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STAPV
+ STA
STAS

Els dos sindicats
pertanyents a Intersindical
Valenciana l’àmbit dels
quals és l’Administració
Pública s’unificaran,
previsiblement, en un
Congrés a celebrar el
proper mes de maig.
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
diferents administracions i
serveis públics-, feia
necessària una confluència
orgànica entre ambdues
organitzacions, que arriba
amb motiu 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
sectors local, autonòmic,
estatal, de justícia i de
correus.
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El personal de Justícia
de la Generalitat, a la
cua en retribucions



Per al conseller de Justícia i
Administracions Públiqus, Fernando
de Rosa qui, apartant-se de la seua
pròpia actuació anterior, ha vinculat
de forma injusta i demagògica la
deficient atenció a les víctimes de la
violència de gènere amb la vaga del
personal dels jutjtas de violència
contra les dones.

Per a les funcionàries i funcionaris
dels Jutjats de Violència contra la
Dona, que han hagut d’escoltar que
elles i ells eren poc menys que els
culpables de la situació d’aquestes
dones quan l’únic que han fet és
defensar poder exercir les seues
competències en les millor
condicions possibles per a elles i ells
i també per a les dones víctimes de
violència que atenen.

OLI

ALL

D
es de l’inici del procés de
transferències en matèria
de Justícia a les comunitats
autònomes, iniciada en la

primera legislatura de José Maria
Aznar, allà pel 1997, han estat cada
cop més amples les diferències en
matèria laboral i retributiva dels
empleats i empleades de
l’Administració de Justícia arreu
l’Estat Espanyol.

Les meses sectorials de Justícia,
amb representació de les
administracions centrals i
autonòmiques, poc han aconseguit
per establir criteris d’igualtat i
homogeneïtat pel que fa a
retribucions complementàries,
substitucions, comissions de servei,
oficina judicial, i un llarg etc.,
d’assumptes que ens afecten per una
banda a les nostres butxaques i per
l’altra al treball del dia a dia.

I si la diferència de criteris aplicats
per les diferents administracions és
més que evident, també ho ha estat la
resposta dels treballadors i
treballadores i dels sindicats
representatius a l’hora de defensar
els seus interessos en cadascun dels
territoris. Un clar exemple són els
acords retributius en cada comunitat
autònoma i la diferència de
plantejament de les mobilitzacions.
També han hagut diferències a l’hora
de consultar l’opinió de les
treballadores i treballadors en la

resolució d’un conflicte, qüestió que a
STAPV li sembla imprescindible, però
que no és una pràctica comuna.

Com a mostra, les vagues
encetades al mateix temps en la
Comunitat de Madrid i en el territori
Ministeri, on a pesar que estem
parlant del personal al servei de
l’Administració de Justícia i de les
mateixes organitzacions sindicals les
que convoquen mobilitzacions, no van
ser capaços d’unificar mesures
d’actuació a l’hora de convocar les
vagues corresponents, ni d’unificar
reivindicacions econòmiques. Així
mentre els sindicats reclamaven a la
Comunitat de Madrid un increment
fins els 700 € mensuals, al dia
següent els mateixos sindicats
demanen 400 € quan la competència
és del Ministeri de Justícia.

Serà difícil avançar cap a un
reconeixement econòmic comú a tots
els territoris, però cal marcar-nos
l’objectiu de “a igual treball igual
salari”. El caràcter de cossos
nacionals no està renyida amb la
descentralització de l’Administració
de Justícia, però no podem acceptar
que s’utilitze aquesta per marcar
enormes diferències en el nostre
col·lectiu. Tan sols una actuació
comuna i coordinada a tots els
territoris ens permetrà reconduir
aquesta situació cap a una més justa i
equilibrada.

EDITORIAL
Igualtat, homogeneïtat i autonomia
en l’Administració de Justícia
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Atenció a les víctimesCanviar la promoció interna

LA CINQUETA

Josep Antoni Bomboí Arias

VIST PER SENTÈNCIA

E
l darrer procés selectiu per a la
promoció interna del personal al
servei de l’Administració de
Justícia ha estat decepcionant per

a la gran majoria de treballadors i
treballadores, tant per la seua concepció
com pels resultats obtinguts.

Així, la confecció de temaris, on la
reducció ha estat pràcticament sols en el
nombre de temes però no en continguts,
com els diversos tipus de proves a realitzar
han fet de barrera infranqueable per a
molts de nosaltres que hem vist totalment
retallat el dret a la millora i a la promoció
professional.

Les proves eliminatories desenvolupades
en l’anterior convocatòria han estat
qualificades d’irracionals i d’absurdes en
molts casos. Així, per al cas de la promoció
al cos de Gestió, se prima la capacitat
memorística de l’aspirant i no l’aplicació del
seu coneixement i experiència. Un altre
expemple, per al cas de la promoció al cos
de Tramitació, és la substitució de la prova
de mecanografia per la d’informàtica, però
on s’ha decidit aplicar el mateix criteri de
velocitat d’escriptura, la qual cosa no
demostra la capacitat tècnica de l’aspirant
en l’ús de les noves tecnologies i eines
utilitzades en l’administració.

Tot això, ha provocat que moltes de les
places convocades als diferents territoris
s’hagen quedat desertes. Ara és el moment,
de cara a la propera convocatòria, amb
l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2007 i
2008, de la negociació amb el Ministeri de
Justícia d’unes noves bases amb temaris
més reduïts, eliminació de proves
innecessàries i criteris de correcció més
raonables.

