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Franqueig Concertat 40/075 QUADERNS SINDICALS DEL PAÍS VALENCIÀ

TU DECIDEIXES
Ja han passat 4 anys des de les anteriors eleccions sindicals. En la pàgi-

na 3 fem un balanç del nostre treball. Com en anteriors anys, complim amb
tu el compromís que contraguérem en les anteriors eleccions sindicals de
fer-te arribar la informació de què disposem.

Us informem de les possibilitats d'excedències, permisos i llicències, així
com del que hem convingut en anomenar "Revisa't la nòmina", un resum de
les retribucions aplicables al personal al servei de l'Administració del Con-
sell de la Generalitat Valenciana.

Enguany hem tardat una mica més del que és habitual perquè, com ja
sabeu, des d'abans de l'estiu de 1998 està pendent de publicació un decret
que aprova un reglament de Selecció, Provisió i Carrera Administrativa.
Aquest decret inclou una nova "graella" de nivells: el grup A tindria com a
mínim el nivell 20. Això no té major importància, ja que a penes és un detall
en la pàgina de retribucions, però no acaba aní.

També estem esperant la publicació d'un decret que aprova un nou regla-
ment de Jornada i Horari, que suposa una revisió ampla dels permisos i llicèn-
cies a què ens podem acollir. Aquesta norma sí que podia fer variar d'una for-
ma molt significativa els quadres de Permisos i Llicències. Com que certs
rumors (alguns provinents d'alts responsables de la Funció Pública) indicaven
que era possible que es publicarà el decret en les primeres setmanes d'en-
guany, estimàrem oportú esperar-nos.

Finalment, s'ha aprovat el dia 9 de març amb el nom de Decret de Condi-
cions de Treball. No hem esperat a veure-lo publicat, i us enviem la infor-
mació del seu contingut. En breu es publicarà al DOGV.

Hi ha dues modificacions respecte d'anys passats. La primera és l'ex-
cedència voluntària automàtica, que ha tornat al seu règim tradicional, des-
prés del parèntesi de la Llei d'Acompanyament de l'any 1996. Ara es pot
sol·licitar també si ocupes un lloc en qualitat de personal interí, siga funcio-
nari o laboral.

La segona afecta a les retencions de l'IRPF. S'ha modificat profundament
el sistema de càlcul. Tant, que en lloc d'una taula per trams de renda i nom-
bre de descendents, com fins ara, el que s'ha de fer és una vertadera
declaració d'hisenda, amb nombroses dades. Davant això no teníem més
remei que oferir-vos la possibilitat que us calculeu la vostra renda via Inter-
net, a la Web del sindicat, que teniu assenyalada més avall. Si teniu algun
dubte, telefoneu-nos.

Cada dia fem el nostre treball amb la voluntat de ser fidels als nostres
compromisos amb els treballadors i treballadores.

Si creus que cal aprofundir i estendre aquest treball 4 anys més, ara tens
la paraula. Tu decideixes.

stepv-iv, la informació al dia

NOVA
REGULACIÓ

DE PERMISOS

pàgines 4 i 5

La nostra pasina web la trobaràs en:
http://www.intersindical.ors/stepv

correu electrònic: serveisp.stepv@intersindical.ors

ENS TROBARÀS A,
ALACANT (03005).
CASTELLÓ (12002).
VALÈNCIA (46008).
ALCOI (03804).
ALZIRA (46600).
GANDIA (46700).
XÀTIVA (46800).

Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5-12..
Plaça País Valencià, 6-3.
Juan de Mena, 14, baix.
Jordi de Sant Jordi, 16.
Avgda.LuisSúner,28,4rt,pta.16.
Plaça Escoles Pies, 5-1§,
Vicente Boix, 2, Ser, porta 5.

Tel. 96 522 80 88
Tel. 964 21 58 00
Tel. 96 391 9147
Tel. 96 552 3151
Tel. 96 240 02 21
Tel. 96 295 07 54
Tel 96 228 30 67

L'all
AÍ sots-secretari de la Modernització, per dir
-segons el diari Expansión- que el personal dels
grups D ï E no tenien "útulación ni actitud
para la nueva administracíón".

