional.

Retribucions del lloc: Cada lloc tindrà els
següents conceptes:
� Sou. Segons el grup o el subgrup.
� Complement del lloc: refondrà els actuals
complements de destí i específic: 
� Cada cos tindrà un nivell d’entrada, per les
funcions generals del cos.
� Cada lloc de treball podrà tindre un comple-
ment superior, segons: especial responsabili-
tat del lloc; direcció de personal; direcció de
programa; dedicació normal o especial; peno-
sitat del lloc; disponibilitat fora de la jornada.

Complements segons servei: Complements
de percepció no periòdica, en atenció a la realit-
zació de funcions, l’assumpció de responsabili-
tats superiors a les habituals, o en horari no
habitual. Només es percebran quan s’acredite
haver realitzat les funcions o responsabilitats
superiors. Per exemple, nocturnitat, festivitat o
turnicitat; guàrdies pressencials o localitzades, o
complement de caixa fixa.

Retribucions personals: Conceptes retributius
atribuïbles a cada persona empleada pública:
� Triennis.
� Complement autonòmic d’antiguitat, d’import
invers als triennis, per a igualar els imports
pagats a cada grup per antiguitat.
� Complement de carrera professional.
� Complements personals, transitoris o de
garantia.

L'avaluació individual
serà la mateixa que la de
la seua unitat
administrativa. Només
podrà ser inferior quan
hi haja una sanció per
baix rendiment

STAPV-Iv considera que
la figura de directiu
públic no és necessària
en absolut

L’accés diferenciat
suposa aplicar al torn
lliure la doble
convocatòria aplicada a
la promoció interna de la
Generalitat des de 1999

Des de novembre passat, la Conselleria de Justícia i
Administracions Públiques convoca els sindicats
membres de la Mesa Sectorial de la Funció Pública a
exposar les eues idees i opinions sobre diferents

aspectes de la normativa a incorporar en la propera Llei
de la Funció Pública. Aquestes reunions, eminentment
tècniques, es veuen reforçades per  reunions de meses
tècniquesen les quals l’a conselleria exposa les seues

conclusions. Ací teniu el que STAPV ha dit fins el moment:
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Intersindical
Los servicios jurídicos de STAPV-
Iv han obtenido una sentencia
favorable a sus tesis sobre la
incorrecta aplicación del aumento
de los específicos en la pagas
extras en 2007. Así, se confirma
la postura del Sindicato,
mantenida contra la opinión del
resto de centrales sindicales, en
el sentido de que el acuerdo de
aplicación del 1% adicional de la
masa salarial a las pagas extras
fué un timo.

La Mesa General de la Función
Pública alcanzó en enero de 2007
un acuerdo que STAPV-
Intersindical Valenciana denunció
públicamente. Aquel acuerdo,
supuestamente, aumentaba un
tercio del complemento
específico en la paga extra del
personal al servicio de la
Generalitat, por importe de un 1%
de la masa salarial. En realidad
ello no era así, sino que se hizo

un “artificio contable” y se
destinó parte del aumento del 2%
general, destinado por la ley de
Presupuestos al complemento
específico mensual, a financiar la
parte del específico que se cobró
en la paga extra. 

STAPV -y el resto de sindicatos
de Intersindical Valenciana-
impulsó la denuncia y recurso
contra este acuerdo. Ya tenemos
el primer resultado: el Juzgado
número 2 de Alicante ha dado la
razón a un funionario,
representado por nuestros
servicios jurídicos, con los
siguientes argumentos: 

"... Los artículos 23 y 26.4 de la
Ley 11/2006 [Ley de
Presupuestos de la Generalitat
Valenciana para el ejercicio de
2007], son lapidarios, al
señalar que el complemento
específico asignado al puesto
de trabajo del recurrente
experimentará un crecimiento

de un 2 por cien respecto al
establecido para el año 2006.
La realización de una simple
operación aritmética, nos lleva
a la conclusión de que no se ha
producido dicho incremento. 
... Obviamente, la
Administración demandada
incurre en un error, al no
haber tenido en cuenta la
utilización del adverbio
ADICIONALMENTE, en la
redacción del artículo 23.3 y
26.4 de la Ley 11/2006 y en el
Acuerdo del Consell de 19 de
enero de 2007. 
El Diccionario de la Real
Academia de la Lengua, define
el adjetivo ADICIONAL, como lo
que se suma o añade a algo.
Por ello, una cosa es que las
retribuciones íntegras del
personal al servicio del sector
público valenciano no puedan
exceder de un 2% y otra
distinta es que

ADICIONALMENTE, la masa
salarial del personal
funcionario experimente un
incremento de un 1%
destinado al aumento del
complemento específico. 
Por todo ello, debe ser
estimado el recurso, debiendo
el recurrente ver
incrementado su complemento
específico en un 2% en el año
2007."
El alcance de esta sentencia es

impresionante, ya que afecta a la
immensa mayoría de
trabajadoras y trabajadores
públicos, tanto de Sanidad como
de Educación o la Administración
del Consell, unas 100.000
personas en total.

STAPV esperará a la resolución
el resto de recursos interpuestos
para impulsar medidas de
extensión de los efectos de dicha
sentencia a todos los empleados
públicos.

El juzgado confirma que el aumento del específico en la paga
extra de 2007 fué un timo

STAPV ha exigido la
rectificación "inmediata"
de la categoría laboral y
la constitución de una
mesa de negociación
para aplicar el nuevo
convenio a Vaersa

Intersindical
Les treballadores i treballadors
públics de la Conselleria de Medi
Ambient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge estat eixint des del
dimecres 13 de febrer, a concen-
trar-se contra les externalitzacions
dels serveis que presten en la con-
selleria. Aquesta concentració es

va repetir divendres, 15 de febrer, i
dos dies a la setmana des de lla-
vors fins el tancament d’aquesta
edició. Convocades a les 10:30, la
de hui acabarà quan comence la
concentració del personal de vigi-
lància forestal de Vaersa, i la de
divendres quan comence la del
personal agent mediambiental.