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

Les proves eliminatories
desenvolupades en l’anterior
convocatòria han estat
qualificades d’irracionals i
d’absurdes en molts casos

PENSADES

És fàcil tirar-li la culpa a les
persones treballadores que
estan exercint un dret
constitucional
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Celebrades concentracions de delegades i delegats al Palau de la Generalitat per exigir la clàusula de revisió salarial

Intersindical exigeix un acord de
legislatura d’àmbit general

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

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
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Intersindical
Després de la celebració
d’assemblees de les funcionàries i
funcionaris del cos d’auxili en la
Ciutat de la Justícia de València i de
Castelló, per tal d’abordar la
problemàtica causada per la
instrucció de suplències, s’ha
determinat plantejar a la Direcció
General de Justícia i Menor una
proposta per tal que l’Administració
done una resposta urgent davant la
situació que pateixen,
responsabilitat exclusiva de

l’Administració i de la seua
organització dels serveis.

Deu anys de reclamacions són
més que suficients per a que la
conselleria de Justícia reconega el
problema que ella mateixa va
provocar, amb una política
d’amortització de places i de creació
de serveis sense cap estudi previ,
sense aplicació de cap criteri
d’objectivitat ni d’igualtat a tots els
partits judicials.

La proposta, eixida de les
assembles, es centra amb

l’augment de places del cos d’auxili
dels deganats, mitjançant la seua
creació, destinades a atendre les
possibles substitucions a realitzar
durant la celebració de vistes dels
diferents òrgans judici als.

I amb caràcter complementari a
l’anterior, tan sols en aquells casos
en què les substitucions no es
pogueren cobrir amb el nou
personal, per impossibilitat o
coincidència de necessitats
simultànies, l’aplicació rigorosa de
l’ordre de suplències establerta en

la instrucció que les regula i el
reconeixement de la duplicitat del
treball realitzat amb una
compensació econòmica de dos
punts per suplència diària
efectuada.

STAPV-Iv ja ha presentat la
proposta a la Direcció General de
Justícia i Menor. Cal esperar que la
resposta arribe en breu i que siga
positiva. En cas contrari, el Si
ndicat tornarà a convocar
assembles per tal de definir la
estratègia a seguir.

STAPV presenta una proposta per a les suplències 
del cos d’auxili judicial
Deu anys són més que
suficients per a que
l’Administració reconega
el problema que ella
mateixa va provocar

Intersindical
Les negociacions sobre retribucions
dutes a terme durant els anys 2006 i
2007 en els diferents territoris de
l’Estat espanyol han suposat
augments retributius molt
desiguals pel que fa als
complements autonòmics.
D’aquesta manera s’està dibuixant
un mapa en el que cada cop
s’accentuen més les diferències
retributives entre les comunitats
autònomes, incloses les que
depenen del Ministeri de Justícia.

Així, si el País Basc, junt a
Navarra i Catalunya, van ser les que
van donar el primer pas, i foren les
primeres en veure augmentada
substancialment la nòmina  de les
seues empleades i empleats durant
l’any 2007, la Comunitat de Madrid
ha estat la última i potser siga el
millor dels acords signats fins el
moment, pel que fa a mig i llarg
termini. No obstant, hi ha
comunitats, com la pròpia Navarra,
Canàries o Galícia que tenen
pendent la negociació del 2009, la
qual cosa farà variar la seua posició
respecte a la resta.

La graella següent reflecteix la
diferència retributiva del personal al
servei de l’Administració de Justícia
dels territoris amb transferències
assumides. Estan ordenades
segons les quanties a cobrar durant
l’any 2008 i es mostra la retribució
mitja aproximada (cos de
Tramitació) incloent-hi diferents
conceptes com la millora addicional
i/o productivitat.

Al marge de les diferències
sindicals i dels desacords haguts
entre les organitzacions de distints
territoris, cal recordar que en la
majoria de les comunitats
autònomes s’han dut a terme
campanyes de mobilitzacions i
vagues per tal d’enfortir el
posicionament dels treballadors i
treballadores, i per tant dels seus
representants, i són precisament
aquests treballadors i treballadores
els que més han vist
recompensades les seues
reivindicacions. Al nostre territori,
com recordareu, es va produir tot el
contrari: una autèntica
desmobilització que va frustrar les
nostres legítimes aspiracions.

El personal de justícia transferit a la Generalitat Valenciana
continuarà a la cua en matèria retributiva

Cal recordar que en la
majoria de les
comunitats autònomes
s’han dut a terme
campanyes de
mobilitzacions i vagues
per tal d’enfortir el
posicionament dels
treballadors i
treballadores

2007 2008 2009
€/mes €/mes €/mes

País Basc 467 511 511
Catalunya 355 467 546
Andalusia 295 446 521
Navarra 379 406 Pendent de negociació
Madrid (*) 252 382 537
Canàries 367 372 Pendent de negociació
País Valencià (**) 274 324/349 449/474
Galícia 285 320 Pendent de negociació
Terr. Ministeri (***) 199 Pendent de negociació Pendent de negociació

(*) L’acord de la Comunitat de Madrid és per 4 anys, i preveu una pujada de 75€ en 2010 i 90€ més en 2011.
(**) L’acord de la Generalitat Valenciana també és per 4 anys, ja que inclou una clàusula de compromís dels sindicats signants
de no demanar cap increment retributiu al llarg de la resta de la legislatura (fins el 2011) per aquells conceptes que són
competència de la Generalitat.
(***) Continúa la vaga indefinida en el territori no transferit on es reclama un complement de 400 € des de l’1 de gener de
2008.