...i l'oli
A tots eís empleats i totes les empleades
públiques de la Generalitat Valenciana,
que demostren, dia a dia, la seua
preparació i actitud de servei públic.
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^Servicios públicos o servicios privados?

El Gobierno està llevando a cabo las
privatizaciones con tal rapidez que no hay tiempo
para poder intervenir, ni tan siquiera en el debaté.
Està cuestionando el Estado del Biehestar,
mientras se hurta a la sociedad un debaté, como
tantos otros, necesario. La sociedad debe decidir
què sectores deben ser públicos, estar protegides
y salvaguardados para todos, y cuàles pueden ser
regulades por el mercado.

Todos los planteamientos sobre los servicios
sociales que realiza el Gobierno son bajo la òptica
de la economia y de la financiación. No se
plantea cuestión ideològica alguna en torno a la
propiedad de los servicios de que se viene
disfrutando, sinó que se plantea si los poderes
públicos han de sufragar estos servicios. Hay que
recordar que los poderes públicos dependen, en
definitiva, de los contribuyentes, de la sociedad, y
que se sostienen con nuestros impuestos.

Uno de los argumentes principales es decir que
lo verdaderamente importante es dar el servicio, y
no quién lo hace. Para mantener esta afirmación
se esgrime que el sector publico està mal
gestionado, que en el es imposible conseguir
eficàcia, y que solo privatizando se puede eliminar
la burocràcia y la inoperancia.

Nosotros, en cambio, afirmamos que los
servicios que se prestan por empleados públicos
garantizan aspectos bàsicos que otros no pueden
garantizar. Pensamos, ademàs, que la tutela del
sector publico por el privado esconde la restricción
y reducción de la protección que todo ciudadano,
por el mero hecho de serio, debe tener
garantizada. El Estado no puede ni debe eludir
esta responsabilidad.

Denunciamos el intento de creación de una
Administración paralela con la privatización de
aquellos servicios que a priori pueden dar buenos
beneficiós a la iniciativa privada. Eso ya ha
comenzado; cuando acabe, cerraràn la
administración pública. ^Para què tener dos?

En nuestra Administración ya conocemos
iniciativas concretas sobre servicios que han sido
privatizados. En los últimos anos se han privatizado el
Sepiva, las unidades técnicas de gestión, servicios de
limpieza, residencias de tiempo libre, la gestión de los
expedientes sobre la vivienda, la informatización de
expedientes de personal de la Administración Pública,
servicios del edificio PROP, auxiliares y servicios del
INEM, y el hospital de Alzira, entre otros.

Algunos de ellos estan volviendo a ser
gestionades por la Administración. La rentabilidad
que se les presumia no es suficiente para la
iniciativa privada. Sin embargo, que alguna
iniciativa no sea del todo rentable no para el
proyecto de Administración que propugnan. Su
objetivo, línea bàsica de la ideologia liberal, sigue
siendo el de devolyer al libre mercado todos
aquellos servicios que en principio puedan ser
rentables y que los trabajadores habíamos
conseguido incorporar a los poderes públicos.

El debaté sobre lo publico (la res publica) y lo
privado va vinculado al futuro Estado del Bienestar
que queremos. La relación entre usuàries y
gestores se debe definir con un debaté abierto y
participativo. Para ello, debemos conocer què
política se esconde detràs de cada decisión. Lo
debemos plantear en términos tan sencillos como
quién gana y quién pierde cada vez que se
privatiza un servicio publico.
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4 anys fent cantí
Les eleccions sindicals a la Generalitat

Valenciana estan celebrant-se des de
començament d'any amb les eleccions
per al personal laboral de les diferents

conselleries, que triem representants
per als Comitès d'Empresa, i acaben
amb les eleccions per al personal
funcionari, que triarem
representants per a les Juntes de
Personal.