La conselleria de Medi Ambient
és una de les més invadides per
les assistències tècniques de tot
pelatge. Les externalitzacions arri-
ben molt més enllà que en la
majoria de departaments. Les
empreses Vaersa, Tragsa i altres
en menor mesura, campen per la
conselleria no solament com si
fora sa casa, sinó moltes vegades
situant-se per damunt del perso-
nal funcionari que treballa en ella. 

STAPV-Intersindical Valenciana,
tota sola o conjuntament amb les
Juntes de Personal de Serveis
Centrals i de Serveis Territorials
de València, ha denunciat aquesta
situació en diverses ocasions.

Una sana reacció
Divendres 8 de febrer, més de

160 persones empleades públi-
ques de la conselleria, reunides en
assemblea, van convocar les con-
centracions de protesta. Una sana
reacció a un estat de coses que no
pot continuar. La Generalitat farà
bé d'atendre les justes reclama-
cions en els sentit de reforçar els
serveis públics amb personal

propi, i, en conseqüència, augmen-
tar les plantilles de les diferents
conselleries i departaments de la
Generalitat.

Concentrant-se sota la pluja
La determinació de les treballa-

dores i treballadors públics de la
Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge és
tal que en la primera concentració,
la del 13 de febrer, van eixir  a
pesar de la pluja, que va apofitar
l'hora de la convocatòria per a dei-
xar caure la remullada més gran
de la jornada. Com que la conse-
lleria té mà en açò de l'aigua...  

Per a divendres, 14 de març
està prevista una entrevista amb el
Conseller de Medi Ambient. STAPV
li exigirà el reconeixement explícit
del problema i el compromís de
negociar una solució, que ha de
passar per crear places estructu-
rals en les Relacions de Llocs de
Treball de la Conselleria.

La conselleria de Medi Ambient i Vaersa centren les
mobilitzacions en el primer trimestre de 2008

Cerca de 100 trabajadores de la
empresa pública de gestión
medioambiental VAERSA se han
estado concentrando con pancartas
a las puertas de la empresa y la
Conselleria de Medio Ambiente para
demandar una "regulación correcta"
de las categorías profesionales,
según han informado fuentes sindi-
cales.

Los manifestantes, la mayoría de
ellos en paro o en situación de con-
trato fijo discontinuo, han pedido
también un aumento del período de
contratación para los trabajadores
temporales y el "correcto cumpli-
miento de los horarios estableci-
dos".

Estas concentraciones, convoca-
das por STAPV-Intersindical
Valenciana con el apoyo de USO,
CAT, SIT y "parte de CCOO", son
actos de protesta de las trabajado-
ras y trabajadores después de que,
tras la entrada en vigor el 1 de enero
del convenio colectivo del personal
laboral de la Generalitat, la empresa
"se haya limitado a efectuar una
adaptación de las nóminas y la jor-
nada laboral".

En algunos casos se ha produci-
do "incluso una reducción salarial",
mientras que en otros se han apli-
cado los complementos "de forma
aleatoria", algunos de ellos descata-
logados.

Consideran también que la adap-
tación ha sido efectuada de forma
unilateral por la empresa, sin que se
haya permitido una negociación,
"algo que incumple el acuerdo de
adhesión".

Según las fuentes, VAERSA no ha
facilitado a los representantes de los
trabajadores el detalle de las varia-
ciones en la clasificación de los
puestos de trabajo, a pesar de que
es un requisito exigido por la
Dirección General de Presupuestos y
por la Dirección General de Trabajo.

Por ello, los trabajadores han exi-
gido la rectificación "inmediata" de
la categoría laboral de los colectivos
perjudicados y la constitución de una

mesa de negociación para acordar la
aplicación del nuevo convenio a los
trabajadores de VAERSA .

Tras las primeras concentracio-
nes celebradas en la conselleria de
Medi Ambient, los sindicatos han
celebrado nuevas movilizaciones
para obtener una respuesta de
VAERSA a sus reivindicaciones.

Entre ellas destaca, por su
importancia, la efectuada ante el
Palau de la Generalitat en XX. Al
cerrar esta edició, no había solución
todavía al contencioso planteado.
STAPV se ha comprometido con una
solución satisfactoria para el perso-
nal y no dejará de apoyar sus justas
reivindicaciones.

Los trabajadores de Vaersa también se apuntan a la 'ola' de reivindicaciones
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Intersindical
El Sindicat ha insistit en la
necessitat de “recuperar l’esperit
de consens i concòrdia” que va
presidir l’aprovació de les
Normes Ortogràfiques de 1932.
En les Normes, signades el 21 de
desembre, destacats escriptors i
entitats culturals valencianes,
reunides a Castelló, van
consensuar un acord que
adaptava l’ortografia fabriana de
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)
a la variant valenciana de la
llengua comuna. 

Arran el 75é aniversari de la seua
signatura, la Intersindical ha
refermat “el compromís de
promocionar i usar en tots els
àmbits de la vida la nostra
llengua, així com d’ensenyar-la a
les noves generacions de
valencianes i valencians que es
formen en les nostres escoles”.
El Sindicat ha exigit a totes les
administracions  un major esforç
per garantir el seu ús i la seu
promoció i ha convidat tota la
societat, especialment les i els
professionals de l'ensenyament,

“perquè en les seues tasques
programen, organitzen i facen
activitats per tal de destacar la
transcendència social i històrica
de les Normes (...) com una
projecció de futur (...) de la nostra
llengua en l’Europa del segle
XXI”.
El programa d’activitats
organitzades per a commemorar
el naixement de les Normes ha
comptat amb una destacada
participació de la societat civil.
Els actes van finalitzar el 21 de
desembre, dia de la signatura de
les Normes. A més d’Intersindical
Valenciana, la comissió
organitzadora de les activitats
està formada per Acció Cultural,
la Fundació Soler i Godes, la

Universitat Jaume I, l’Institut
d’Estudis Catalans, Federació
Escola Valenciana, FOLC,
Maulets, les associacions
culturals Socarrats, La Nau,
CCOO i UGT.

