
ÈPOCA IV-N.e 127
primavera 1998
Fet amb paper reciclat

Edita: STEPV-iv
Director Vicent Esteve Mon ta I va
Coordinació: Joan Blanco Paz

Administració, Redacció i Publicitat:
Juan de Mena, 14, baix. 46008 València

Tel. 391 91 47. Fax: 392 43 34
e-mail: stepv-iv@xarxaneta.org

Imprimeix: Bronte Graf, S.L.
Cullerers, 18. Alaquàs. Tel. 151 50 17

Tiratge: 18.000 exemplars
Depòsit Legal: V-1.454-1981
Franqueig Concertat 46/75

.000 €

QUADERNS SINDICALS DEL PAÍS VALENCIÀ

JA HEM COMPLIT UN TRIENNI

ANYS

ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA

VALENCIANA

Quan aquesta revista estarà en les teues mans, el model sindical que representem
l'STEPV-INTERSINDICAL VALENCIANA ja haurà complit un trienni en la Funció Pública
Valenciana. Tres anys plens d'il.lusions, amb un contacte dia a dia amb companys i com-
panyes, amb nombroses assemblees que al llarg d'aquests tres anys hem compartit.
Vosaltres ens heu animat amb la vostra presència a difondre un model sindical que
creiem útil per als treballadors i treballadores, no solament la de la Generalitat, sinó també
la d'altres sectors, com ara la Sanitat o l'Administració Local, on ja estem treballant.

El model sindical que les dones i els homes de l'STEPV-INTERSINDICAL VALEN-
CIANA estem fent dia a dia és un projecte de futur, una voluntat de treball per estendre
i recuperar aquelles característiques que han de constituir la base irrenunciable de
qualsevol forma de fer sindicalisme: la participació i el respecte a la voluntat dels treba-
lladors i treballadores, expressada democràticament en les assemblees.

Hem informat -a pesar de no pocs obstacles- de tot el que afecta a les condicions de
treball dels empleats públics. Us hem comunicat tot el que ens ha arribat, en moltes
ocasions no per l'Administració, sinó a través dels propis companys de treball.

Hem intentat exercir el dret a dir tot allò que pensem sobre les negociacions, els
acords o els desacords que s'han produït en la Funció Pública. Com heu pogut compro-
var, nosaltres fem arribar la informació als qui, en definitiva, són els destinataris, els tre-
balladors i treballadores, per què és de tots, dels sindicats i del conjunt dels qui treba-
llem al sector públic. Calia una alternativa com l'STEPV-INTERSINDICAL VALENCIA-
NA perquè aquest elemental principi democràtic fóra una pràctica quotidiana.

Però també pensem que no s'ha de pactar mai res a esquenes dels treballadors. Per
això, les assemblees que realitzem també han de tindré una finalitat decisòria; així ho
férem almenys en dues ocasions: les vagues de novembre i desembre de 1996, i en la
primavera de 1997, per tal de decidir si calia seguir amb una mobilització que s'havia
deixat morir per inanició.

I això és el que volem subratllar, que ens mou una gran voluntat de fer sindicalisme
amb els companys i companyes de treball, per a millorar de forma constant les nostres
condicions de treball; per a llançar alternatives pròpies per fer dels serveis públics un
instrument de redistribució justa de la riquesa que com a treballadors i treballadores
som capaços de produir; per fer de l'Administració Pública una eina eficaç del nostre
autogovern, tot amb el protagonisme que ens correspon com a treballadors i treballado-
res del sector públic.

És per això que necessitem aconseguir la suficient representació per a estar presents
en totes les meses de negociació, com estem a la mesa de negociació del conveni.
Necessitem l'aportació de tots: l'assistència, el suport, la informació, les idees, les ganes
de fer un sindicalisme participatiu que puguem considerar com a propi. Però sobretot
volem que feu una passa més i col·laboreu directament a estendre aquest model sindical.

Gràcies pel vostre suport durant aquests tres primers anys.
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stepv-iv, la informació al dia

La nostra pàgina web la trobaràs en:

http://www.xarxancta.org/stepv

correu electrònic: stepv-iv@xarxaneta.ors

millorar la informació és millorar la participació

L'all
Per als gestors Je la Funció Pública Valenciana.
En quasi tres anys de govern encara no han
resolc la funcionatïtzacïó (ja van dos anys, i més
que s'allargarà), ni les RLTs, que han creat mes
problemes que Ics anteriors í no han servit per a
traure els concursos (mentrestant, tres mil
persones fora del seu lloc de treball definitiu i
unes altres tres mil interines).
On estan aquelles promeses de nous reglaments
de situacions, de barem, de concursos, de borses
de treball? Increïble.

...1 Foli
Per al Consell Valencià de Cultura, a qui
volem donar un vot de confiança i desitjar-li
tota la sort i tot l'encert del món en la tasca
encarregada per les Curts Valencianes de posar
trellat i consens en el conflicte (mal anomenat}
lingüístic que arrosseguem els valencians.
Entenem que no és una tasca fàcil, per a la
qual el CVC trobarà sempre al nostre sindicat
amb una acritud lleial de cooperació per a la
recuperació del valencià i el manteniment de la
seua dignitat,
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Les noves Relacions de Llocs de Treball,
l'Acord i els concursos

El DOGV del dia 31 d'octubre va publicar les noves
Relacions de Llocs de Treball (RLTs), gràcies a l'Acord
d'1 de juliol de 1997 (d'ara endavant, "l'Acord"). S'ha
silenciat que NO S'HAN NEGOCIAT; que hari estat publi-
cades amb la signatura de conformitat de CCOO, UGT Í
CSIF, quan contenen classificacions problemàtiques de
determinats col·lectius, quan es mantenen greuges i se'n
creen de nous... Per cert, que la pujada de nivells mínims
es podria haver pactat que es publicarà en juliol, de
manera que la gent afectada podria estar cobrant des de
la nòmina d'agost.

Nosaltres no podem estar d'acord amb estes RLTs i
per això les vàrem recórrer (cosa que han fet, també, els
propis sindicats firmants, CCOO i UGT!). Perquè hi ha
col·lectius els llocs de treball dels quals encara no han
estat funcionaritzats; hi ha llocs que fan el mateix i durant
les mateixes hores però cobren diferent; els subalterns
cobren el mateix nivell que els subalterns supervisors...

D'on han eixit els diners per a la pujada?
S'ha dit que és una mostra de la voluntat del Govern

de la Generalitat. El cert és que no estaven pressupos-
tats, però la quantitat resultant, 600 milions de pessetes,
coincideix amb el que l'Administració deu en concepte
d'ajudes socials, només al personal laboral (no comptem
al personal funcionari), i que no s'han pagat des de 1992.
Estem auto-finançant-nos la pujada.

I ara, hi haurà concursos?

No hi ha cap impediment legal, però no és segur que
els traguen.

En primer lloc, perquè no hi ha obligació (la llei, però,
no diu cada quant de temps s'ha de publicar); en segon
lloc, perquè hi ha col·lectius a funcionaritzar que dema-
nen que no isquen els seus concursos fins que es funcio-
naritzen; i, finalment, perquè hi ha sentències que afec-
ten concursos antics que no han estat executades.

Haurien d'eixir necessàriament dos concursos: el de
Subalterns i el d'Auxiliars de grup D d'Administració
General; en ambdós casos hi ha personal aprovat d'unes
oposicions sense plaça definitiva.

La DG de la Funció Pública va preparar un concurs
general per a cada categoria per a primers de desembre
del 1997. Les conselleries no van donar el vist-i-plau a la
llista de vacants, i hi llevaven fins a un 70%. Així que han
arxivat els concursos sine die.

Des de l'STEPV-INTERSINDICAL VALENCIANA con-
siderem aquests fets una veritable vergonya, que hauria
de fer dimitir els responsables. Aquesta Administració no
pot aguantar tres anys més sense concursos: amb un
40% de personal en situació provisional (unes 3.000 per-
sones funcionàries interines o contractades laborals tem-
porals, i unes altres 3.000 en comissió de serveis, sobre
un total de 15.000).