Aquest model d'eleccions no és el
nostre. Sempre hem defensat
l'elecció per centre de treball, els

delegats i delegades de centre. Però
l'Administració (estatal en aquest cas), amb

l'acceptació expressa d'alguns sindicats, va
dissenyar, l'any 1987, i recentment ha ratificat

en la negociació de l'Estatut de la Funció
Pública, aquest sistema.

Balanç des de les eleccions de 1995
Les eleccions van suposar l'inici del nostre treball

sindical a la Generalitat. La nostra representació,
encara que escassa, ens va fer quedar-nos a punt
d'estar en la Mesa Sectorial de negociació de la

Funció Pública, ja que feien farta 9 representants i ens quedàrem
amb només 8. Era, de totes formes, tot un èxit, que, a més,
suposava un repte terrible: eren vots de confiança, d'aposta per la
capacitat tècnica, però també de qualitats humanes, d'un grapat
de gent.

Hem d'agrair que les persones alliberades pel sector docent ens
tiraren una maneta des del primer moment, però qui ha fet la faena
directa ha estat un grupet d'una persona a Alacant, una altra a
Castelló i dos alliberats a temps complet més quatre a temps
parcial a València.

El primer que vam fer va ser encetar una dinàmica diferent del
que es coneixia fins el moment: vam intentar informar la gent! La
tradició del sindicat era la realització de cartells informatius i la
realització d'assemblees periòdiques als centres de treball. Dit i fet:
començàrem la tasca editant uns cartells molt "monos" en paper
A3 de colorets; els concursos (o la falta de concursos), les
diferents regulacions de l'horari, i el procés de funcionarització i
laboralització van ser uns dels primers cartells que editàrem.

Poc a poc començàrem a fer assemblees. Al principi ho férem
en uns pocs centres (i de València), però ja la segona ronda
l'ampliàrem a Castelló i Alacant. Hem fet dos tipus d'assemblees:
les ordinàries, que repetim cada tres o quatre mesos
.aproximadament, per tal d'informar de tot allò que coneguem del
que passa al món de la Funció Pública o que pot interessar (molt o
poc) als treballadors i treballadores de la Generalitat, i les
extraordinàries, en èpoques de mobilitzacions, quan les
assemblees adquireixen un poder decisori davant les grans
qüestions.

Les assemblees ens han donat sens dubte els moments més
gratificants de la nostra tasca sindical. A banda del contacte humà
amb les persones per les quals es suposa que treballes, les
assemblees ens han ensenyat els nostres encerts, quan la gent
acudia i participava, però també els desencerts, quan la gent no
volia parlar del que els proposàvem, sinó d'altres coses. Perquè
eixe és el gran secret i la gran virtut de les assemblees: els
treballadors i les treballadores podem parlar, comunicar-nos les
inquietuds, intercanviar informacions o reflexions, formar opinions i
transmetre-les als teus representants sindicals. A més, la gent sap
el que fas i el que dius. Hi ha contacte, hi ha veritable
representació. Fent aquestes assemblees ens trobàrem amb la
sorpresa de ser els primers sindicalistes en anar a alguns centres
a explicar coses.

Amb tot, encara no estem satisfets. Esperem poder dedicar més
gent a fer rondes per tots (ara sí que tots) els centres de treball de
la Generalitat, amb una periodicitat el més reduïda possible. Va a
dependre molt de la teua ajuda i del teu vot.

També hem tingut algunes assemblees extraordinàries: la tardor
del 1996. Començàrem un lluminós dia de setembre, quan al
Director de la "Modernització" no se li va ocórrer una altra cosa
que proposar una jornada contínua quatre dies a la setmana, i va

continuar amb les mobilitzacions d'octubre, novembre i desembre
contra la congelació salarial. Ens costà fer entendre alguns
companys el sentit d'aquelles reunions. No entenien que anàrem
amb propostes obertes, que preguntàrem si creien positiu o
convenient convocar vaga. Molts volien saber què oferíem com a
sindicat, per a agafar-ho o no. Tanmateix, creiem que, a partir
d'eixe moment, a la majoria els va resultar clar el nostre model
sindical.