Rosa Roig
Des dels precedents en els anys
trenta, amb una clara intenció
unificadora, des de l’esforç per
difondre les Normes del 32 del
mestre Carles Salvador, esforç
convertit en “lliçó” i “cursos de
llengua”. Amb la humil contribució
a la difusió de la literatura en
català de l’Editorial Torre. Des del
primer Institut de Filologia
Valenciana de Manuel Sanchis
Guarner fins a la intervenció
fonamental i compromesa de la
Universitat, tot preparant
ensenyants. Des de les assemblees
unitàries en la Transició, que
impregnaren l’esperit d’aquest
Sindicat, de compromís per la
llengua i amb la llengua. Des de la
Norma, única i escassa, insuficient
i confusa de l’Estatut del 1982,  fins
a la creació  de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua, que es
declara hereva de l’esforç
unificador.

Han passat 75 anys de vida en
una societat que va creure en la
república i després va perdre una
guerra i l’oportunitat de fer una
autèntica transició cap a la
modernitat. Una societat que va
patir una dictadura i va lluitar per
una democràcia que encara estem
construint.  Només la voluntat ens
va moure en el passat i va
aconseguir que es transformés la
realitat. Ho explica Enric Valor, en
el seu discurs d’investidura com a
doctor honoris causa de la
Universitat d’Alacant: l’any 1932,“el
panorama era desolador” i, tot i
així, sorgí la norma, de la voluntat. I
ens empaità, i una eina,
aparentment tan mínima, ens va fer
avançar, segueix dient Valor. “Les
Normes havien obert el camí”. 

Ara, 75 anys més tard, amb un
ampli ventall de voluntats
recordant les Normes, compartim
les paraules de la junta de personal
docent de Castelló per tal de
“refermar el compromís
d’ensenyar la nostra llengua i en
valencià a les noves generacions

que formem”. Hem de treballar per
“arribar a un acord que possibilite
la recuperació del valencià en tots
els àmbits d’ús social i fer de la
nostra llengua una eina de
comunicació i de cohesió”.

Hi ha moltes voluntats, però ens
falta la institució. Per al  pròxim
aniversari, les institucions de tots
les valencianes i valencians han de
protagonitzar els actes (no només
els fórmula 1, l’America’s Cup o la
visita del Papa).

I mentre arriba el futur, ens
acompanyen novament les
paraules del mestre Enric Valor:
“Les Normes de Castelló han creat
una gran i saludable inèrcia de
lectors i escriptors. L’idioma s’ha
consolidat i es consolida, més a
més, segons el seu ensenyament
va ampliant-se, i així ha pogut i pot
resistir els embats absurds i
inimaginables que sofreix, perquè
una nodrida colla de bons
valencians han petjat terra ferma
en el seu treball renovador”.

1932-2007. L’acord de Castelló va unificar la normativa lingüística del valencià

75 anys de les Normes que van obrir el camí

1913 Proclamació de
les normes

unificadores per al
Principat

1918 Pompeu Fabra
publica la seua
Gramàtica Catalana

1930 La Societat
Castellonenca de

Cultura publica
La llengua

valenciana.
Notes per al
seu estudi i
conreu, de
Lluís Revert

1933 Carles
Salvador
publica el

Diccionari
Ortogràfic

Valencià

1951 Lo Rat Penat
comença els seus
Cursos de Llengua,
seguint les Lliçons de
Gramàtica valenciana
amb exercicis pràctics,
de Carles Salvador 

1950 Editorial Torre,
que publicà en plena
postguerra més de

seixanta títols,edita la
Gramàtica valenciana,
de Manuel Sanchis

Guarner 

1976-77 STEPV, que es
constitueix arran les
assemblees unitàries

que el professorat
engega durant la

Transició, aposta de
bon començament per
la valencianització de

l’ensenyament 1978Manuel Sanchis
Guarner promou i
dirigeix l’Institut
Interuniversitari de
Filologia Valencia

1982 L’Estatut
d’Autonomia estableix
la cooficialtat de
valencià i castellà.
però evita tota
referència a la unitat
de la llengua

1978 Acció Cultural
enceta, entre d’altres

projectes, les
Campanyes Carles

Salvador sobre llengua
i cultura

1983 La Llei d’Ús i
Ensenyament del

Valencià, promoguda
per la majoria

d’esquerres a les
Corts valencianes

ordena la introducció
del valencià en

l’ensenyament, tot i
que no aspira a assolir

la normalització
lingüística en l’àmbit

social

1998 La Llei de creació
de l’Acadèmia

Valenciana de la
Llengua declara

l’objectiu d’elaborar la
normativa del

valencià, a partir de
l’acord ortogràfic de

les Normes de
Castelló”

1986 Federació
d’Escola Valenciana
organitza la primera
Trobada d’Escoles en
Valencià a Benifaió i la
Xara

1966 Enric Valor
publica el seu Curso de

lengua valenciana, a
l’Editorial Gorg 1974 L'Institut de

Ciències de l'Educació
comença a preparar
centenars
d'ensenyants que
assumiran
l’ensenyament del
valencià a escoles i
instituts

LA NORMATIVITZACIÓ DEL VALENCIÀ

1932

“Les Normes de Castelló
han creat una gran i
saludable inèrcia de
lectors i escriptors.
L’idioma s’ha consolidat i
es consolida, més a més,
segons el seu
ensenyament va
ampliant-se, i així ha
pogut i pot resistir els
embats absurds i
inimaginables que
sofreix”

Enric ValorElaboració: Intersindical

La Intersindical ha
refermat el compromís
de promocionar i usar en
tots els àmbits de la vida
la nostra llengua i ha
exigit a totes les
administracions un
major esforç per garantir
el seu ús i la seu
promoció