L'Acord d'l de juliol de 1997

L'Acord signat l'1 de juliol de l'any passat per la Mesa
Sectorial de Funció Pública i la Comissió d'Interpretació,
Vigilància i Estudi del II Conveni (CiVE) té una part més
famosa, la pujada dels nivells mínims, que ha tapat la
resta. Es va pactar l'acceptació per part de tots (tots!)
els sindicats presents en la Mesa Sectorial de Funció
Pública dels principis generals que, en matèria de clas-
sificació dels llocs i gestió de recursos humans, volia
implantar el nou Govern de la General i tat: ho-
mogeneització dels llocs de treball en grans grups amb
funcions genèriques i polivalents, cosa que permet una

millor distribució (- lliure mobilitat) del personal segons
les necessitats de l'Administració. Aquests criteris van
ser criticats per CCOO Í UGT mentre es va aplicar direc-
tament per l'Administració abans de negociar. Al final,
només era una rabieta perquè no se'ls havia dit res
abans de fer-ho, ja que han acabat donant la conformitat
sense modificacions. A més, s'accepta la mobilitat fun-
cional i geogràfica. Aquesta última, això sí, previ pas per
la Comissió de Condicions Laborals, que es crea per
l'Acord, com a comissió delegada de la Mesa Sectorial
de Funció Pública.

Què diu d'interessant P Acord?

1. Predomini de llocs tipus, amb funcions polivalents, sobre llocs singulars
(Punt 2.1 de l'Acord).

2. Un sistema retributiu més racional (Punt 2.4 de l'Acord):
les posicions retributives es simplifiquen i les diferències entre llocs de nivell
immediat seran "significatives i motivadores".

A) Nous nivells mínims:
Grup A 18 GrupB 16 Grup C 14
Grup D 12 Grup E 10

B) Reducció de les posicions reíributives, tendint a un sistema més equitatiu i
racional
C) En futurs acords: homologació de llocs de treball de similars continguts

3. Garanties front a la mobilitat (punt tercer):
- S'ha de justificar per raons organitzatives; s'adoptarà pel Secretari General.
Si hi ha canvi de centre, cal que passe per la creada Comissió de Condicions
de Treball (CCT). No pot suposar canvi de localitat, i l'elecció del personal
mobilitzat es farà per raons objectives, atenent a les funcions que exerceixen.

Què diguem nosaltres?
1. És el puntal bàsic de la reforma propugnada pel Partit Popular en l'Administracióde la Gene-
ralitat. Redueix a la mínima expressió l'Administració de Llocs de Treball, transformant-la en
una Administració de Cossos. S'ha començat amb la creació del Cos d'Inspectors de Finances
en la Llei d'acompanyament d'enguany, incomplint el compromís d'elaborar la Llei de Classes.
Aquest predomini de llocs tipus permet la mobilitat forçosa "per raons del servei"(ho diuen en el
punt tercer).

2. No és un sistema més racional, sobretot perquè és incomplet. A més, les mesures que
es prenen han creat nous greuges comparatius.

A) Els nous mínims ens semblen millor que els mínims encara vigents (Decret 99/95).
Cal recordar, però, que no s'arriba als mínims de l'Estat en què el grup A comença en el
20. Però no podem estar d'acord amb la forma en què s'ha plantejat la pujada, ja que
únicament es fa sobre el complement de destinació, i s'ha continuat cobrant el mateix
complement específic: així, per als llocs classificats E 8 E001, es perden 2.447 pies.; els
D 10 E012, 4.753 PTES., o, finalment, els A 13 E015 perden 16.384 ptes. (comptant
amb l'específic que és l'habitual per a eixe nivell i la mateixa dedicació).
Hi ha personal fent el mateix i cobrant sous diferents.
B) Les RLTs han augmentat les posicions respecte de l'anterior publicació.
C) És a dir, que van a "homologar" més encara.

3. En aquest punt sembla que es pacta alguna cosa, però no hi ha cap canvi respecte del
que està normal, excepte que haja de passar per CCT en cas de canvi de centre. L'Admi-
nistració no es compromet a una utilització controlada dels Plans d'Ocupació, que poden
botar-se les garanties acordades. A més, tot cau si hi ha "conformitat" de l'interessat.

ELS NIVELLS MÍNIMS

Els nous mínims ens semblen millor que els mínims encara
vigents (Decret 99/95). Cal ncordar, però, que no s'arriba als
mínims de l'Estat en què el grup A r mença en el 20. Però no
podem estar d'acord amb la ferma er
pujada, ja que únicament es puja el nh
nació, i s'ha continuat cobrant el mateix

i s'ha plantejat aquesta
;3l complement de desti-
;;jlement específic.

Classificació
actual (ptes.)

E 8 E001 (128.236)

D 10E01 2 (157.596)

C 11 £005(166.519)

b12E006(204.109)
A 13 E015 (245.017)

Classificació
segons l'Acord (ptes.)

E10E001 (131.333)

D 12 £012(163.782)
C 14 £005(175.802)

B 16 E006 (21 6.490)
A 18 E015 (260.489)

Diferència
(ptes.)

+3097

+6186
+9283

+12381

+15472

Específic habitual
per a eixe nivell

E 10 £003(133.780)

E 12 E015 (168.535)

C 14 £007(178.41 9)

B 16 £009 (21 9.750)

A 18 £024 (276.873)

Diferència
(pessetes)

-2447

-4753

-2617

-3260
-16384



n,5127-primavera 1998 extra personal al servei de la Generalitat Valenciana

Seguim perdent poder adquisitiu
Els empleats públics hem tingut un increment salarial

per a l'any 1998 del 2,1% sobre les retribucions que hem
vingut percebent durant l'any 1997. Així ho reflecteixen
els pressupostos aprovats per les Corts per a l'any 1998.
El que no diuen és si aquesta pujada percentual ve moti-
vada per la previsió de l'augment de l'PC per a l'any 1998
o per a pal·liar les perdudes acumulades que origina el
successiu increment de l'PC durant anys anteriors.
L'increment ve a augmentar la pèrdua acumulada del
nostre poder adquisitiu. Aquest fet el ve originant la distin-
ta evolució que porten els increments del nivell de la infla-
ció i els augments salarials.

La imatge que ha difós el Govern amb la mesura
d'augmentar els salaris, ha sigut ía del comportament de
gran pare, dient: els apugem el mateix percentatge que
l'increment de l'PC (els pressupostos s'elaboren abans de
conèixer el l'PC de l'any, i per això ens apugen el 2,1% i
no el 2% que ha sigut la desviació real) haja experimentat
l'any 1997, i per tant, si bé no recuperen la pèrdua del
poder adquisitiu acumulat en anys anteriors, almenys no
continuen perdent. Cal reconèixer que la batalla de la
imatge, de cara a l'opinió pública, l'han jugada bé.

Davant tal mesura, caí fer algunes consideracions. En
primer lloc, cal dir que qualsevol mesura que vinga en la
línia d'incrementar els salaris dels treballadors i amb això
a retribuir en la seua justa mesura el rendiment del seu
treball ha de ser ben considerada, quant contribueix a
millorar la seua qualitat de vida. Però també cal resituar el
que significa econòmicament l'increment del 2,1%, la
incidència real que té en els salaris i el reflex pràctic que
té en l'evolució de les retribucions dels empleats públics
al comparar-la amb l'evolució dels preus del mercat.

Els salaris que hem rebut durant l'any 1997 han sigut
les mateixes quantitats que vam acabar cobrant l'any
1996. És a dir, la quantitat de pessetes mensuals que
hem vingut rebent fins al mes de gener de 1998 ha sigut
la mateixa quantitat des del mes de gener de 1996. Sobra
qualsevol comentari sobre si el cost de la vida, en aquest
mateix període, també ha portat aquesta mateixa evolu-
ció d'increment zero.

Perquè la imatge que ha difós el Govern a l'opinió
pública coincidisca amb la realitat, i que els empleats
públics no seguírem acumulant pèrdues quant a poder
adquisitiu, s'hauria d'haver actuat d'una altra manera.
Vegem-ho:

- Actualització prèvia dels salaris de l'any 1997:

BASE CÀLCUL INCREMENT SALARI

10.000 ptes. (01-97) 2% 10.200 ptes. al XII del 97
10.200 ptes. (12-97) 2,1% 10.414,2 ptes. Com s'hauria

d'haver fet

Perquè la imatge difosa s'ajuste a la realitat, primer cal-
dria calcular l'equivalència en poder de compra de gener
de 1997 al desembre d'aqueix mateix any i sobre els sous
actualitzats aplicar l'augment. El primer pas és aplicar-li
un increment del 2%, que és la desviació interanual d'IPC
als salaris de gener, és a dir, que 100 ptes. de gener de
1997 equivalen a 102 ptes. al desembre d'aqueix mateix

any. Per a mantindré el poder de compra que teníem al
desembre de 1996, l'increment del 2,1% no s'ha d'aplicar
sobre 100 ptes., sinó sobre 102 ptes., que és la seua
equivalència al desembre de 1997.