Noves tecnologies
La tasca informativa ha continuat gràcies a les noves

tecnologies, l'e-mail o correu electrònic i les pàgines Web, de les
que disposem dos:

http:/www.intersindical.org
http:/www.gva.es/globalnet/sindicat/stepv-iv.

Alguna volta clavàrem la pata (com quan bloquejàrem el correu
electrònic per enviar massa informació a massa gent), però
després la cosa ha anat molt fluïda. Sobretot amb el correu
electrònic, ens hem trobat amb una forma ràpida d'arribar a
moltíssima gent que només podríem abastar fent un immens
esforç, i a més, d'una forma rapidíssima. ^Com, si no, podríem
haver posat a disposició de tot el món l'esborrany d'Estatut Bàsic
de la Funció Pública, o els dels decrets de selecció i provisió i
d'horari i jornada, o sobre diversos acords dels que s'han firmat,
per posar només uns exemples?

I no hem negociat res?
Això ens duu a un altre tema: no estem en les meses de

negociació; com els companys i les companyes docents estan
discriminats respecte de la representació (només un exemple:
amb el doble de vots, l'STEPV-iv té la meitat exacta de
representants que CEMSATSE), i la nostra aportació no fou
nombrosa, el nostre sindicat no arriba al mínim per a ser present a
la Mesa General. Això ha suposat que no ens hem assabentat a
temps d'algunes coses. A pesar d'això, només hem sabut alguna
cosa, hem distribuït la informació.

Hem arribat, en canvi, a estar presents a la Mesa de Negociació
del III Conveni Col·lectiu per al personal laboral. Com que estàvem
nosaltres (gràcies a una sentència del Tribunal Suprem), la Mesa
ha tingut, exactament, dos reunions: la de constitució i una altra.
Des del 12 de desembre de 1997 no s'ha reunit. Ni CCOO ni UGT
han demanat que seguisca la negociació. L'Administració?
Còmplice, encara que diguen que no.

L'AII-i-oli
Finalment, hem de fer un repàs per les revistes anuals i

trimestrals de l'AII-i-oli, la nostra capçalera. Ara també té, en les
Webs esmentades, una edició electrònica. Hem fet edicions amb
l'objectiu d'arribar a tots els companys i companyes, enviant-ho
per correu personalment a cada treballador i treballadora. Hem
procurat combinar la utilitat d'algunes informacions amb l'anàlisi,
sempre apressada, de diversos temes que consideràrem
d'actualitat. Continuarem.

Successos i tribunals
Com que no tot ho hem pogut arreglar parlant o sol·licitant-ho a

les bones, el nostre sindicat ha fet ús dels tribunals. Hem guanyat
una històrica Sentència en el Tribunal Suprem, que determina que
el nostre conveni col·lectiu és d'empresa i, per tant, els sindicats
representatius eren 5, i no 2. En altres casos, de determinat
personal laboral, la tossuderia de l'Administració ens obliga a anar
tots els anys als tribunals a demanar diferències salarials.

En general, hem fet un ús mesurat dels recursos
contenciosos-administratius, només quan era inevitable: contra
les RLT, per mantindré discriminacions en la classificació de
diversos col·lectius; i contra algunes convocatòries de places,
per a evitar "chanchullos". Hem encoratjat, però, que
determinats col·lectius acudiren als tribunals. Els caps de
negociat i de secció han estat els casos més cridaners, encara
que no els únics.

I ara què?
Ara, l'STEPV-Intersindical Valenciana.
Estem segurs que us ha agradat el que hem fet. Ara

necessitem la teua col·laboració i el teu vot per a continuar
fent-ho.
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PERMISOS, LLICENCIES I EXCEDÈNCIES
personal Generalitat Valenciana

EXCEDÈNCIES DEL PERSONAL FUNCIONARI
LEGISLACIÓ DOCUMENTACIÓ DURADA OBSERVACIONS

A) AUTOMÀTICA -Art 37.1 .A del Text Refós de la Uei de
la Funció Pública Valenciana, segons la
nova redacció de la Uei 10/1998

-SoUdud a h Direcció
General de b Funció Públka.