La Intersindical se suma als actes commemoratius del 75è
aniversari de les Normes Ortogràfiques de 1932



FENT CAMÍ

Els sindicats Intersindical Valenciana,
Intersindical Alternativa de Catalunya
i STEI-i Intersindical d’Illes Balears
s’oposen al tancament dels
repetidors del senyal de TV3 i d’altres
canals  de la Corporació Catalana de
Radiotelevisió per part del govern
valencià i consideren la mesura “un
atac a la llibertat d’expressió i a la
llibertat d’informació, així com a la
unitat de la llengua i a la nostra
cultura. Aquest fet és una mostra
més d’un tarannà autoritari i posa en
evidència que el Consell continua
amb la seua política de controlar els
mitjans de comunicació per obtindre
un benefici partidista. Defensem el
dret de les valencianes i valencians a
poder veure la TV3 i donem el nostre
suport a Acció Cultural del País
Valencià en la defensa de la recepció
de TV3. A més, exigim la retirada de
les multes imposades a ACPV i
animem el conjunt de la ciutadania a
participar en la campanya per fer
front la sanció”.  

Comunicació sense fronteres
“En un moment d’enriquiment de
tota l’oferta comunicativa audiovisual
i d’increment en el nivell
internacional d’una comunicació
sense fronteres, sorprén una decisió
de base política que tendeix no sols a
reduir i a retallar l’oferta televisiva

actual, sinó també a reprimir el dret
dels ciutadans a rebre i a triar
qualsevol opció d’aquesta oferta. Cal
recordar que els valencians rebem el
senyal televisiu de TV3 des de fa més
de vint anys. La mesura de clausurar
les emissions és encara més greu si
tenim en compte que ataca
directament la difusió de la llengua
pròpia dels valencians, llengua per la
qual el govern valencià hauria de
tenir una atenció especial”.  

Les tres Intersindicals insten la
Generalitat de Catalunya, la
Generalitat Valenciana, el Govern de
les Illes Balears i el Ministeri
d’Indústria a arribar a un acord i
reservar els canals necessaris per a
la difusió de les cadenes que emeten
en català arreu del territori lingüístic.
A més, animen el conjunt de la
ciutadania a participar activament en
totes les accions de protesta
convocades arreu del país.  
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Les Intersindicals, contra el tancament de les emissions de TV3

Plataforma contra la demolició del
Teatre Romà

Intersindical
Intersindical Valenciana s’ha adherit
a la plataforma contra la demolició
del Teatre Romà de Sagunt. El
Sindicat considera la sentència que
obliga a la reversió de les obres
realitzades en el teatre “un colp
contra el desenvolupament
econòmic i cultural de la ciutat. Es
tracta d’una sentència
desmesurada i poc equilibrada amb
el que és just, ètic i desitjable i
considera que amb una sentència
com aquesta es paralitza el
renaixement d’una ciutat moderna
que estava assentant les seues
bases sobre el pilar de la
recuperació del patrimoni històric i
industrial. A més de truncar el camí
del recobrament econòmic, també
s’amenaça de paralitzar
esdeveniments culturals que posen
Sagunt en coneixement de molts”.
En conéixer la decisió judicial, es va
constituir una plataforma a iniciativa
del Col·lectiu pel Patrimoni. 
La majoria de la ciutadania de
Sagunt considera aquesta sentència
desfà el camí recorregut en la
recuperació i posada en valor de
restes arqueològiques. A més del
Teatre, s’ha paralitzat el museu de
la Moreria. “Es tracta d’un conjunt
de fets que fan pensar en un

desinterés de part dels qui
governen per dotar-nos d’un entorn
agradable, estable i del qual els
saguntins es puguen sentir
orgullosos”, afirma un escrit signat
per la plataforma. “L’execució de la
sentència no la patirà només el
Teatre, serà una sentència contra
tot Sagunt”.

Suport a Acció Cultural

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) va ser multada amb 300.000
euros pel govern valencià, una multa que ha provocat un rebuig
generalitzat, ja que és incomprensible que, en un context de
multiplicació de l’oferta televisiva i de construcció del projecte d’una
Europa sense fronteres, es pretenga evitar l’arribada del senyal d’una
televisió en particular. Som davant un problema que afecta a tots els
ciutadans i ciutadanes, perquè el català és el patrimoni comú, de
València, Barcelona, Palma, Perpinyà o Fraga. 

Davant d’un fet tan greu, Intersindical Valenciana ha acceptat la
invitació d’Acció Cultural del País Valencià a col·laborar de manera
activa per fer front col·lectivament a la sanció.  L’objectiu, més enllà
de respondre a la multa i la intenció de tancament, és també
mobilitzar els més amplis sectors socials a favor d’un acord de
reciprocitat entre els governs de Catalunya i el País Valencià que
tanque definitivament el problema. La col·laboració per a fer front a
la multa consisteix en una aportació econòmica individual de 10
euros. Les persones interessades a col·laborar-hi poden ingressar
aquesta quantitat al compte corrent d’ACPV:
2100–0700–17–0200599135. A canvi de la vostra aportació, l’entitat
farà arribar una reproducció d’una obra classificada de l’artista
Antoni Tàpies, donada pel pintor català expressament per a l’ocasió,
com a reconeixement a la participació en la campanya. Més
informació: http://www.acpv.net/

Intersindical
La Intersindical Valenciana ha
participat amb la Fundació
Societat i Progrés i altres
organitzacions socials i cíviques,
en la quarta edició dels Premis
Tirant de l’Audiovisual Valencià. 

En aquesta ocasió, han
organitzat conjuntament sessions
del cicle Cinema social i polític
valencià, que es desenvoluparà a
finals del present mes de febrer.
Així, el local de la Intersindical
Valenciana, al carrer Juan de
Mena, 18, baixos, 46008 València,
ha estat enguany una de les seus
en què s’han projectat diversos
audiovisuals valencians que
aborden temes socials o polítics.