Prenguem com a base per al càlcul la quantitat de
10.000 ptes., Í vegem els càlculs en aquest supòsit:

Com es pot veure en els càlculs, per a no incrementar
la pèrdua de poder adquisitiu, i que l'augment coincidirà
amb el discurs del Govern, l'increment deuria haver sigut
de 414,2 ptes., i no de 200 pies. Per tant, el nostre
poder de compra disminueix en 214,2 ptes. per cada
10.000 ptes. que rebem durant l'any 1998, respecte al
poder de compra de desembre de 1996.

•- La que han aplicat: allò que s'ha perdut, perdut
està: Han pres les quantitats reals que cobràvem al
desembre de 1997 i els han aplicat el 2,1% d'increment,
com si durant tot l'any els preus s'hagueren mantingut
estables. Així, per cada 10.000 ptes. de sou ens augmen-
ten 201 ptes., la qual cosa significa que el nostre poder
de compra disminuirà en 213,2 ptes. per cada 10.000
ptes. que rebem durant l'any 1998, respecte al poder
de compra que teníem al desembre de 1996.

Resulta evident que fórmules millors que la que han

aplicat tenien, i que de les possibles han elegit la que
menys ens afavoria.

Per a saber com ha evolucionat el nostre poder de
compra respecte a l'evolució dels nostres salaris, només
cal mirar la taula comparativa entre l'evolució del nivell de
vida Í l'evolució que han seguit els nostres salaris. Com a
exemple, anem a partir de l'any 1992, sense oblidar-nos
que la pèrdua de poder adquisitiu ve acumulant-se des
d'anys anteriors i, per tant, la pèrdua real és molt major.

Per al càlcul prenem com a base 100 ptes. de desem-
bre de 1991 i apliquem els increments de l'IPC produïts
cada any. D'aquesta manera, podem veure el poder de
compra que tenen les cent pessetes de l'any 1991. Per a
fer la comparació amb l'evolució que han portat els sala-
ris, prenem com a base 100 ptes. de l'any 1991 i li apli-
quem els increments salarials més les revisions que s'han
produït en aquests mateixos anys. El resultat és el
següent:

ANY PREUS IPC SALARIS INCREMENT DIFERÈNCIA
+ REVISIÓ

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

100
105,92
110,77
115,97
121,40
126,17
130,46
133,07

5,92
4,58
4,70
4,68
3,93
3,40
2,00

100
105,10
106,99
106,99
110,73
114,60
114,60
117,01

5 + 0,1
1,8 + 0
0 + 0
3,5 + 0
3,5 + 0
0 + 0
2,1 +0

0,82
3,78
8,98
10,6
11,57
15,86
16,06

(*) Segons fonts de l'Institut Valencià d'Estadística.

Els resultats són manifestament clars. L'evolució de
preus ens porta a la realitat següent: la compra que
l'any 1992 es pot fer amb 100 ptes., hui necessitem
133,07 ptes. per a repetir-la. Quan mirem a l'evolució
dels salaris rebuts tenim: treballant les mateixes hores
l'any 1992 que l'any 1998, i tenint una productivitat més
elevada, com a conseqüència de la millora progressiva
dels recursos tècnics en l'Administració, 100 ptes. de
l'any 1992 s'han convertit en 117,01 ptes. actuals. Açò
significa que els empleats públics, en aquests anys que
hem agafat com mostra, hem perdut 16,06 ptes. per
cada 100 ptes. en poder de compra, o el que és el
mateix: 1.606 ptes. per cada 10.000 ptes. I aquesta
pèrdua, no sols té un reflex directe en el poder
adquisitiu; també té una repercussió directa en el
càlcul de la nòmina, per a obtindré la quantitat de la
Base Reguladora per la que es cotitza a la Seguretat
Social a efectes de jubilació, accidents de treball,
etc.

És molt significatiu que en anys de bonança econòmi-
ca, quan el creixement del PIB creix per damunt de les
previsions del Govern, quan les grans empreses obtenen
beneficis que mai no hagueren somiat, quan l'economia
evoluciona favorablement i per tant "va bé", quan Espa-
nya "va bé", siga el mateix que reconeix aquesta situació
qui seguisca pensant que perquè "tot vaja bé els
empleats públics hajam de seguir perdent poder de
compra i, per tant, qualitat de vida. Lamentable.

NEGOCIACIÓ DEL III CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL
La Generalitat va denunciar el II Conveni. Era un requisit

per a negociar-ne un de nou, el III Conveni del Personal
Laboral de la Generalitat Valenciana. El dia 10 de novem-
bre es va celebrar la reunió de constitució de la Mesa del
Conveni. A ella s'han incorporat els sindicats STEPV-Inter-
sindical Valenciana, CSIF i USO, gràcies a una sentència
del Tribunal Suprem que reconeix que tenim representativi-
tat suficient, després de les últimes eleccions, per a estar
presents en les negociacions. La Mesa té dotze compo-
nents per la part dels treballadors, dels quals un correspon
al nostre sindicat

Dissortadament, aquesta primera reunió es va haver de
suspendre a instàncies d'UGT i CCOO, que reclamaren
l'expulsió del nostre sindicat de la Mesa. Va caldre una
segona reunió, el dia 14 de novembre, en què l'Administra-
ció es va ratificar en les dades de representativitat, per la
qual cosa es va poder constituir la mesa negociadora.
Nosaltres lamentem profundament aquest incident, i fem
vots perquè siga només una postura temporal, que es reca-
pacite i no es continue amb aqueixa postura, ja que ente-
nem que el millor per als treballadors és no perdre's en
baralles inútils entre sindicats, que no fan cap bé als treba-
lladors i afebleixen la posició dels treballadors.

Es varen acordar les següents coses: les reunions tin-
dran lloc cada quinze dies, i que la negociació es farà per
blocs de matèries, no per articles. L'Administració redactarà

propostes d'esborrany, per a la discussió.
L'esborrany relatiu al primer bloc (àmbit d'aplicació) ens

va ser entregat en gener, tot convocant la primera reunió de
negociació per al dia 27 del mateix mes. El dia 20 es va
ajornar sine die, i encara no han solucionat els problemes
d'agenda. Han passat ja tres mesos des de la darrera reu-
nió, i no hi ha perspectives de que arranque prompte.

La nostra proposta de mètode de negociació és fer-vos
arribar, mitjançant cartells, e-mails o assemblees, cada bloc
de negociació, conforme ens ho lliure l'Administració. Cal-
dria tindré temps suficient per a tractar en assemblees els
temes i poder arreplegar les vostres iniciatives, propostes i
opinions. Per últim, davant d'un possible acord, nosaltres us
consultarem la ratificació total, parcial o el rebuig al text.

INCOMPLIMENTS DEL CONVENI
Parlar d'incompliment no és fàcil. Per exemple:
- No han sabut fer respectar els acords del conveni en
matèria retributiva (Art. 5).
- No s'ha enllestit un acord de borses de treball i borsa de
millora d'ocupació (Art. 8).
- No han regulat el procés de Promoció Interna, ni tan sols
han establit el mecanisme per a fer-ho possible (Art. 8).
- No han constituït els fons d'ajut social. Des de l'any 1993
al 1997, pot estar al voltant dels 600 milions de pessetes
(Art. 29.3).

LA SENTÈNCIA DEL CONVENI
La incorporació d'altres sindicats a la negociació no és un

regal de ningú, sinó que és la conseqüència d'una sentència
de la Sala 4- del Tribunal Suprem, que reconeix que el Con-
veni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat Valen-
ciana és i s'ha de negociar com un conveni d'empresa, a con-
seqüència d'una demanda presentada per l'STEPV-Intersindi-
cal Valenciana.

Durant les setmanes posteriors a la sentència varen
aparèixer escrits de diferents sindicats acusant-nos de voler
perjudicar els treballadors i treballadores. S'afirmava, irres-
ponsablement, que podíem haver deixat els treballadors de la
Generalitat Valenciana sense conveni. Ells sabran per què
volen confondre els treballadors. Saben que això no és possi-
ble. És que el conveni i les lleis que aquests sindicats han
negociat anteriorment són tan dèbils que a la primera de canvi
es poden derogar? Que s'expliquen. Si no és veritat, per què
ho han dit?