Asistencia sanitaria
En el conjunto del Estado a través de las entidades de seguro concertadas. Todos los
años, durante el mes de enero, se puede solicitar cambiar de compañía en las delegacio-
nes provinciales de MUGEJU. Pueden ser Adeslas, Asisa, Caser, DKV Seguros, La
Equitativa, Mapfre-Caja Salud, o las Instituciones Sanitarias públicas (Seguridad Social).

Prestaciones ortoprotésicas y sanitarias
Complementan la asistencia sanitaria con la implantación de un conjunto de prestaciones
no cubiertas por los conciertos y son atendidas por MUGEJU a través de ayudas económi-
cas cuya cuantía está fijada en el baremo de ayudas aprobado por la Asamblea General.

Prótesis oculares
Existen prestaciones económicas en los supuestos siguientes. El periodo de carencia,
en general, es de un año, excepto la ayuda económica por cirugía refractiva:
� Gafas completas (cerca o lejos) 42,00 €
� Gafas bifocales/multifocales 84,00 €
� Ayudas técnicas baja visión (microscopios, telescopios, 

lupas, gafas telelupa y filtros) 180,00 €
� Renovación de cristales (c/u) 15,00 € 
� Renovación cristales bifo/multifocales (c/u) 36,00 €  
� Renovación cristales telelupa 48,08 €
� Lentillas y/o lentilla desechable (cuatro/año) (c/u) 33,00 €
� Renovación lentillas (c/u) 18,03 € 
� Lentes terapéuticas (c/u)   NNN 62,00 € 
� Ayudas prismáticas alteraciones severas 

de la motilidad ocular 100 % de la factura
� Ayuda económica por cirugía refractiva  (una vez 

en la vida) 50% de la factura con un máximo de 600,00 €/por ojo

Prótesis dentarias
Existen prestaciones económicas en los supuestos siguientes:
� Aparato dental completo superior e inferior (3) 721,00 €
� Aparato dental parcial superior o inferior (3) 361,00 €
� Desvitalización una pieza (4) 54,00 €
� Empaste (máximo dos cada pieza) (3) 30,00 €
� Piezas dentarias (máximo quince), c/u (3) 60,00 €
� Ortodoncia(4) 100% de la factura, pero máximo 600,00 €
� Periodoncia (sólo mutualistas INSS) (2) 600,00 €
� Tartrectomia (sólo mutualistas INSS) (1) 18,00 €
� Implantes osteointegrados (máximo quince), c/u (3) 150,00 €
Periodo de carencia: (1) 1 año; (2) 2 años; (3) 3 años; (4) una vez en la vida.

Otras prótesis
� Audífonos, c/u    NNN 423,00 €
� Reparación de audífonos, c/u   NNN máximo 212 €
� Aparatos de fonación (lagingófono)* 100% de la factura
� Plantillas 30,05 €
� Calzado ortopédico hasta 14 años                        48,08 €
� Calzado ortopédico a partir 14 años 60,10 €
� Vehículos de inválidos - compra máximo 360 €
� Sillas de ruedas especiales 2.103,54 €
� Sillas de ruedas eléctricas 3.906.58 €
� Baterías y cargadores 300 €/año
� Alquiler vehículos de inválidos según factura
� Alquiler de otros ortopédicos según factura
� Colchón antiescaras*     NNN 100% factura
� Bomba externa de infusión contínua subcutánea de insulina 100% factura
(*) Cuando el gasto supere los 240 € se deben presentar 2 presupuestos.

Otras prestaciones sanitarias
� Ayuda por intervención oftalmológica de defectos de refracción
Cubre el 50% del coste de la intervención con un máximo de 600 € por cada ojo.
Miopía: más de 7 dioptrías por ojo o 14 dioptrías entre los dos. Hipermetropía o astig-
matismo: más de 4,5 dioptrías por ojo o 9 dioptrías entre los dos.
� Ayuda económica por tratamiento de psicoterapia
Cubre el 50% de la factura con un máximo de 30.05 € por sesión y con un límite de
901.52 € en cada año natural cuando concurran determinados requisitos establecidos
en el baremo.
� Ayuda económica por hospitalización psiquiátrica
Ayuda de 54.09 € diarios, incluidos los medicamentos, para mutualistas y beneficiarios
adscritos al INSS, así como para determinados supuestos especiales en los que se
puedan encontrar el personal adscrito a las Entidades Médicas y que no tuviesen
cobertura a través del Concierto de Asistencia Sanitaria vigente.
� Ayuda de termalismo social para mayores
Asistencia en establecimientos termales a las personas de tercera edad, por prescrip-
ción facultativa. Tratamiento terapéutico termal con una duración mínima de 7 días al
año. 
La ayuda económica será una cuantía fija abonable de una vez y estará en función del
nivel de ingresos medios por pensiones y otros ingresos por unidad familiar. La unidad
familiar se considera constituida por el titular más el cónyuge o asimilado y los ingre-
sos medios mensuales se obtendrán sumando los ingresos mensuales de ambos divi-
didos por 1.33. 

La ayuda a conceder por Mugeju, ascenderá según el tramo de ingre- 
sos de la unidad familiar a las cuantías siguientes: 

Tramo Ingresos medios de la unidad familiar Cuantías
1 1.750 euros en adelante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
2 Desde 1.250 a 1.749 euros . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 159 
3 1.249 euros o menos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 

� Ayuda para actuaciones de podología básica para mayores
Asistencias de quiropodia (tratamiento de las alteraciones dérmicas y ungueales median-
te la aplicación de diferentes técnicas no quirúrgicas) o podología básica prestadas en
consultas de podólogos colegiados. La ayuda económica será de 9 euros por consulta y
beneficiario con un máximo de tres ayudas por beneficiario y año de la convocatoria. 