Les sessions han estat els dies
següents, d’entrada lliure i
s’iniciaren, puntualment, a les set
de la vesprada.

• 26 de febrer: Conejo frito i
Escuchando a Gabriel 

• 27 de febrer: Globos de agua i
Rumors 

Intersindical Valenciana ha participat en els 
IV Premis Tirant de l’Audiovisual Valencià



Transvasaments a manta
http://www.youtube.com/watch?v=o
r1m_p1DE-A

Feliç aniversari, Jaumet
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_I
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Begoña Siles Ojeda 

El cine del compromís

ENXARXATS

Joan V. Pérez Albero

Joan Cortés

NATURA VALENCIANAEN PANTALLLA

Les fruites i les verdures de
temporada són interessants des de
diversos punts de vista: el nutricional,
l’econòmic, l’ecològic... La natura ens
regala a l’hivern una sèrie de
productes, fruites i verdures que,
amb les seues vitamines,
carbohidrats i sals minerals ens
ajuden a afrontar els mesos de fred i
a combatre els catarros, constipats i
tremolors tan propis d'aquestes
dates. Bledes i espinacs, carxofes,
carbassa, col, floricol, cols de
Brussel·les, xampinyons, pésols,
faves, porros, card, remolatxa, rave,
encisam... són verdures d'hivern. Si
les incloem en la nostra dieta, a més,
ens aprofitem de l’aspecte econòmic,
ja que són verdures de temporada, i
afavorim l’ecològic.

La carxofa és el fruit de la
carxofera (Cynara scolymus). Pertany
a la família de les compostes
–asteràcies– a la qual pertanyen
altres plantes tan conegudes com la
margarida o algunes que fem servir
d’aliments com l’endívia, l’escarola  o
la lletuga o encisam. Les carxofes
són en realitat els rovells florals, és a
dir, les flors a mitjan formar que es
mengen quan estan tendres.

S’ha debatut sobre l’origen de la
carxofera. La hipòtesi més probable
és que  la carxofera tindria com a
planta originària el card silvestre
(Chicorium cardunculus). Aquesta
discussió, que procedeix dels antics
grecs, sembla orientar-se cap al fet
que les dues varietats conreades,
carxoferes i cards, procedeixen del
card silvestre fins al punt que totes
elles poden encreuar-se formant
espècies fèrtils.

El cultiu de la carxofera és molt
antic. Les primeres referències les
trobem en els dibuixos gravats en les
tombes egípcies. Els grecs i els
romans en van menjar en abundància
i sempre van pensar que era una
planta que els aportava grans
propietats digestives i afrodisíaques.
En aquell temps, d'aquesta planta
solament es menjaven les tiges. La
primera referència en la qual apareix
la carxofa com una hortalissa
comestible és en 1400, a Itàlia, que
n’és el primer productor del món
seguida d’Espanya. 

La carxofa ha estat considerada
des de sempre un aliment molt sa
per a la salut i una autèntica
medicina natural per al fetge. La raó
d'aquesta propietat cal cercar-la en
els seus principals components: la
cinarina i la inulina. Aquests
components afavoreixen la producció
de bilis hepàtica, la digestió dels
aliments, el descens dels nivells del
colesterol i les propietats diürètiques.

La carxofa

La qüestió del canvi climàtic ha
saltat a les capçaleres dels mitjans
de comunicació després que ha
passat anys sent la remor apagada
d’una mar llunyana. Però què ha
canviat en la consciència ciutadana
perquè haja passat de ser la
cantarella dels ecologistes barbuts a
ser el primer plat a les converses
intranscendents? Primer que res, és
un tema que ha anar madurant a
l’arbre i finalment ha caigut al cabàs.
En segon lloc, Al Gore i el seu lobby
han dissenyat una estratègia
mediàtica planetària amb la seua
nau capitana al davant, Una veritat
incòmoda. El tema, però, com les
figues a l’estiu, ja estava clevillat,
rebentat i picat pel pardal, vostés
perdonen. L’altre assumpte és la
inòpia del cosí de Rajoy. 

Al saborós canvi climàtic!
http://www.ipcc.ch/languages/spa
nish.htm

Al País Valencià patim una “pertinaç
sequera”, com diria el Nodo. També
sofrim una categoria especial de
sequera: la manca de referents
socials. En una enquesta recent feta
per la Conselleria sobre l’ús del
valencià i les personalitats més
conegudes pels valencians i
valencianes, Nino Bravo és un referent
més consolidat que Joan Fuster o que
Lluís Vives. “Clar que sí, tio. I ara!”. I
Jaume I hi té una presència discreta
perquè va a tots els llocs muntat a
cavall, especialment als jardins
públics, on maten el temps els
jubilats. Perquè el nostre rei fa pel
febrer 800 anys. O siga, en porta 735
jubilat. Feliç aniversari, Jaume I. Si es
commemorara com cal aquesta fita,
el monarca ens explicaria d’on venim.
Cap a on anem és ja una altra història,
que a un mes de les eleccions
generals no estem per a orgues.

Pel Nadal, l’espot institucional més
intermitent a Canal 9 ha estat,
segurament, el dedicat al
transvasament de l’Ebre. “Si dejamos
que el río Ebro tire al mar...”. És un
anunci que vol traure resquit de la
fibra sensible de la gent, que cultiva
la desinformació i la manipulació
política per clientelisme, en la línia de
l’“agua para todos”. No podem
permetre’ns solucions de fa dos
segles per a resoldre problemàtiques
contemporànies tan serioses com la
gestió de l’aigua. I menys si la
intenció última és abatre un
contrincant polític en l’escenari
estatal sacrificant si fes falta el
benestar de la societat valenciana. La
superficialitat política, però, capta
més oïdes del que ens pensem.
Aquesta campanya se suma a altres
de semblants que empren la ruptura
i la divisió permanent per compensar
la manca de programa polític. I és
que tota pedra fa paret.  