Mentre duré la situació que la
motiva

Quan per qualsevol títol (interinament o com a personal fix) s'sccdedka o un
nou lloc de treball del sector públic

PER INTER ES
PARTICULAR

O

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

-Sollütud a la Direcció
General de la Funció Públra.

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

-SoLfaludabDirecao
Generdde la Funció Pública.

Mínim de dos anys i màxim de
quinze.

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

B) PER CURA DE FILL O FILLA: -Art 37.4 del Text Refós de la Uei de la
Funció Pública Valenciana.
-Art. 29.4 de la Uei 30/84.
- Uei 4/95, de 23 de marc, que regula
el permís paternal.

-SoLKdudalaDrecao
Generdde la FuncióPúblca.

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 resefva durant
els tres anys. El període de permanència en aquesta situació computarà a
efectes de triennis, consolidació de grau i drets passius. S'assimila a l'alta per a
la prestació d'atur.

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

-SoLtctudolaDiedó
General de la Funció Púbica.

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 sollicita 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

-SoLtdtud a b Direcció
Generdde la Funció Públca.

Indefinit. Correspon quan no s'obté un lloc de treball en el grup Í la classe que li
corresponga en produir-se una reforma de les RLTs Í no es puga reossignar.
També, quan es trobe en expectativa de destinació Í passe el període màxim
d'un any o incomplesca les obligacions de l'article 38 LPFV. S'està obligat o:
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 situació
d'excedència, però està molt relacionada.

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

-Cap. És conseqüència d'un
pla d'ocupació del

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

adscrit.

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
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AUTOMÀTICA

PER INTERÈS
PARTICULAR

PER AGRUPACIÓ
FAMILIAR

B) PER CURA DE FILL 0 FILLA:

Q VOLUNTÀRIA INCENTIVADA:

D) FORÇOSA:

LEGISLACIÓ

-Art. 10A2 del II Conveni
Col·lectiu

-Art. 10.A.1 del II Conveni
Col·lectiu

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

-Arts. 37.5 i 46.3 de l'Estatut del
Treballadors.
• Art 10 D del II Conveni CoLlec,
- Uei 4/95, de 23 de marc, que
regula el permís paternal.
-Art 10 B del II Conveni
Col·lectiu

-Art 10 C del II Conveni
Col·lectiu

DOCUMENTACIÓ

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

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

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

- Soltauda la DfBcno General de la
Fundo Púbfta] i Secretaria General
corresponent.

-SoLtdud a h Direcció General de b
Rjnao Púbfoa Í Secretaria General
corresponent.

-Scífeiud a b Dinxno Generdde b
Funció Púbbn Í Secretaria General
corresponent.

DURADA

Mentre duré la situació que
la motiva

Mínim 2 anys.
Màxim 1 0 anys,
ampliables o 1 5

Mínim 2 anys
Màxim 15 anys

Fins a tres anys.

Durant cinc anys.

Indefinit. Mentre duré la
causa que l'origina.

OBSERVACIONS

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

Cal ser personal laboral fix amb un mínim d'un any d'antiguitat. Entre dues
consecutives, cal treballar un mínim de dos anys. S'ha de sol·licitar amb una
antelació de 40 dies i l'administració ha de contestar abans de 7 dies de l'inici. Si el
darrer lloc està vacant, es té dret a l'adscripció definitiva. Si no, a ocupar
provisionalment qualsevol vacant en el grup i categoria. S'ha de sol·licitar el reingrés
dins dels 30 dies anteriors a la finalitzada del termini sol·licitat. Si no es fa,
s'extingeix la relació laboral.
Quan el cònjuge o parella residesca en un altre municipi i tinga destinació definitiva
com a funcionari o personal laboral fix en qualsevol administració

El primer any es té dret al 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'alto per a la prestació d'atur. No compta com o període cotitzat.
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·licito el reingrés o es passa a
excedència voluntària per interès particular.
Elecció-designació per a càrrec públk que impedeix treballar en el lloc habitual. Es té dret
a reserva de lloc t centre de treball i al còmput de l'antiguitat. S'ha de comunicar el
reingrés durant els 30 dies següents a la desaparició de la causa que l'origina.