No ha estat ni estarà mai en la voluntat de l'STEPV-Inter-
sindical Valenciana utilitzar els tribunals per a perjudicar els
treballadors i treballadores. Al contrari: hem defensat i anem a
fer valdré la capacitat de decisió d'aquells que representem,
les treballadores i treballadors, dintre dels diferents marcs de
negociació: comitès, juntes, meses... El que hem fet ha estat
utilitzar la via jurídica per a defensar el nostre dret a represen-
tar a qui ens han votat.
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PERMISOS, LLICENCIES I EXCEDÈNCIES
personal Generalitat Valenciana

XCEDENCIES DEL PERSONAL FUNCIONARI
LEGISLACIÓ DOCUMENTACIÓ DURADA OBSERVACIONS

A)

c*

O

AUTOMÀTICA -Art 37.1 .A del Text Refós de la Llei de
la Funció Pública Valenciana, segons la
nova redacció de la Llei 8/1995

- Sol·lidlud a b Direcció
General de la Funció Pública.

Mentre duré la situació que la
motiva

a) ser funcionari/ària de carrera d'una altra administració, o
b) ser funcionari/ària de carrera d'un grup diferent, o
c) prestar serveis en una empresa pública com a personal laboral fix.

PER INTERÈS
PARTICULAR

-Art 37.1 .B del Text Refós de la Llei de
la Funció Pública Valenciana (nova
redacció de la Llei 14/1997, de 26-XII.

- Sd.lidliid a b Direcció
General de b Funció Pública.

No menys de dos anys i sense
límit màxim de durada.

Cal haver prestat serveis efectius a qualsevol Administració durant els cinc anys
immediatament anteriors. Entre dues consecutives, cal treballar de nou un
mínim de cinc anys.

PER AGRUPACIÓ
FAMILIAR

-Art 37.1.C del Text Refós de la Llei de
la Funció Pública Valenciana

- Soj.lkitud o b Direcció
General de b Funció Pública.

Mínim de dos anys i màxim de
quinze.

Quan el cònjuge o parella residesca en un altre municipi i tïnga destinació
definitiva com a funcionari o personal laboral fix en qualsevol administració.

B) PER CURA DE FILL O FILLA; -Art 37.4 del Text Refós de ta Llei de la
Funció Pública Valenciana.
-Art. 29.4 de (a Llei 30/84.
- Llei 4/95, de 23 de març, que regula
el permís paternal.

- Sol·licitud a b Direcció
General de b Funció Pública.

Fins a tres anys. Es pot demorar el reingrés en qualsevol moment. El primer any es té dret a
reserva del lloc de treball. A partir del segon, només es té dret a un lloc de
treball d'igual nivell en la mateixa localitat. En l'Estat, ja es té reserva durant
els tres anys. El període de permanència en aquesta situació computarà a
efectes de triennis, consolidació de grau i drets passius. S'ossimila a l'alta pera
la prestació d'atur.

C) VOLUNTÀRIA INCENTIVADA: -Art 37.5 del Text Refós de la Llei de la
Funció Pública Valenciana

- Sol·licitud a b Direcció
General de b Funció Pública.

Durant cinc anys. Es per a qui es trobe en situació d'expectativa de destinació o d'excedència
forçosa, com a conseqüència d'un pla d'ocupació.
Impedeix treballar en qualsevol lloc de l'Administració Pública, sota qualsevol
relació contractual.
Es té dret a una mensualitat de les retribucions de caràcter periòdic per any
treballat, fins a un màxim de dotze.
Passats els cinc anys, o es sol·licita el reingrés o es passa a excedència
voluntària per interès particular.

D) FORÇOSA: -Art 39 del Text Refós de la Llei de la
Funció Pública Valenciana

-Sol·licitud a la Direcció
General de b Funció Pública.

Indefinit. Correspon quan no s'obté un lloc de treball en el grup i la classe que li
corresponga en produir-se una reforma de les RLTs Í no es puga reassjgnar.
També, quan es trobe en expectativa de destinació i passe el període màxim
d'un any o incomplesca les obligacions de l'article 38 LPFV. S'està obligat a:
1. Acceptar destinacions similars dins de la mateixa província.
2. Participar en els concursos, dins de província.
3. Participar en cursos de capacitació.

EXPECTATIVA DE DESTINACIÓ

No és, pròpiament una sïluocïó
d'excedència, però està molt relacionada.

-Art 38 del Text Refós de la Llei de la
Funció Pública Valenciana

- Cap. Es conseqüència d'un
pb d'ocupació del
departament a què s'estava
adscrit.

Màxim d'un any. Passat el
termini, es passa a excedència
forçosa.

Es cobra: el sou base, triennis, complement de destinació i 50% del complement
específic del darrer lloc. S'està obligat a:
1. Acceptar destinacions similars dins de la mateixa província.
2. Participar en els concursos, dins de província.
3. Participar en cursos de capacitació.

EXCEDÈNCIES DEL PERSONAL LABORAL
LEGISLACIÓ DOCUMENTACIÓ DURADA OBSERVACIONS

A)

<
tx.
'<

O

AUTOMÀTICA -Art. 10.A.2 del II Conveni
Col·lectiu

- Sol·licitud a la Direcció General
de la Funció Pública i Secretaria
General corresponent.

Mentre duré la situació que
la motiva

Quan es trobe en situació de servei actiu en llocs de qualsevol administració pública o passe
a prestar serveis en organismes o entitats del servei públic i no els corresponga quedar en
una altra situació. Cal sol·licitar el reingrés entre els trenta dies anteriors i posteriors al
cessament en la situació que l'origina

PER INTERÈS
PARTICULAR

-Art. lO.A.'
Col·lectiu

del II Conveni - Sol·licitud a la Direcció General
de la Funció Pública i Secretaria
General corresponent.

Mínim 2 anys.
Màxim 10 anys,
ampliables a 15

Cal ser personal laboral fix amb un mínim d'un any d'antiguitat. Entre dues
consecutives, cal traballar un mínim de dos anys. S'ha de sol·licitar amb una antelació
de 40 dies Í l'administració ha de contestar abans de 7 dies de l'inici. Si el darrer lloc
està vacant, es té dret a l'adscripció definitiva. Si no, a ocupar provisionalment
qualsevol vacant en el grup i categoria. S'ha de sol·licitar el reingrés dins dels 3D dies
anteriors a la finalitzada del termini sol.lïcitut. Si no es fa, s'extingeix la relació laboral.

PER AGRUPACIÓ
FAMILIAR

-Art. 10.A.9 del II Conveni
Col·lectiu

- Sol·licitud a la D.G. de la Funció
Pública i Sec. Gen. corresponent.

Mínim 2 anys
Màxim 15 anys

Quan el cònjuge o parella residesca en un altre municipi i tinga destinació definitiva
com a funcionari o personal laboral fix en qualsevol administració

B) PER CURA DE FILL O FILLA: -Arts. 37.5 i 46.3 de l'Estatut del
Treballadors.
-Art lODdell lConveniColJec.
- Llei 4/95, de 23 de marc, que
regula el permís paternal.

- Sol·licitud a b Direcció General de b
Funció Pública i Secretaria General
corresponent.

Fins a tres anys. El primer any es té dret oi còmput a efectes d'antiguitat. Durant els tres anys es té dret
a reserva del lloc de treball, excepte si ha estat amortitzat. Es pot sol.licitar el reingrés
en qualsevol moment, amb dos mesos d'antelació. El període de permanència en
aquesta situació computarà a efectes d'antiguitat, i drets passius. S'assimila a l'alta per
a lo prestació d'atur. No compta com a període cotitzat.

C) VOLUNTÀRIA INCENTIVADA: - Art 10 B del II Conveni
Col·lectiu

- Sol·licitud a b Direcció General de b
Funció Pública Í Secretaria General
corresponent.

Durant cinc anys. Es per a qui es trobe en situació d'expectativa de destinació o d'excedència forçosa, com
a conseqüència d'un pla d'ocupació. Impedeix treballar en qualsevol lloc de
l'Administració Pública, sota qualsevol relació contractual. Es té dret a una mensualitat
de les retribucions de caràcter periòdic per any treballat, fins a un màxim de dofze.
Passats els cinc anys, o es sol·licita el reingrés o es passa a excedència voluntària per
interès particular.

FOROSA: -Art 10 C del II Conveni
Col·lectiu

- Sol·licitud a b Direcció General de b
Funció Pública i Secretaria General
corresponent.

Indefinit. Mentre duré la
causa que l'origina.

Elecció-designació per a càrrec públic que impedeix treballar en el lloc habitual. Es té dret a
reserva de lloc i centre de treball i al còmput de l'antiguitat. S'ha de comunicar el
reingrés durant els 30 dies següents a la desaparició de In causo que l'origina.