FENT CAMÍ

Mataharis
Directora: Icíar Bollaín.
Repartiment: Nuria González,
Najwa Nimri , María Vázquez,
Diego Martín, Tristán Ulloa,
Fernando Cayo, Antonio de la
Torre. Guió: Icíar Bollaín i Tatiana
Rodríguez. Música: Lucio Godoy.
Fotografia: Kiko de la Rica.
Producció: Santiago García de
Leánez. Gènere: drama. País:
Espanya, 2007. Seleccionada  en
el Festival Internacional de Cine
de Sant Sebastià

Tardor i hivern són les estacions
de les estrenes cinematogràfi-
ques. L'abatiment de la llum
solar i de les temperatures sem-
bla incitar les espectadores i
espectadors al recolliment de la
sala fosca i a les distribuïdores a
estrenar les pel·lícules que s’han
presentat en els festivals interna-
cionals: Canes, Sant Sebastià,
Venècia, Sitges, Seminci…
Segurament, una reminiscència
d'una època on el cinema era
l’espai més important per a l’en-
treteniment i l’oci. Així doncs, les
cartelleres estan desbordades. 

Mataharis, de Icíar Bollaín, és
una d’aquestes pel·lícules. No és
la millor, ni de la cartellera, ni de
la directora. Però en aquesta sec-
ció no només volem ressenyar la
pel·lícula més premiada o ovacio-
nada, sinó, com en aquest cas,
reconéixer la labor d'una de les
directores més compromeses del
cinema espanyol i, per què no, de
l'europeu.

Bollaín es compromet amb les
seues històries a parlar d'aque-
lles qüestions que preocupen
socialment, però afecten perso-
nes concretes. Temes com l'inici
de la joventut d'una vida indepen-
dent de la família en Hola, ¿estàs
sola? (1995); la integració dels
immigrants en Flores de otro
mundo (1999); el maltractament a
la dona en les relacions de pare-
lla en Te doy mis ojos (2003), o la
conciliació familiar i laboral de la
dona en aquest últim film. 

Sí, el tema principal de l'argu-
ment de les pel·lícules de la
directora basca obri molts dies
les primeres pàgines dels diaris i
dels informatius radiofònics i
televisius. Però les pel·lícules
d’Icíar Bollaín no són notícies. No
compten des de l'objectivitat
estadística. La directora crea una

història íntima i personal per
mostrar el rostre de la complexi-
tat emocional de tot subjecte
davant aquests conflictes. 

Rostres de dones, rostres d'homes 
Les dones són les protagonistes
dels relats d'aquesta directora.
Elles posen el rostre més personal
i humà als temes socials tractats
en les seues pel·lícules. Rostres de
dones que viuen en primera perso-
na el conflicte. I al costat d'elles,
els homes, les seues parelles
emocionals. Els rostres d'uns
homes units inseparablement al
conflicte. De vegades, com a causa
del problema; unes altres, no.
Rostres de dones i d'homes retra-
tats des d'una mirada que reflec-
teix amb un immens afecte com-
prensiu el seu sofriment, la seua
incomunicació, la seua solitud, la
seua por. Una mirada que observa
els personatges i que provoca que
aquests es vegen entre ells, sense
maniqueismes: ni víctimes, ni bot-
xins. Però sense relativisme. No
tot s’hi val. 

Ja ho hem dit, el cinema
d’Icíar Bollaín és un cinema del
compromís; per tant, els perso-
natges, les històries, parlen des
de l'honestedat dels sentiments.
Un parlar introspectiu i sincer
cap a l'altre i cap a un mateix,
que duu els protagonistes a pren-
dre decisions que els comprome-
ten en les seues accions fins a
perdre el que més desitgen. I les
tres protagonistes de Mataharis,
com les protagonistes dels seus
anteriors films, saben que quan
un mira i escolta sense prejudicis
la seua realitat externa i interna,
la veritat que aflora mou la histò-
ria, la seua història, cap a altres
sentits.

Existeixen moltes maneres de viat-
jar i molts tipus de viatgers i viatge-
res. Els viatges són un producte de
consum més i com a tals alguns
viatgers els utilitzen com ho fan
amb un mocador de paper, els usen
i els llancen. Quan viatges, alguna
cosa s'endinsa en el nostre cos.
Hem d'estar receptius i extraordinà-
riament oberts a l'experiència. Els
viatgers d'usar i tirar, però, conce-
ben el viatge com una operació de
càstig, com una invasió del territori
enemic. Per això anorreen, destros-
sen, embruten... Posseeixen un
sentit de l'orientació ben simptomà-
tic quan afirmen, a mitjan quinzena
d'infart per Europa: “Si hui és
dijous, açò és Holanda”. I resten tan
amples. Per sort, Fil per randa no
és així.

Fil per randa
http://www.fil-per-randa.com/



Cèsar Ferrandis Martínez 
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Engrescats per l’èxit del viatge a Barcelona i la
publicació de Volar..., el duet Casp-Adlert anava
a encaminar el seu esforç editorial de 1944 cap
a la col·lecció L’Espiga la qual, projectada
primer com La Gavina, pretenia editar llibres en
prosa amb l’anagrama de la Torre de Paterna,
poble nadiu d’Adlert i símbol de la seua editorial.
Una vegada més, la censura posà entrebancs i
sols va permetre llibres en vers, havent
d’ajornar el projecte fins a 1949, iniciant-lo amb
el recull Raïmet de pastor, de Josep Sanç.