Prestaciones no sanitarias 
Resolución de 24 oct 2003 (BOE 18/11/03) y la web del Ministerio http://www.mju.es >
atención al ciudadano > cartas de servicios. Existen estas prestaciones:

� Subsidio por incapacidad temporal
Su duración será de 12 meses, prorrogables por otros 6 cuando se presuma que durante
ellos puede ser dado de alta por curación. El plazo máximo de duración no podrá ser
superior a 21 meses. El mutualista tiene los siguientes derechos económicos:
Durante los 6 primeros meses, la totalidad de sus retribuciones y desde el séptimo mes,
las retribuciones básicas y un subsidio a cargo de la Mutualidad, en cuantía fija e inva-
riable, que será la mayor de las dos cantidades siguientes:

- El 80 % de las retribuciones básicas (sueldo y trienios), incrementados en la sexta
parte de una paga extraordinaria, correspondiente al primer mes de licencia.
- El 75 % de retribuciones complementarias devengadas en el primer mes de licencia.

� Jubilación por incapacidad permanente
La cuantía es el equivalente al 20 % de las retribuciones básicas ordinarias percibidas
el último mes en activo, su abono es mensual y se percibe hasta que cumpla la edad
en que hubiera procedido su jubilación forzosa.
� Prestación de gran invalidez
El declarado gran inválido tendrá derecho a una prestación vitalicia constituida por la
prestación que reciba por invalidez permanente, adicionada con una cantidad mensual
equivalente al 40 % de las retribuciones básicas ordinarias percibidas el último mes
en activo, que se actualizará con los porcentajes aprobados para las pensiones de
Clases Pasivas.
� Lesiones permanentes no invalidantes
La prestación consiste en el abono de una indemnización, por una sola vez, en los
supuestos de lesiones causadas por enfermedad profesional o en acto de servicio o
como consecuencia de él, que sin originar una situación de incapacidad suponga una
disminución o alteración de integridad física. Para la calificación de la lesión y fijación
de la indemnización se estará a lo establecido en el RGSS.
� Por hijo minusválido a cargo
Asignación económica mensual que se fija en función de la edad, grado de minusvalía
y de la necesidad del concurso de otra persona. La cuantía es la misma que la estable-
cida para los beneficiarios del RGSS y se actualiza cada año en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
� Por gastos de sepelio
Pago único de 1.502.2 € cuando el fallecido sea el mutualista y de 901.52 € cuando sea
un beneficiario.
� Jubilación forzosa por razón de edad
La ayuda consiste en la percepción, por una sola vez , de una ayuda económica, cuyo
importe es el 200% de las últimas retribuciones básicas (sueldo base y trienios) perci-
bidos por el mutualista en activo.
� Por adquisición de la primera vivienda 
Subvención parcial de los intereses de los préstamos hipotecarios. El importe de la
ayuda se fija en función del número anual de solicitudes.
� Fondo de asistencia social
Ayudas económicas que pueden percibir los mutualistas o familiares a su cargo, que
se encuentren en situaciones excepcionales de extrema necesidad.
� Atención a personas mayores
Estas ayudas van dirigidas a personas mayores de 65 años o menores de esa edad
pero mayores de 50, con insuficiencias físicas o psicológicas en un grado de minusva-
lía reconocida superior al 65% ó 75% respectivamente y una determinada situación
sociofamiliar. La cuantía puede variar desde 231.00 € hasta 760.00 € mensuales.
� Por parto múltiple
Prevé dos modalidades: subsidio especial por maternidad o prestación económica de
pago único.
� Por nacimiento del tercer hijo y sucesivos
Pago único de 450.76 €, por cada hijo nacido, a partir del tercero inclusive. Es necesa-
rio que el mutualista no haya percibido ingresos anuales que superen la  misma cuan-
tía establecida para ser beneficiario de las asignaciones económicas por hijo a cargo
no minusválido.
� Asistencia sanitaria en el extranjero
MUGEJU tiene concertada una póliza colectiva para mutualistas y beneficiarios que se
desplacen fuera del territorio nacional para la asistencia en dichos viajes cuando su
duración no supere los 120 días, excepto los viajes realizados por estudios, que no tie-
nen limitación temporal.
� Fondo Especial
En el Fondo Especial sólo están incluidos los colectivos de asociados que tenían el
carácter de mutualista a 31 de diciembre de 1984.
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Permisos, licencias, reducciones de jornada y vacaciones

Licencias

Normativa aplicable 
(disponible en www.intersindical.org):
� Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modi-
ficación de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder
Judicial.
� L.O. 3/07, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

� Ley 7/07, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público.
� Orden APU/3902/2005, de 15 de diciembre, Acuerdo
de la Mesa General de Negociación, de Medidas para la
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

� Instrucción de 15 de noviembre de 2007, de la
Dirección General de Justicia y Menor, por la que se
regula el régimen de vacaciones, permisos y licencias
del personal de los cuerpos de Gestión Procesal,
Tramitación Procesal, Auxilio Judicial y Médicos
Forenses de la administración de justicia valenciana.

Es necesaria autorizació expresa. La denegación deberá ser motivada.