MILLORA D'OCUPACIÓ.
fjo és Irada d'una excedència,
però està molt relacionada

- Art. 9.5 del II Conveni Col·lectiu Contracte temporal de millora
d'ocupació.

Indefinit, mentre duré la
contractació.

Quan el personal laboral fix tinga els requisits per a ocupar un lloc de treball de
categoria superior i forme part de lo borsa corresponent.
Es té dret a la reserva del lloc que s'ocupa.
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La normativa sobre permisos, llicències Í excedències emana d'algunes lleis que
regulen amb caràcter general les condicions de treball del conjunt del funcionariat
i resta del personal i altres normes que les despleguen.
Bàsicament són aquestes:
- Llei dels Funcionaris Civils de í'Estat, BOE de 15-2-64.
- Llei 30/84 de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública. BOE de 3-8-84.
Modificat, entre d'altres, per la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de Mesures
Fiscals, Administratives Í de l'Ordre Social.
- Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana (Decret Legislatiu de 24
d'octubre de 1 995 del Consell de la Generalitat Valenciana, modificat per la Llei
8/1995, de Mesures Fiscals, Administratives Í d'Organització de la Generalitat

Valenciana Í per la Llei 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió
Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat).
- Decret 50/1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, DOGV 27-6-89, i
Decret 109/1990, del Consell de la Generalitat Valenciana, DOGV de 30-7-90.
- II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral de la G. V. (Només mentre no
s'acorde el III Conveni Col·lectiu, que actualment s'està negociant.)
El marc general deriva de l'article 30 de la Llei 30/84. Aquesta Llei havia estat
desplegada en el marc de la Generalitat Valenciana pel Decret 50/89, que modi-
ficava, a l'alça, determinats permisos (per exemple, la Llei 30/84 contempla 2
dies de permís en cas de naixement, mort o malaltia greu d'un familiar, 4 si és
fora de la localitat, Í el Decret 50/89 els amplia).

NAIXEMENT f ILLO
FILLA

MORT 0 MALALTIA
GREU DE FAMILIAR

EXÀMENS

TRASLLAT DOMICILI

DEURE
INEXCUSABLE

LACTÀNCIA

ASSUMPTES
PARTICULARS

GUARDA LEGAL
(REDUCCIÓ
JORNADA)

ADOPaÓ

LEGISLACIÓ

-Uei 30/84 (Art. 30,1).
-Decret 50/1 989. Art. 8.1. 2.
- Art. 1 1 A.2. II Conveni Col·lectiu

-Uei 30/84 (Art. 30,1).
-Decret 50/1 989. Art. 8.1 .3.
-Art. 11 A 5.1,5.2, 6.1, 6.2, del II
Conveni Col·lectiu.

-Uei 30/84 (Art. 30,1 d).
-Decret 50/1 989. Art. 8.1 .4.
- Art. 1 1 A 8 del II Conveni Col·lectiu

-Uei 30/84 (Art. 30,1, b).
-Decret 50/1 989. Art. 8.1. 5.
- Art. 1 1 A 7 del II Conveni Col·lectiu

-Uei 30/84 (Art. 30,2)
-Decret 50/1 989, Art. 8.1. 6.
- Art. 1 1 A 9 del II Conveni Col·lectiu

-Uei 30/84 (Art. 30,1 c i e)
-Decret 50/89, Art. 8.1 .8.
-Art. 11 A 3.2 del II Conveni Col·lectiu

-Uei 30/84 (Art. 30)
-Decret 50/89, Art. 8.1 .9
-Art. 11 B Ideï II Conveni Col·lectiu

-Uei 30/84 (Art. 30,1, f), en la
redacció de la Uei 66/97. Art. 50.
-Uei 33/87. Art. 30.6
-Art. 11 B 2.1 del II Conveni Col·lectiu

-Uei 30/84 (Art. 30,3.3)
-Uei 3/89 de Maternitat.
-Art.11A3delllConveniCol.ledu

DOCUMENTACIÓ

- Sol·licitud Secretaria General, Direcció
Territorial o Direcció Centre.
• Adjuntar llibre de família o justificant metge.

- Sol·licitud Secretaria General, Direcció
Territorial o Direcció Centre

- Sol·licitud Secretaria General, Direcció
Territorial o Direcció Centre.
- Portar justificant desprès.

- Sol·licitud Secretaria General, Direcció
Territorial o Direcció Centre.

- Sol·licitud Secretaria General, Direcció
Territorial o Direcció Centre

- Sol·licitud Secretaria General, Direcció
Territorial o Direcció Centre.
- Adjuntar Uibre de Família

- Sol·licitud Secretaria General, Direcció
Territorial o Direcció General de Personal (en
Cultura, Educació i Gència)

- Sol·licitud Secretaria General o Direcció
Territorial.

- SoLIkiud Secretaria General o Direcció
Territorial.

DURADA

3 dies, i 5 si esdevé fora de la localitat de residència.

Primer grau (pares, fills, propis o polítics):
- 4 dies. 6 fora de la localitat de residència
Segon grau (avis, nets, germans, propis o polítics):
- 3 dies. 5 fora de la localitat de residència.

El dia o dies de la celebració.

- Dos dies per trasllat de domicili habitual.

Pel temps indispensable.

Reducció de jornada laboral en 1 hora diària. Pot ser
distribuïda en fraccions de 1/2 bora

- Fins a 6 dies a l'any, prèvia autorització. No poden
acumular-se a les vacances.

- Disminució de la jornada laboral, que se determinarà
reglamentàriament. Mentres duré la causa

- Menor de 9 mesos: 8 setmanes.
- de 9 mesos a 5 anys: 6 setmanes.

OBSERVACIONS

- Cas de produir-se malalties greus de llarga durada, aquests
dies podran utilitzar-se seguits o alternats, segons les
necessitats, de la qual cosa s'informarà amb 24 hores abans a
la Direcció del Centre.

- En centres oficials.
- Per a concórrer a exàmens finals i alliberadors i altres proves
d'aptitud i avaluació.

- Aportar justificant.

- Qualsevol obligació de caràcter públic o personal
l'incumpliment de la qual gènere alguna responsabilitat civil,
penal, administrativa, cívica.

- Per fill o filla menor de 9 mesos.
- Indistintament el pare o la mare.
• lactància natural o artificial.
- Acumulable a la reducció de jornada per guarda legal.

- Per a atendre a menors de 6 anys, ancians que necessiten una
especial dedicació o disminuïts fisics-psíquics, sense retribucions.
- Reducció proporcional de les retribucions, incloses pagues extres,
triennis,., que es determinarà també reglamentàriament.

- A partir de Resolució oficial d'adopció. Cal adjuntar-la.
• Ho podrà sol·licitar el pare o la mare.

sols per al personal laboral

ASSISTÈNCIA A BODES

INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA
DE Lf EMBARÀS

MATRIMONI

EMBARÀS! PART

ASSUMPTES
PROPIS

MAIALTIA

LEGISLACIÓ

-Art. 11 A.l. II Conveni
Col·lectiu

-Art. 11 81, del II Conveni
Col·lectiu.

DOCUMENTACIÓ

- Sol·licitud Secretaria General, Direcció
Territorial o Direcció Centre.

- Sol·licitud Secretaria General, Direcció
Territorial o Direcció Centre

DURADA

1 dia. Si se celebra a més de 375 Km, 2 dies
naturals.

6 dies.

OBSERVACIONS

Quan es tracte de la boda de pares, pares polítics, germans,
germans polítics, fills, nets i avis.

Cal certificació mèdica.

LEGISLACIÓ

- Llei Funcionariat 1 964. Art. 71 .1
-Decret 50/89, Art. 8.1.1.
- Art. 1 1 A 1 del II Conveni Col·lectiu

- Llei Funcionariat 1 964. Art. 71
-Llei 30/84. Art. 30.3.
- Uei 3/89 de Maternitat. Art. 2.3
- Estatut del Treballadors: Arts. 37.3 i 4;
45.1. d, i 48.4.
-Uei 13/96 Art. 89.

- Uei Funcionariat 1964. Art. 71, 74
-Decret 50/89, Art. 8.2.
-Art.llB2.2delilConveniCol.lectiu

- Uei Funcionariat 1 964. Art. 69
- Llei 4 2/94, Mesures ...
-Decret 50/89, Art. 7.

DOCUMENTACIÓ

- SoLfidlud Secretaria General o Direcció
Territorial.

- Sol·licitud Secretaria General o Direcció
Territorial
Abans Part: Imprès + Certificat Mèdic
Després part: Imprès + Certificat Mèdic i
Uibre família

- SoLlüIud Secretaria General o Direcció
Territorial.