Amb tot, el 1944 va destacar per l’aparició del
primer escrit públic per part de Joan Fuster. El
21 de setembre se celebraren a Sueca els VI
Jocs Florals de la seua història local. Fuster
presentava  Significació espiritual de la
Muntanyeta dels Sants, per bé que el presentà
amb el nom d’un amic. Haurem d’esperar a
l’Almanaque de Las Provincias para 1945, per
veure signat per ell l’article "Vint-i-cinc anys de
poesia valenciana". Posteriorment, a
l’Almanaque de 1946 apareixeria "Tres petites
elegies", els seus primers versos publicats,
enviats al diari dels Llorente per iniciativa
pròpia. Aquest article i els seus primers versos
serien llegits per Carles Salvador, que aniria a
conéixer Fuster a la pensió Faus del carrer de la
Mar, de València, on estudiava. L’any 1947 seria
el de la incorporació de Joan Fuster al petit món
literari i valencianista de la ciutat, de la mà del
pare Bertran, jesuïta català que havia fet classes
al suecà Francesc de Paula Burguera, paisà i
amic de Fuster. Burguera presentà Fuster al
pare Bertran i aquest, al seu torn, concertà una
entrevista amb Casp i Adlert. Era l’octubre de
1947.

Mentre no arribava la nota de qualitat
literària de Fuster, anaven apareixent diferents
opuscles de versos, més o menys reeixits. Així,
Enric Duran guanyava els Jocs Florals de Lo Rat
Penat amb Les cançons de l’horta (1944). Aquest
any, Soriano Bueso s’oferia a pagar l’edició de
Glòria Vicentina, un llibre de poesies dels millors
poetes valencians. Adlert, en carta a J. M. de
Casacuberta, dirà que Soriano havia preferit la
quantitat a la qualitat en aquest recull. També
en 1944, els Amics de la Poesia de Barcelona
editaven clandestinament a Casp i a Salvador
sengles plaquetes de poemes, Nu i Elegia,
respectivament. L’any següent, Carles Salvador
publicava Cant i encant de Benassal. Estampes
vilatanes, i el prolífic E. Duran i  Tortajada Poema
de València. Casp publicarà el seu segon llibre
de poemes, La inquietut en calma.

Entrem en la segona meitat dels quaranta
amb l’esforç dels diferents llibrets de versos, el
projecte editorial de Torre, l’aparició pública en
les tribunes periodístiques de Las Provincias i
Levante, sobretot de Carles Salvador i la seua
crida per tornar al llorentisme, durament
replicat per Adlert, les bones relacions amb
Barcelona i Mallorca (Casp havia assistit al juliol
de 1944 a l’aplec poètic de ca Massot) i, sens
dubte, la irrupció cada vegada més
aclaparadora de Fuster.

Les edicions dels “anys difícils”
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Eines. Papers per al canvi 
social, núm. 1

Publicació en paper i amb accés
lliure (www.revistaeines.com), que
naix amb vocació de permanència.
En el primer número, Berta Chulvi
publica un extens i documentat
informe sobre l’educació en el País
Valencià. Hi ha també una
entrevista amb Mª Consuelo Reyna.

Diversos autors
València 2007. 32 pàg.

Elogi de la transgressió
Identitat nacional i desraó d’estat

Ponències de les Jornades de
Psicologia i Identitat Nacional,
celebrades a Sueca (la Ribera
Baixa) en 2006. El text denuncia la
subsidiarietat de la llengua
catalana en relació amb el castellà i
el francés i apunta la
“conveniència” de transgredir unes
lleis injustes. 

Àngel Velasco i Quim Gibert (eds.)
La Busca. Barcelona 2007. 199 pàg.

Política y (po)ética de las
imágenes de guerra

S’hi aborda la representació de les
imatges bèl·liques en l’art, les
indústries culturals i els mitjans de
comunicació, les de la Guerra Civil
espanyola en el cine documental i
el de ficció, i el seu pes en la
configuració de la memòria
històrica i la identitat col·lectiva.

Antonio Monegal (comp.)
Paidós. Barcelona 2007. 220 pàg.

La muerte y su didáctica

Proposta innovadora d’orientació
laica, complexa i evolucionista,
detallada i susceptible de dur a la
pràctica, amb recursos per al
desplegament de l’Educació per a
la Mort. Si la mort està tan
relacionada amb la formació
humana, com és que segueix
allunyada de l’educació?

Agustín de la Herrán, Mar Cortina
Universitas. Madrid 2006. 459 pàg.
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Los 70 a destajo. 
Ajoblanco y libertad

En la transició de la dictadura
franquista a la democràcia hi havia
Ajoblanco, una revista llibertària
que ja publicava treballs sobre
ecologia, contracultura, lluites
obreres, música progressiva, art
conceptual o sexualitat lliure. El
llibre recupera aquells anys des de
la perspectiva dels moviments
assemblearis i antiautoritaris.

José Ribas 
RBA. Barcelona 2007. 590 pàg.

Els valencians d’Algèria
(1830-1962)

Aquest estudi sobre la presència
valenciana dins de l’excolònia france-
sa d’Algèria reivindica el patrimoni
cultural que la comunitat que va emi-
grar a aquell país ha aportat al poble
valencià. Per què emigraren? Com
s’hi adaptaren? En què treballaren?
El llibre, basat en entrevistes perso-
nals, respon a aquestes i altres qües-
tions.

Àngela R. Menages, J.-Lluís Monjo
Bullent. Picanya 2007. 255 pàgs.

Per a commemorar el primer
centenari del seu naixement, la
Universitat de València presenta una
impressionant exposició antològica de
l’artista i intel·lectual que pot visitar-
se a l’edifici de la Nau fins el 6 de
gener. Aquest catàleg fa un recorregut
pel llegat de Renau, amb una àmplia
mostra de la seua obra comentada.

Josep Renau (1907-1982).
Compromís i cultura

Universitat de València, 
València 2007. 500 pàgs.

“Naomi Klein denuncia l’estafa de
les polítiques econòmiques de
l’Escola de Chicago i la seua
connexió amb el caos i el
vessament de sang per tot el món”
(Tom Robbins, actor i director de
cine). L’autora de No logo mostra
ara la història secreta d’allò que
coneixem com a “lliure mercat”.

La doctrina del shock. El auge del
capitalismo del desastre

Naomi Klein
Paidós, Barcelona 2007, 708 pàg.