Guarda Legal y cuidado de familiar
Se contemplan tres supuestos:
A.- El funcionario que por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún menor
de doce años, persona mayor que requiera especial dedicación o una persona con discapa-
cidad, que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la disminución de hasta un
medio de la jornada de trabajo, con la reducción proporcional de las retribuciones. Tendrá el
mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.
B.- El funcionario que precise atender al cuidado de un familiar en primer grado, tendrá
derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con
carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un
mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo
de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando, en todo caso, el plazo
de un mes.
C.- El empleado público tendrá derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de
dos horas, con la disminución proporcional de retribuciones, en el supuesto de hijos prema-
turos  o que deban permanecer hospitalizados después del parto, una vez haya finalizado el
permiso previsto en el número 17 de la presente Instrucción.

Cese Progresivo de Actividades
Reducción de jornada hasta la mitad. Seis meses a partir del primer día del mes siguiente a
cuando se conceda. Funcionarios a los que falte menos de cinco años para la jubilación for-
zosa. Se reducen las retribuciones. Se concede cuando las necesidades del servicio lo per-
mitan. Renovación automática cada seis meses hasta la jubilación, salvo que éste solicite
volver al régimen de jornada anterior.· Denegación motivada.

Recuperación de Enfermedad
Reducción de jornada hasta la mitad. Funcionarios en proceso de recuperación de una
enfermedad. Se reducen las retribuciones  tal y como se determine reglamentariamente.
Se concede siempre que las necesidades del servicio lo permitan.

Interés particular
Indefinida. Jornada de 9 a 14 horas de lunes a viernes. Reducción al 75% del total de retri-
buciones. Incompatible con las reducciones descritas anteriormente. Cuando resulte com-
patible con la naturaleza del puesto desempeñado y siempre que las necesidades del servi
cio lo permitan. No podrá reconocerse quien preste servicio en especial dedicación.

Violencia contra la mujer
Funcionarias víctimas de violencia contra la mujer, para hacer efectiva su protección o dere-
cho a la asistencia social integral. Reducción de la jornada con disminución proporcional de
la retribución, o reordenación del tiempo de trabajo a través de la adaptación del horario o
aplicación del horario flexible.

Por larga o crónica enfermedad
Quien, por larga o crónica enfermedad, no pueda realizar su jornada laboral completa, ten-
drá derecho a una disminución de hasta la mitad de su jornada, con reducción proporcional
de retribuciones, previa certificación de esta situación por la unidad de salud competente.
Cuando la reducción no supere la hora diaria, no generará deducción de retribuciones. 

Fiestas locales, Semana Santa y Navidad Art. 7 R.17/7/2006.

Jornada de nueve a catorce horas: cinco días durante las fiestas locales y cuatro días duran-
te Semana Santa. Los días 24 y 31 de diciembre cerrarán las oficinas judiciales.

Reducciones de jornada

Asuntos Propios
Hasta 3 meses naturales cada 2 años de servicios efectivos. Comprende desde el primer
día en que deja de trabajar el funcionario hasta el día en que se reincorpora efectivamente
al trabajo. La denegación deberá ser motivada y la concesión está subordinada a las nece-
sidades del servicio. Se trata de la única licencia sin  retribución.

Matrimonio
Quince días naturales. Matrimonio o por inscripción en cualquier Registro Público Oficial de
Uniones de Hecho. Se puede acumular a las vacaciones y al permiso por celebración de
matrimonio o unión de hecho. No es necesario su disfrute a continuación del hecho cau-
sante. Se justifica con el libro de familia, certificación de celebración del matrimonio o del
Registro de Uniones de Hecho.

Perfeccionamiento Profesional
Su duración es la de los cursos, congresos o jornadas. Se podrá asistir a éstos siempre que
esten relacionadas con las funciones propias de su cuerpo y supongan completar su forma-
ción para el ejercicio de sus funciones. Esta licencia dará derecho a percibir las retribucio-
nes básicas y las prestaciones por hijo a cargo. Concesión subordinada a necesidades del
servicio y disponibilidades presupuestarias. La denegación debe ser motivada.

Funcionaria o funcionario en prácticas
Licencia extraordinaria durante el tiempo que se prolongue dicha situación. Finaliza por la
reincorporación al servicio de origen o por el pase a excedencia voluntaria por prestación
de servicios en el sector público en otro puesto. Percibirán las retribuciones que para los
funcionarios en prácticas establezca la normativa vigente.

Cursos de formación
Su duración es la del curso a realizar. Cursos de formación incluidos en los planes de for-
mación organizados por el Ministerio de Justicia, Dirección General de Justicia,
Organizaciones Sindicales, u otras entidades públicas o privadas

Por razón de enfermedad
Enfermedad o accidente que impida el normal desempeño de sus funciones. Se concederán
licencias derivadas de un mismo proceso patológico, hasta un máximo de 12 meses prorro-
gables por otros seis, si se presume que pueda ser dado/a de alta por curación.
Transcurridos dichos plazos, se prorrogarán las licencias hasta el momento de la declara-
ción de jubilación por incapacidad permanente o del alta médica sin que, en ningún caso,
puedan exceder de 30 meses desde la fecha de la solicitud de la licencia inicial. Se enten-
derá que existe nueva licencia por enfermedad cuando el proceso patológico sea diferente
y, en todo caso, cuando las licencias se hayan interrumpido durante un mínimo de un año.
Personal de Mugeju, las licencias por enfermedad darán lugar a plenitud de derechos eco-
nómicos durante los 6 primeros meses desde la inicial, siempre que se deriven del mismo
proceso patológico y de forma continuada o con una interrupción de hasta un mes. Las pos-
teriores prórrogas devengarán sólo las retribuciones básicas y ayuda familiar.