- Sol·licitud Sec. General o D. Territorial,
-imprès oficial (MUFACEoSS)
- Baixa mèdica oficial a partir del tercer dia i
cada setmana el part de confirmació

NCIES. •*—

DURADA

15 dies

Part únic: 16 setmanes
Part múltiple: 18 setmanes

Funcionaris: Mínim 15 dies, màxim 3 mesos coda
dos anys
laborals: Mínim 1 5 dies, màxim 6 mesos cada 3 anys

- Rns a l'alta oficial mèdica.

OBSERVACIONS

- Distribuïts a petició de la persona interessada.
-Retribució 100%
- L'Administració compta habitualment dies naturals, però han
de ser hàbils.

- 6 setmanes han de ser obligatòriament després del part.
- El pare podrà fer ús de les 4 últimes, (de les 6 en cas de
mort de la mare).

- No retribuït.
- Subordinat a les necessitats del servei.
- Podran autor'rtzar-se, excepcionalment, períodes inferiors.

- Fins a 12 mesos, prorrogables per altres 6, tindrà la
qualificació de Temporal. A partir d'eixa data s'iniciarà el
tràmit per declarar-la permanent.
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les campanyes
de l'stepv-intersindicai valenciana

El sector d'Administració Pública del nostre sindicat ha iniciat una sèrie
de campanyes de reivindicació d'aspectes que ens pareixen interessants
de cara a la millora de la Funció Pública. Ara us en presentem dues, con-
nectades entre sí: la promoció interna i la millora d'ocupació. Esperem
que us agrade la idea i, sobretot, que presenteu moltes instàncies.

La promoció interna
La promoció interna es regula en la normativa sobre funció pública vigent com a

una part fonamental de la carrera professional del funcionariat. Els diferents conve-
nis col·lectius també ho arrepleguen en eixe mateix sentit per al personal laboral.
Tanmateix, la manca de convocatòries ha fet que, en la pràctica, encara siga una
reivindicació, i no un dret consolidat.

Per què no funciona?
Per diverses raons: la primera, pel fet que en els darrers anys no s'han publicat

Ofertes Públiques d'Ocupació (OPOs) i, per tant, tampoc no han eixit places per a
seleccionar personal de promoció interna. La segona és que, quan han eixit, ho han
fet amb poques places: no s'aplica el límit màxim per sistema, sinó quan vol l'Admi-
nistració. La tercera, pel fet que determinats grups fan de coll de botella, com per
exemple els grups C i B d'Administració General, que són molt reduïts respecte del
grups D i A. Eixe mateix problema es dóna en altres categories. La quarta, el fet
que determinades categories són laborals, a pesar que els grups superiors són fun-
cionarials (P. ex., els subalterns respecte dels auxiliars administratius, els educa-
dors d'escola infantil respecte dels mestres, etc.).

Hi ha una altra manera de fer-ho?
Sí. En primer lloc, caldria que el Consell traguera una OPO tots els anys, i que

aquesta esgotarà el màxim de places en reserva per a la promoció interna. En
segon lloc, caldria que s'aplicarà la lògica en la classificació de llocs i que moltes
categories laborals passaren a ser funcionarials {p. ex., subalterns, entre d'altres),
de forma que es puga aplicar la promoció interna, que ara tenen negada. I, en ter-
cer lloc, caldria que es tragueren convocatòries no vinculades a les OPOs, sinó a la
transformació del lloc de la persona aprovada.

Com serien eixes convocatòries?
Serien convocatòries en què els ílocs de treball dels aprovats es reclassificarien

per al grup de titulació superior. Això és barat, ja que solament hi ha un sobrecost
per la diferència entre el lloc de treball antic i el nou. És la solució ideal per als
casos en què hi hagen els colls de botella que parlàvem abans. I, a més, és útil als
fins de la pròpia Administració: permet fer la reconversió que ja s'està anunciant
respecte de la transformació dels grups D i C en un sol grup.

El II Conveni per al Personal Laboral de la G. V. arreplega a l'article 8 l'obligació
de l'Administració de confeccionar borses de treball de millora d'ocupació. Es un
dels grans incompliments del conveni, ja que ni tan sols s'ha parlat en la CIVE. No
s'hauria de renunciar a ella, estenent-se, també, al personal funcionari.

Què és la millora d'ocupació?
Es tracta d'un sistema de provisió temporal de llocs de treball, aquells que habi-

tualment ocupa el personal interí, segons el qual el personal fix que tinga titulació
d'un grup superior al propi pot optar a pertànyer a una borsa de treball per a ocupar
les vacants d'eixe grup i/o categoria superior. Això permet l'aprofitament de l'expe-
riència alhora que eixe personal ocupa un lloc d'un grup superior, amb un sou més
alt, clar està. Actualment només s'aplica al Servei Valencià de Salut.

Què caldria fer?
Una borsa de treball per cada grup, categoria i/o classe, composada per funcio-

nariat de carrera i personal laboral fix pertanyents a grups inferiors. Aquesta borsa
hauria de ser voluntària, i caldria aplicar un barem, per tal d'ordenar-la. Això perme-
tria que no hi haguera discriminació entre persones amb els mateixos mèrits.

Com s'ocuparia un lloc d'un grup superior?
Com a interí, per nomenament de funcionari interí o per contracte laboral temporal.

Com es quedaria en el grup de procedència?
S'hauria de reservar el lloc de treball. Podria ser mitjançant una comissió de ser-

veis entre grups diferents en atenció a la millora d'ocupació. També podria ser una
excedència automàtica, però amb la reserva del lloc en el grup d'origen. Actualment,
l'única forma de passar a ser interí en un altre grup passa per demanar una excedèn-
cia voluntària per interès particular, amb un termini de dos anys per a poder tornar a
demanar el reingrés en el grup d'origen. Com que no s'assegura que la nova plaça
siga per dos anys, la situació esdevé molí inestable. A més, es perd el lloc que es
tenia amb destinació definitiva, de forma que cal tornar a concursar.

Com demanar que es pose en marxa?
Caldria aconseguir que ho demanarà a la D.G. de la Funció Pública el major

nombre de personal funcionari i laboral fix possible. A continuació trobareu uns
models d'instàncies. Empleneu-les i presenteu-les en qualsevol registre d'entrada.
Feu fotocòpies i passeu-les a totes aquelles persones que conegueu que estíguen
interessades. Entre tots es pot aconseguir.

efectes de notificacions a (població)

_, amb NRP _, amb domicili a

, carrer

numero -, pis porta ; que estic al

servei de la Generalitat Valenciana des de fa més de dos anys en qualitat de (tatxeu

el que no siga correcte):

funcionari o funcionària de carrera

personal laboral,

EXPOSE:
Que estic en possessió d'una titulació acadèmica de nivell superior al de la titulació

exigida per a l'ingrés al grup al qual estic adscrit/a.
Que des de l'any 1994 no ha eixit cap convocatòria de Promoció Interna, ní pel torn

corresponent d'una Oferta Pública d'Ocupació (OPO) ni per una convocatòria especí-
fica de promoció interna.

Que altres administracions, com la de l'Estat, han realitzat convocatòries de promo-
ció interna no vinculades a una OPO, sinó amb la transformació dels llocs de treball
dels/les aprovats/des.

Per tot això, SOLLICITE:
Que, per a que el personal fix, tant funcionarial com laboral, puguem exercir el nos-

tre dret a la promoció i a la carrera professional, el Govern de la Generalitat Valencia-
na acorde:

a) Publicar una OPO anual, amb el màxim legal de places reservat per al torn de
promoció interna.

b) Convocar proves selectives de promoció interna no vinculades a les OPOs, sinó
amb transformació del propi lloc de treball.

de de 1998

SR. CONSELLER D'ECONOMIA, HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

„, amb NRP _, amb domicili a

_, pis , porta ; que

tefectes de notificacions a (població)

carrer , número

estic al servei de la Generalitat Valenciana en qualitat de (tatxeu el que no siga

correcte):

funcionari o funcionària de carrera

personal laboral,

EXPOSE:

Que estic en possessió d'una titulació acadèmica de nivell superior al de la titulació
exigida per a l'ingrés al grup al qual estic adscrit/a.

Que estic en disposició d'ocupar temporalment llocs de treball de grups superiors
al meu, per als que tinc la titulació adequada i una experiència administrativa acredi-
tada. Això és possible si s'organitzen borses de treball de millora d'ocupació.