L’autor del Curs de Sociolingüistica
reuneix articles publicats (Saó,
Levante-EMV, El País, Avui, L’Espill,
Serra d’Or, L’Avanç, entre d’altres),
amb les seues preocupacions en
aquesta matèria, especialment la
substitució lingüística i el procés de
normalització. 

Quina política lingüística?

Toni Mollà
Bromera, Alzira 2007. 197 pàg.
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STA, sindicalisme a l’Administració local
El Sindicat de Treballadors de
l’Administració (STA) naix l’any 1992 a
l’Ajuntament de València, quan un grup de
sindicalistes afiliats fins llavors a UGT
decideixen formar una nova organització
que defensara els drets dels treballadors
des de la llibertat d’idees, la participació, la
solidaritat, l’autonomia i la independència.
Des d’eixe moment, STA es mostra com a
organització activa l’objectiu de la qual és
impulsar el seu model sindical i un altre
estil de fer sindicalisme en l’àmbit de
l’administració local. És així com
s’aconsegueix en 1995 formar una secció
sindical a l’Ajuntament d’Alacant, així com
en uns quants ajuntaments de la província
de Castelló. STA és membre nat de la
Intersindical Valenciana des del moment de
la seua creació l’any 2000.
Així, doncs, eixa escassa desena de
sindicalistes de fa 16 anys va gestar una
organització sindical que està present en
un gran nombre d’ajuntaments i centres de
treball dependents de l’administració local,
al llarg de tota la Comunitat Valenciana.

STAPV, la tradició de l’STEPV
Quan al juny de 2001 se celebren diversos
congressos per configurar l’estructura de
la Intersindical Valenciana, es decideix que
el sector de la Funció Pública de l’STEPV
esdevinga sindicat autònom i forme part de
la Federació de Treballadores i
Treballadors del País Valencià-Intersindical
Valenciana, com a sindicat de
l’Administració Pública, amb entitat jurídica
pròpia: STAPV-Iv.
El I Congrés d’STAPV-Iv dota al Sindicat
d’òrgans sindicals propis, entre els quals
cal assenyalar el Secretariat Nacional i el
Consell Nacional.
Els dos sindicats s’han fet cada vegada més
forts i a poc a poc han anat implantant-se
en els diferents sectors de l’Administració.
Els principis comuns que marquen la
nostra actuació en la lluita contra qualsevol
tipus d’explotació i el convenciment que la
suma dels esforços ens donarà més força
per a la consecució dels nostres objectius
comuns, ens ha fet arribar a aquesta unió
necessària.
Perquè el panorama sindical és ampli, però
les organitzacions som diferents. Nosaltres
no tenim cap posició que hàgem d’amagar i
som independents de qualsevol
administració o organització política. No
depenem gens ni miqueta de l’ajuda
institucional, això ens dóna llibertat per a
pensar o actuar. El nostre treball és públic:
tot el que fem ho diem en els nostres webs,
en les nostres revistes. La transparència és
la base del nostre model.

El model de STAS: el model d’Intersindical
STAS-Iv continua apostant per un model
sindical unitari, amb un alt grau de

pluralisme i de funcionament democràtic,
on càpien totes les persones que vulguen
defensar col·lectivament els seus drets i
els serveis públics.
Som una organització horitzontal,
autònoma, lliure, plural, independent i
aconfessional, que es regeix exclusivament
per la voluntat de la seua afiliació.
STAS-Iv, com a organització sindical
progressista, té com a principis rectors de
la seua activitat la participació en la presa
de decisions, la transparència de les seues
actuacions, la llibertat i la solidaritat,
basades en el respecte a la pluralitat
ideològica i l’esperit crític.
El nostre model és el de sempre: un
sindicalisme nacional basat en l’autonomia,
la participació i l’assemblearisme.
Nosaltres no hem canviat, però sí que ho ha
fet la realitat de la nostra implantació més
estesa en les administracions públiques, ja
que cada vegada són més les persones que
ens coneixen i creuen en aquest model.
El Sindicat ha estat present en vagues i
mobilitzacions; ens manifestem en contra
de la privatització dels serveis públics.
Apostem per canviar les coses, per fer
possible allò que un altre sindicalisme i un
altre món són possibles.
Si fa anys deien que érem coneguts per ser
el sindicat del valencià, ara podem dir que
també som el sindicat del personal
funcionari, dels interins, dels laborals de
les conselleries o organismes autònoms,
del Servef, de Justícia, de les empreses i
fundacions públiques, dels ajuntaments i
les diputacions, de les Corts, com també ho
som del personal de l’Administració de
l’Estat, tot i que en aquests últims sectors
cal intensificar l’acció sindical i acurar el
nostre missatge.
L’objectiu de contribuir a la unitat sindical
és un objectiu estratègic per a les
treballadores i els treballadors, i per això
forma part dels estatuts. Als dos sindicats
els han qualificat pràcticament
d’organitzacions corporatives per algunes
de les organitzacions amb les quals caldria
aconseguir la unitat desitjada. Estar per la
unitat i treballar des del pluralisme obliga a
tenir una pràctica en eixa direcció, a
compartir en un moment determinat una
reivindicació i una lluita a favor de les
treballadores i dels treballadors públics. La
pluralitat ideològica s’expressa lliurement
en el suport que dóna a les diferents
organitzacions sindicals. Aquest és un fet
que sempre mereixerà, mentre siga fruit
del joc net i democràtic, el respecte del
Sindicat.

La Intersindical a l’Administració,
el futur necessari
El Consell Nacional de STAPV-Iv convoca el 
III Congrés i aposta per la unificació amb STA-Iv

Els dos sindicats s’han fet cada
vegada més forts i a poc a poc
han anat implantant-se en els
diferents sectors de
l’Administració

STAS-Iv continua apostant per un
model sindical unitari, amb un alt
grau de pluralisme i de
funcionament democràtic, que
defense els serveis públics