Riesgo durante el embarazo y lactancia
Cuando las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria pudieran influir negativa-
mente en su salud, la del hijo o hija, podrá concederse licencia, en los mismos términos y
condiciones previstas en la normativa aplicable. Se garantizará la plenitud de los derechos
económicos de la funcionaria durante la duración de la licencia. Esto mismo será también
de aplicación durante el periodo de lactancia natural.
Para su concesión se deberá emitir informe por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales que ponga de manifiesto la imposibilidad de adaptar el puesto o de desempeñar
un puesto distinto, de conformidad con la normativa de prevención de riesgos laborales.

Vacaciones
Duración
Un mes natural o 22 días hábiles anuales por año de servicio o el tiempo que corresponda propor-
cionalmente si los servicios prestados fueren inferiores. Si se han completado durante el año ante-
rior los siguientes años de antigüedad, se tiene derecho a 23 días de vacaciones a los 15 años; 24
días a los 20 años; 25 a los 25 años y 26 a los 30 años de servicio.
Observaciones
Se disfrutarán obligatoriamente dentro del año natural y hasta el quince de enero siguiente, en

periodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos. Se pueden alterar las vacaciones ya concedi-
das por razones justificadas. No se pueden denegar las vacaciones fuera del periodo estival en caso
de embarazo y hasta que el hijo cumpla 9 meses. Si transcurre un mes desde la solicitud y la
Administración no ha resuelto, se entenderá estimada la petición por silencio administrativo. La
denegación del periodo solicitado deberá ser motivada. Se interrumpen las vacaciones en caso de
baja por maternidad o ingreso hospitalario. En caso de incapacidad temporal, se tiene derecho al
retraso de las vacaciones ya concedidas.
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Permisos
Asuntos Particulares
9 días al año. No pueden acumularse a las vacaciones. Pueden disfrutarse incluso en enero
siguiente. Su disfrute estará subordinado a las necesidades del servicio.  Los días por asuntos
particulares será proporcional al de servicios efectivos prestados durante el año.
Además de los nueve días, se tendrá derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el
sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. 

Fallecimiento, enfermedad o accidente grave
1. Por fallecimiento o enfermedad grave del cónyuge o pareja de hecho o de un familiar de pri-
mer grado, en línea directa, por consanguinidad o afinidad, se tendrá derecho a un permiso de 4
días. Si el hecho causante ocurriera a más de 60 kilómetros de la localidad de residencia del
personal, el permiso será de 6 días. 
2. Por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar de segundo grado en línea directa o
colateral, por consanguinidad o afinidad, se tendrá derecho a un permiso de 3 días. Si el hecho
causante ocurriera a más de 60 kilómetros de la localidad de residencia del personal el permiso
será de 5 días.
3. El permiso por fallecimiento se tomará en días naturales a partir del hecho causante y es
compatible y no necesariamente consecutivo con el permiso de enfermedad grave.
4. Se tendrá derecho al permiso por enfermedad cada vez que se acredite una nueva situación
de gravedad. En el caso de que la hospitalización fuese inferior a los días a que por enfermedad
grave se tiene permiso y no mediase certificado de gravedad, este permiso se reducirá a los
días que efectivamente el familiar del afectado haya estado hospitalizado.
5. En los supuestos de enfermedad grave, hospitalización en institución sanitaria u hospitaliza-
ción domiciliaria de larga duración, los días de permiso podrán utilizarse seguidos o alternos, a
petición del personal.

Traslado de Domicilio
Dos días naturales consecutivos por traslado de su domicilio habitual. Cuando el nuevo domici-
lio se encuentre a más de 60 kilómetros del actual, serán tres días naturales consecutivos.

Exámenes Finales
El personal dispondrá de permiso el día del examen para concurrir a pruebas selectivas para el
ingreso en cualquier Administración Pública, a exámenes finales y demás pruebas definitivas de
aptitud y evaluación en centros oficiales, aunque la realización del ejercicio sea compatible con
la jornada laboral.

Campaña Electoral
Los funcionarios que se presenten como candidatos a los distintos procesos electorales, podrán
ser dispensados de la prestación del servicio durante el tiempo de duración de la campaña
electoral. Regulado por el Real Decreto 421/1991.

Por funciones representativas y formación
Se concederán permisos para realizar funciones sindicales, de formación o de representación
del personal, en los términos en que se establece en la normativa vigente.

Deber Inexcusable
Los funcionarios tendrán derecho a la concesión de permisos por el tiempo indispensable para
el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal. Se entiende por “deber
inexcusable” la obligación que incumbe a una persona cuyo incumplimiento le genera una res-
ponsabilidad de índole civil, penal o administrativa.
� Citaciones de Juzgados, Tribunales de Justicia o cualquier otro organismo oficial.
� Cumplimiento de deberes ciudadanos derivados de una consulta electoral.
� Trámites necesarios en organismos oficiales cuando coinciden con el horario de trabajo.
� Asistencia a las reuniones de los órganos de gobierno y comisiones dependientes de los
mismos, cuando derive estrictamente del cargo electivo de los previstos en la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General.
� Asistencia, como miembro, a las sesiones de un Tribunal de examen o de oposición, con
nombramiento de la autoridad pertinente.
� Por el cumplimiento de deber relacionado con la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Técnicas prenatales
Se concederán permisos al personal por el tiempo indispensable para la asistencia a la realiza-
ción de exámenes prenatales y cursos de técnicas para la preparación al parto que deban reali-
zarse dentro de la jornada laboral, así como la asistencia a tratamientos basados en técnicas de
fecundación asistida, por el tiempo necesario y previa justificación.
El funcionario que opte por la adopción o el acogimiento permanente o preadoptivo tiene dere-
cho a ausentarse del lugar de trabajo para realizar los trámites administrativos requeridos por
la administración competente durante el tiempo necesario, con la justificación previa de que se
han de realizar dentro de la jornada de trabajo. 
Su duración será por el tiempo necesario para la práctica de los exámenes y técnicas de prepa-
ración al parto programadas, para llevar a cabo el tratamiento de fecundación o para los trámi-
tes  administrativos preceptivos de adopción o acogimiento permanente o preadoptivo.