Per tot això, SOLLICITE:

Que la Direcció General de la Funció Pública confeccione borses de treball de
millora d'ocupació per a l'Administració del Consell de la Generalitat Valenciana, per
a que el personal fix, tant funcionarial com laboral, puguem ocupar temporalment
llocs de grups superiors al propi, amb reserva del lloc que s'ocupa en el grup de pro-
cedència.

j a de de 1998

SR. DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓ PUBLICA
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contra e racisme, la xenofòbia í ía intolerància

www.xarxaneta.org/stepv

ALACANT. C/ Orense, 3, E, D. (C.P. 03003). Tel. 522 80 88. Fax: 512 66 26
Pròxim canvi d'adreça: Glorieta Poeta Vicente Mogica, 5, local 12 (C.P. 03005)

stepv-iv-alacant@xarxaneta.org

ALCOI. Sant Jaume, 15 (C.P. 03800). Tel.-Fax: 554 45 16
alcoi.stepv-iv@xarxaneta.org

ALZIRA. Avgda. Luis Súner, 28, 4rt, pta. 16 (C.P. 46600). Tel.-Fax: 240 02 21
alzira.stepv-iv@xarxaneta.org

CASTELLÓ. Plaça País Valencià, 6-3 (C.P. 12002). Tel. 20 68 27. Fax: 25 33 69
castello.stepv-iv@xarxaneta.org

GANDIA. Plaça Escoles Pies, 5-1 .§ (C.P. 46700). Tel. 295 07 54.
gandia.stepv-iv@xarxaneta org

VALÈNCIA. Juan de Mena, 14 baix (C.P. 46008). Tel. 391 91 47. Fax: 392 43 34
stepv-iv@xarxaneta.org

SEUS CENTRALS ALACANT CASTELLÓ VALÈNCIA

JUNTES DE PERSONAL

CONSELLERIA DE
PRESIDÈNCIA

CONSELLERIA DE
SANITAT

CONSELLERIA D'OBRES
PÚBLIQUES, URBANISME
] TRANSPORTS

CONSELLERIA D'OCUPACIÓ
INDÚSTRIA I COMERÇ

CONSELLERIA
D'AGRICULTURA, PESCA
] ALIMENTACIÓ

CONSELLERIA
D'ECONOMIA, HISENDA
I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

CONSELLERIA DE
BENESTAR SOCIAL

CONSELLERIA DE
MEDI AMBIENT

CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACIÓ I CIÈNCIA

DIRECCIÓ GENERAL DE LA DONA

Passeig Albereda, 15, 4, 7"
46010 València
Tel. 361 41 76

Cavallers, 9
46001 València
Tel. 386 61 00

RogerdeLlúria,19
46002 València
Tel. 386 66 00

Av. Blasco Ibanez, 50
46010 València
Tel. 386 64 00

Colom, 32 i 66
46004 València
Tel. 386 68 00

Amadeu de Savoia, 2
46010 València
Tel. 386 69 00

Palau, 14
46003 València
Tel. 386 62 00

Passeig Albereda, 16
46010 València
Tel. 386 67 00

Arquitecte Alfaro, 39
46011 València
Tel. 386 50 80

Av. Campanar, 32
4601 5 València
Tel. 386 65 00

Garcia Andreu, 12

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

CORTS VALENCIANES Plaça St.. Llorenç

DEFENSOR DEL PUEBLO Eduardo Dato, 31

SINDICATURA DE GREUGES Pascual Hlasm

CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

SINDICATURA DE COMPTES

Museu, 3. 46003

COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL Carrer d'Enmig, 1

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA C.V. . Pascual y Genis,

Carratalà, 47
03007 Alacant
Tel. 590 10 21

Av. Doctor Gadea, 10
03001 Alacant
Tel. 590 14 00

Girona, 26
03001 Alacant
Tel. 590 80 00

Av. Aguilera, 1
03007 Alacant
Tel. 590 12 73

Churruca, 29
03003 Alacant
Tel. 590 08 00

Professor Manuel Sala, 2
03003 Alacant
Tel. 590 06 00

Churruca, 25
03003 Alacant
Tel. 590 10 90

Pintor L. Casanova, 6
03003 Alacant
Tel. 590 12 00

Churruca, 29
03003 Alacant
Tel. 590 06 00

Carratalà, 47
03007 Alacant
Tel. 590 10 00

Ensenyament, 10
03007 Alacant
Tel. 592 97 47

Av. Aguilera, 1
03007" Alacant
Tel. 590 07 78

La Moreria, 2
12001 Castelló

Major, 78
12001 Castelló
Tel. 35 82 22

PI.HortdelsCorders,12
12001 Castelló
Tel. 21 06 00

Av. del Mar, 16
12003 Castelló
Tel. 35 80 54

E. PROP. Germans Bou, 47
12003 Castelló
Tel. 35 80 00

E, PROP. Germans Bou, 47
12003 Castelló
Tel. 35 80 00

PI. Tetuàn, 38-39
12001 Castelló
Tel. 35 85 00

PI. Maria Agustina, 1
12003 Castelló

Tel. 35 86 00

E. PROP. Germans Bou, 47
12003 Castelló
Tel. 35 80 00

Av. del Mar, 23
12003 Castelló
Tel. 35 84 40

Nàquera, 9
12001 Castelló
Tel. 22 80 14

Av. Germans Bou, 26
12003 Castelló
Tel. 22 05 90

,4. 46003 València. Tel. 387 61 00.

.28071 Madrid. Tel. (91) 310 49 89

. 03001 Alacant. Tel. 921 09 70 (gratuït}.

/alència.Tel.3865516.

r, 4. 46002 València. Tel. 387 64 00.

16-1.E 12001 Castelló. Tel. 72 45 00.

9. 46002 València. Tel. 398 67 00.

Passeig Albereda, 15, 4, 1-
46010 València
Tel. 361 41 76

Ed. PROP. Gregori Gea, 27
46009 València
Tel. 386 60 00

G. V. Ferran el Catòlic, 74
46008 València
Tel. 386 89 00

Ed. PROP. Gregori Gea, 27
46009 València
Tel. 386 60 00

Ed. PROP. Gregori Gea, 27
46009 València
Tel. 386 60 00

Ed. PROP. Gregori Gea, 27
46009 València
Tel. 386 60 00

Av. Baró de Càrcer, 48
46001 València
Tel. 386 62 33

Av. Baró de Càrcer, 36
46001 València
Tel. 386 67 50

Ed. PROP. Gregori Gea, 27
46009 València
Tel. 386 60 00

Av. Navarro Reverter, 2 \
46004 València
Tel. 386 65 77

46003 València
Tel. 398 56 00

Hospital,11
46001 València
Tel. 386 97 00

CASA DE LA DONA. Tel. 391 72 70
Peu de la Creu, 10-2.fl. 46001 València.
O.N.G.ENTREPOBLES.Tel. 3723068

José M.D de Haro, 53-28.- 46022 València.
CASA VERDA, ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ
PI. Santa Cruz, 6 baig. 46003 València.
Tel. /Fax: 3917864-3925463
F. ESCOLA VALENCIANA. Tel. 347 27 83
Conchita Piquer, 2-23,a 46015 València

CALENDARI 1998

GENER
Pi Dm De Dj Dv Ps Dg
BONANY

12 T314
19 2O 21
26 27 28

MAIG
Di Dm De Dj Dv Ds Dg

SETEMBRE
Dí Dm De Dj Dv Ds Dg

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
3O

3
1O
17
24

4
11
18
25

5 6
12 13
19 2O
26 27

Di

2
9

16
P1^~X-°

Dm

3
1O
17
24

FEBRER
De Dj Dv

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
2O
27

Ds

7
14
21
28

Dg
1
8

15
22

Di

1
8

15
22
29

Dm

2
9

16
23
3O

JUNY
De Dj Dv,

3
10
17
24

4
11
18
25
^-**

6
12
19
26

ros

6
13
2O
27

Dg
7

14
21
28

OCTUBRE
Di Dm De DJ Dv Ds Dg

Di Dm
MARÇ

De Dj Dv Ds
ABRIL

Di Dm De Dj Dv Ds Dg

Di

6
13
2O
27

Dm

7
14
21
28

JULIOL
De Dj Dv

1
8

15
22
29

2
9

16
23
3O

3
1O
17
24
31

Ds

4
11
18
25

Dg
5

12
19
26

NOVEMBRE
Di Dm De D| Dv Ds Dg

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 2O 21 22
23 24 25 26 27 28 29
3O