Violencia de género sobre la mujer funcionaria
Las faltas de asistencia, o de puntualidad, de las funcionarias víctimas de violencia de género,
totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en
que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.

Lactantes
Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del tra-
bajo que podrá dividirse en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de
la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final
de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u
otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen. Previa renuncia del padre, éste per-
miso podrá disfrutarlo el cónyuge o la pareja de hecho de la madre. Igualmente la funcionaria
podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en
jornadas completas el tiempo correspondiente.

Interrupción voluntaria del embarazo
La trabajadora tendrá derecho a seis días naturales y consecutivos a partir del hecho causante,
siempre y cuando no se encuentre en situación de incapacidad temporal.

Médico y asistencial
El personal podrá acudir durante su jornada laboral, por necesidades propias o de menores,
ancianos o discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales a su cargo, a:
�Consultas, tratamientos y exploraciones de tipo médico durante el tiempo indispensable.
�Reuniones de coordinación de sus centros de educación especial.
�Consultas de apoyo adicional en el ámbito socio-sanitario.
Las ausencias de la jornada de trabajo causadas por cualquiera de los motivos enumerados en
el apartado 1 durarán el tiempo indispensable para su realización.

Celebración de matrimonio o unión de hecho
El personal tendrá derecho a permiso el día de la celebración de su matrimonio o inscripción de
su unión de hecho. Asimismo, el personal tendrá derecho a permiso el día de la celebración del
matrimonio o inscripción de la unión de hecho de sus padres, padres políticos, hermanos, her-
manos políticos, hijos, hijos del cónyuge o pareja de hecho, nietos y abuelos. Si el lugar en el
que se realiza la celebración supera la distancia de 375 km, computados desde la localidad de
residencia de dicho personal, el permiso será de dos días naturales consecutivos.

Paternidad (por Nacimiento, Acogimiento o Adopción)
Tendrá una duración de quince días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la
fecha de nacimiento, de la decisión administrativa o judicial por la que se constituya la adopción.
Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos por parto o permiso por
adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente.

Prematuros o Hospitalizados después del Parto
En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier causa deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o funcionario tendrán derecho a ausen-
tarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras,
durante el plazo máximo de dos meses.

Maternidad
16 semanas ininterrumpidas, más 2 más por cada hijo a partir del segundo y por discapacidad
del hijo. Parto prematuro u hospitalización del bebé: el permiso se computa a partir del alta
hospitalaria. El permiso se distribuirá a opción de la funcionaria siempre que seis semanas
sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro proge-
nitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del permiso.
En caso de disfrute simultáneo, la suma no podrá exceder de las 16 semanas. Empieza a com-
putarse a partir del día que la funcionaria desee, siempre dentro de las 10 semanas anteriores
al parto, o a partir de la fecha del parto. Se tiene derecho aunque el bebé no sobreviva o se pro-
duzca el aborto de feto viable.

Adopción o acogimiento
Adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple. 16 semanas ininterrum-
pidas, más 2 más en los supuestos de adopción o acogimiento de menores mayores de seis
años de edad, cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos, o que por circunstan-
cias y experiencias personales o que, provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de
inserción social y familiar, debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes.
El cómputo del plazo se contará a elección de la funcionaria o funcionario, a partir de la decisión
administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial que constituya la adopción sin
que un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

Adopción internacional
Si fuera necesario el desplazamiento previo al país de origen del adoptado, se tendrá derecho,
además de lo previsto anteriormente, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibien-
do durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

DISFRUTE A TIEMPO PARCIAL DE LOS PERMISOS DE MATERNIDAD, 
ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO
El disfrute a tiempo parcial de estos permisos se ajustará a las siguientes reglas:
�Este derecho podrá ser ejercido tanto por la madre como por el padre, y en cualquiera de los
supuestos de disfrute simultáneo o sucesivo del periodo de descanso.
�En el supuesto de parto, la madre no podrá hacer uso de esta modalidad del permiso durante
las seis semanas inmediatas posteriores al parto, que serán de descanso obligatorio.
�El periodo durante el que se disfrute del permiso se ampliará proporcionalmente en función
de la jornada de trabajo que se realice, sin que, en ningún caso, se pueda superar la duración
establecida para los citados permisos.
�El disfrute en esta modalidad será ininterrumpido. Una vez acordado, solo podrá modificarse
el régimen pactado mediante acuerdo entre la Dirección General de Justicia y el funcionario
afectado, a iniciativa de éste y debido a causas relacionadas con su salud o la del menor.
�Durante el periodo de disfrute del permiso a tiempo parcial, el funcionario no podrá realizar
servicios extraordinarios fuera de la jornada que deba cumplir en esta modalidad.

No precisan autorización, pero se deben comunicar

GRADOS DE PARENTESCO (POR CONSANGUINIDAD O AFINIDAD)

1r grado Padre/madre, suegro/suegra, hijo/hija, yerno/nuera
2º grado Abuelo/a, hermano/a, cuñado/a, nieto/a

3r grado Bisabuelo/a, tío/a, sobrino/a, biznieto/a
4º grado Primo/prima
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ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Ingresos
Para calcular el Salario mensual bruto correspondiente a
los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Procesal
en cada destino deben sumarse a los ingresos comunes a
todos los destinos aquellos complementos que le corres-
pondan al destino concreto, a las que habrá que sumar las
guardias, el complemento autonómico transitorio, la pro-
ductividad y, en su caso, las sustituciones.

El valor del punto para el complemento de especial dificultad,
penosidad, guardias y sustituciones es en 2008 de 27,11 €.

Pagas extras (junio y diciembre): sueldo y trienios más el
importe que consta en el cuadro de transitorio del puesto. 

Retribuciones anuales: retribuciones mensuales 
multiplicadas por doce meses, más dos pagas extras.

Descuentos

Cuota Mugeju y Derechos Pasivos

Cuota mensual Derechos pasivos

Gestión Procesal 35,61 81,34
Tramitación Procesal 27,35 62,47
Auxilio Judicial 21,64 49,43

Régimen general de la Seguridad Social*

Grupo Base mensual Base diaria
mínima máxima mínima máxima

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

Bases de cotización

Tipos de cotización (en %)

Concepto Empresa Trabajador/a Total

Contingencias 
comunes y horas 
extras 23,60 4,70 28,30

Desempleo:
- Tipo general 6,00 1,55 7,55
- Contrato de duración 

determinada a tiempo 
completo 6,70 1,60 8,30

- Contrato de duración 
determinada a tiempo 
parcial 7,70 1,60 9,30

FOGASA 0,40 ----- 0,40

Formación profesional 0,60 0,10 0,70

Revisa’t la nòmina 2008

Si se pertenece a MUGEJU, se descuentan las cuotas para
la mutua y por derechos pasivos correspondientes, según
el grupo. Con las pagas extras, el descuento es doble.

Si se pertenece al Régimen General de la Seguridad
Social, la cuota que corresponde, según la contingencia
(ver cuadro).

Ingresos comunes
sueldo trienios    trienios anteriores a 2004 

cuerpo anual mensual anual mensual anual mensual
Gestión 16.218,30 1.158,45 811,02 57,93 649,04 46,36
Tramitación 12.974,78 926,77 648,76 46,34 486,92 34,78
Auxilio 11.353,02 810,93 567,70 40,55 405,72 28,98

Ingresos según destino
Complemento transitorio del puesto

Cuerpo tipo anual mensual pagas extra

Gestión II 2.422,92 205,95 388,84
III 2.263,68 192,42 375,31
IV 2.104,56 178,93 361,83

Tramitación II 1.892,52 160,87 352,67
III 1.733,28 147,33 339,13
IV 1.574,16 133,81 325,61

Auxilio II 1.144,44 97,28 298,28
III 985,20 83,75 284,76
IV 826,08 70,22 271,22

Tipo I: Madrid, Barcelona y localidades de esas provincias con juzgados
con magistrados. No existen en la CV.

Tipo II: Valencia y localidades de la provincia con juzgados servidos
por magistrados.

Tipo III: Restantes capitales de provincia y localidades no comprendi-
das en los dos grupos anteriores.

Tipo IV: Puestos de las poblaciones con juzgados de paz.

Complemento autonómico
transitorio*

gener juliol a
a juny desembre

Gestió 310,15 335.15
Tramitació 308,41 333,41
Auxili 307,57 332,56

Complemento de productividad*
Importes iguales para los tres cuerpos:

anual mensual
259,92 21,66

* Conceptos a integrar en el futuro
complemento específico

Destino

Juzgados de 1ª Instancia, Instrucción y de lo Penal de localidades
con órganos judiciales con competencia Separada, Servicios
Comunes de los mismos y Decanatos Liberados

TSJ, Fiscalías, Audiencias Provinciales y Juzgados de Valencia,
Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de Cualquier localidad.

Resto de órganos y servicios jurisdiccionales de las demás localidades.

Institutos de Toxicología y Medicina Legal, Clinicas o Institutos Anatómicos
Forenses de Localidades con órganos con competencia separada.

Institutos de Toxicología y Medicina Legal, Clinicas o Institutos
Anatómicos Forenses de las demás localidades

Secretarios de Juzgados de Paz

Oficiales que asumen la secretaría en Juzgados de Paz o
Agrupaciones que no tengan dotación de Secretaría

Juzgados de Paz

puntos anual mensual

4 1.301,28 108,44

4 1.301,28 108,44

3 975,96 81,33

6,45 2.098,32 174,86

5,45 1773,00 147,75

4,5 1464,00 122,00

3,5 1.138,68 94,89

3 975,96 81,33

Destino

Servicios Comunes

Salidas a Centros
Penitenciarios

Servicios de apoyo

Cuerpo

Gestión y Auxilio
Tramitación

Gestión
Tramitación
Auxilio

Gestión
Tramitación
Auxilio

puntos mensual anual

5 135,55 1.626,60
2 54,22 650,64

2,45 66,42 797,04
2,15 58,29 699,48
1,85 50,15 601,8

10 271,10 3.253,20
8 216,88 2.602,56
6 162,66 1.951,92

24 horas: 216,48 € (+ 54,12 € en sábados o festivos)
Semanales de permanencia: 297,67 €
Disponibilidad: 135,30 €
Juzgados de menores (València): 108,24 €
Fiscalias de menores (València): 216,48 € (+ 21,02 € en sábados o festivos)
Registros Civiles únicos: 81,18 €

Complemento de especial dificultad
(común a los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio)

Complemento de penosidad

Guardias

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
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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 incompleix 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



MARÇ 2008 / 39 (10) / 13

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

POESIA

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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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