AGOST
Di Dm De Dj Dv Ds

BON ESTIU" ~T

5 6
12 13
19 2O
26 27

BON NADAL

Cada municipi determinarà 2 festes locals. A més, recordeu que teniu 6 dies de lliure disposició
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INGRESSOS
RETRIBUCIONS BÀSIQUES

GRUP

A

B

C

D

E

SOU
ANUAL

2.173.220

1 .844.472

1 .374.926

1.124.242

1.026.340

MENSUAL

155.230

131.748

98.209

80.303

73.310

TRIENNIS
ANUAL

83.454

66.766

50.106

33.460

25.088

MENSUAL

5.961

4.769

3.579

2.390

1.792

NIVELLS COMPLEMENT DE DESTINACIÓ

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ

COMPLEMENT ESPECÍFIC

ALTRES CONCEPTES RETRIBUTIUS

Intervals de nivells segons grups.
El Decret 99/1995 estableix la "grae-
lla" següent, corregida per l'Acord
d'1-7-1997. Pareix que la intenció de
Funció Pública és pujar els nivells
màxims, però encara no s'ha modifi-
cat el Decret, així que, mentrestant,
els intervals són els següents:

Grup

A
B
C
D
E

Nivell mínim
segons D. 99/95

13
12
11
10
8

Nivell mínim
segons l'Acord

18
16
14
12
10

Nivell màxim

28
24
20
16
12

NIVELL

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ANUAL

363.252
401.172
439.044
476.976
514.908
552.804
590.736
628.608

666.540
704.448

MENSUAL

30.271
33.431
36.587
39.748
42.909
46.067
49.228
52.384
55.545
58.704

NIVELL

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ANUAL

742.392
799.200
860.796
922.536
948.216

1.045.932
1.178.880
1 .343.760
1 .405.476
1.467.192
1 .635.684

MENSUAL

61.866
66.600
71.733
76.878
82.018
87.161
98.240
1 1 1 .980
117.123
122.266
136.307

ESPECÍFIC

E001
E002
E003
E004
E005
E006
E007
E008
E009
E010
E011
E012
E013
E014
E015
E016
E017
E018
E019
E020
E021
E022
E023
E024
E025

ANUAL

366.132
384.468
396.108
428.100
460.512
480.732
492.576
506.316
520.680
544.800
578.316
603.984
620.784
634.488
662.220
681.624
698.112
725.112
737.328
763.428
797.160
819.372
843.480
862.956
881.076

MENSUAL

30511
32039
33009
35675
38376
40061
41 048
42 193
43390
45400
48193
50332
51 732
52874
55185
56802
58 176
60426
61 444
63619
66430
68281
70290
71 913
73423

ESPECÍFIC

E026
E027
E028
E029
E030
E031
E032
E033
E034
E035
E036
E037
E038
E039
E040
E041
E042
E043
E044
E045
E046
E047
E048
E049
E050

ANUAL

908.100
920.844
936.600
958.140
992.220

1.037.136
1.070.604
1.092.384
1,115.820
1.180.080
1.290.000
1.341.264
1 .390.944
1 .454.940
1.520.736
1.541.208
1.614.072
1.696.248
1 .722.228
1.839.504
2.064.924
2.151.168
2.338.416
2.396.172
2.540.532

MENSUAL

75.675
76.737
77.800
79.845
82.685
86.428
89.217
91.032
92.985
98.340
107.500
1 1 1 .772
115.912
121.245
126.728
128.434
134.506
141.354
143.519
153.292
172.077
179.264
194.868
199.681
211.711

GRUP

A
B
C
D
E

FESTIVITAT*

5.896
4.459
3.901
3.344
3.344

TORNS**

10.021
7.801
5.574
3.344
3.344

NOCTURNITAT***

5.181
4.215
3.471
2.998
2.998

A partir del 8é mòdul {tots els grups): 2 483.

* Per cada mòdul de 8 hores realitzades entre les 0 i les 24 hores en dies festius o diumenges.
Les jornades inferiors es liquidaran proporcionalment.

"* Import mensual, quan en el centre de treball es tinguen establerts habitualment torns rotatius per a
la prestació dels serveis en matins i/o vesprades i/o nits, alternativament.

*** Per cada mòdul de 8 hores realitzades entre les 22 i les 8 hores.

Ingressos
El total de les retribucions mensuals
inclouen: sou + complement de des-
tí + complement específic.
A més, cal afegir els triennis que
cadascú tinga reconeguts i, en
casos extraordinaris, el complement
de productivitat.
Les pagues extres inclouen les retri-
bucions bàsiques, és a dir, sou +
triennis.
El total de les retribucions anuals
inclou: total de retribucions men-
suals x 12 + dues pagues extres.

Descomptes
- En tots els casos, la retenció per
l'Impost sobre la Renda (IRPF),
segons la taula adjunta. Primer s'ha
de calcular quins seran els ingres-
sos bruts anuals.
- Si pertanys a MUFACE o a MUGE-
JU, les quotes a aquestes mútues i
per drets passius corresponents
segons el grup.
- Si pertanys al Règim General de la
Seguretat Social, la quota que et
correspon segons la contingència
(veure quadre).

DESCOMPTES

REGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

Base mensual

Enginyers i llicenciats
Perits i ajudants titulats
Caps d'administració i taller
Ajudants no titulats
Oficials administratius
Subalterns
Auxiliars administratius
Base diària
Oficials de 1f i 2§

Oficials de 3§ i especialistes
Peons
Treballadors <18 anys

Mínima

118.440
98.220
85.410
79.380
79.380
79.380
79.380

2.646
2.646
2.646
2.646

Màxima

392.700
392.700
392.700
392.700
322.230
322.230
322.230

10.741
10.741
10.741
10.741

Tipus de cotització

Contingències comunes:28,3 %
- Empresa: 23,6 %
- Treballador: 4,7 %

Hores extres: 28,3 %
Desocupació: 7,8 %

- Empresa: 6,2 %
- Treballador: 1 ,6 %*

FOGASA: 0,4 %
- Empresa: 0,4 %

Formació Professional: 0,7%
- Empresa: 0,6 %
-Treballador: 0,1 %

* Sols per a personal laboral i funcionariat interí

QUOTA MUFACE, MUGEJU I DRETS PASSIUS

GRUP A
GRUP B

GRUP C
GRUP D

GRUP E

MUFACE 1 MUGEJU
QUOTA MENSUAL

5.507
4.334
3.328
2.633

2.245

DRETS PASSIUS
MUFACE

12.577

9.899
7.899
6.015
5.128

DRETS PASSIUS
MUGEJU

12.577
9.899
8.668
6.015
5.128

Amb les pagues extres, el descompte és doble.

RETENCIONS IRPF 1998

Rendiment anual

(en pessetes)

Fins ~T.250.000
Més de 1.250.000
Més de 1.360.000
Més "de" ""1.470.000
Més de 1.572.000"
Més de 1.797.000
Més de 2.022.000
Més de 2.24Ó.OOÒ
Més de 2.471 .000
Més de 2.808.000
Més de 3.145.000
Més de 3:594.000
Més de 4.043.000
Més de 4.492.000"
Més de 5.166.000
Més de 5.840.000
Més de ò. 739.000
Més de 7.862.000
Més "de "8.985.000""
Més de 10.108.000
Més de 11.231.000
Més de 13.477.000
Més de 15.723.000
Més de 17.970.000
Més de 20.216.000"
Més de 22.462.000

Nombre de fills i filles i altres descendents

0

0
3
ó

"7"
8

10
12
14
15
17
18
19
20
21
23
25
26
28

~""3T
33
35
38
41
44

""46

47

1

""Ò"

1
4
6~"7""

9
11
Ï3
14
15
17
18
19
20""
22
24
25

"27"
30
32
34
37
40 ;
42
45
46

2

"Ò"

0- 2

" "4
" 5

7
10

""12"
13
15

""16
Ï7
19

""20
22
24
25

" 2 7
30
32
34
37
40
42
45
46

3

Ò"
0
1
2
3
5
9

11
12
Ï4
15
17
18
20"
21-
23
24
26

""29"
31
34"
37
40
42

"45"
46

4

0
0
0

"1
2
4

~7~

10
11
13
14
16
Ï7
19
21

" 2 3
24
25

" 2 8
31
33
37
40
42

""44
40

5

"0
0
"0"

1
1
3
ó
8

10 1
12
"13"
15
17
19"
20
22
24
25
28
30
33
36
39
4Ï
44
46

60 +

" "Ò"

0
" Ò

0
" "0 "

0
0
i
3
5

" ~ 7

9
11. _ . . _ _ _

14
16
19
22
23
25
31
34
36
38
43
45