MILLORA D'OCUPACIÓ.
No és tracta d'una excedència,
però està molí 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 la borsa corresponent.
Es té dret a la reservo del lloc que s'ocupa.



n.M37·primovero1999
extra personal al servei de la Generalitat Valenciana

La normativa sobre permisos, llicències i excedències emana d'algunes lleis que
regulen amb caràcter general les condicions de treball del conjunt del funciona-
riat i resta del personal i altres normes que les despleguen. Bàsicament són
aquestes:

- Llei dels Funcionaris Civils de l'Estat. BOE de 15-2-04.
- 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 60/1997, de 30 de desembre, de
Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social.

- Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana (Decret Legislatiu de
24 d'octubre de 1995 del Consell de la Generalitat Valenciana, modificat
per la Llei 8/1995, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Organització de

la Generalitat Valenciana, Í per la Llei 14/1997, de 26 de desembre, de
Mesures de Gestió Administrativa Í Financera i d'Organització de la Gene-
ralitat).

- Decret pel que es regulen les Condicions de Treball del Personal al Servei de
l'Administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

- II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al Servei de la Generalitat Valen-
ciana. (Només mentre no s'acorde el III Conveni Col·lectiu, que actualment
-gener del 98- s'està negociant.)
El marc general deriva de l'article 30 de la Lleí 30/84. Aquesta Llei havia estat
desplegada en el marc de la Generalitat Valenciana pel nou Decret de Condi-
cions de Treball.

NAIXEMENT 0
ADOPQÓ
També acoSment

EMBARÀS 1 PART
i acoiment o adopdó

MORT 0 MALALTIA
GREUDEfAMIUAR

EXÀMENS

TRASLLAT DOMICILI

DEURE
INEXCUSABLE

LACTÀNCIA

GUARDA LEGAL
(reducció àe jornada)

MATRIMONI
o kisaipóó en registre

d'unions de f et

JORNADA REDUÏDA

ASSISTÈNCIA cursos,
seminaris o jornades
CONSULTES!
tractaments mèdics

ASSISTÈNCIA A
BODES

PREPARACIÓ PART
i fecundació artificial

INTERRUPCIÓ
VOWHTÀRIA EMBARÀS

LE&SLAOÓ

-Llei 30/84 (Art. 30,1).
- Decret Condicions Treball, Art. 9.1 .2.
- Art. 11A.2. II Conveni Col·lectiu

-UeiFüncionariat 1964. Art. 71; 30/84.
Art. 30.3.; 3/89 de Maternítoí. Art. 2.3;
Estatut TrebalL: Art. 37.H45.ld, i 48.4
-Llei 13/96 Art. 89.
- Decret Condicions Trebal, Art. 9.1 .2.
-Llei 30/84 (Art. 30,1).
- Decret Condkions Treball, Art. 9.1.3.
-Art. 11 A 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, del II
Conveni CoLlectiu.

-Llei 30/84 (Art. 30,1 d).
- Decret Condkions Treball. Art. 9.1 .4.
- Art. 1 1 A 8 del II Conveni Col.lectiu

-Uei 30/84 (Art. 30,1, b).
- Decret Condicions Treball. Art. 9.1 .5.
- Art. 1 1 A 7 del II Conveni Col.lectiu

-Llei 30/84 (Art. 30,2)
- Decret Condicions Treball, Arf.9.1 .6.
- Art. 1 1 A 9 del II Conveni Col.lectiu

-Uei 30/84 (Art. 30,1 c i e)
- Decret Condkions Treball, Art. 9.1.8.
-Art. 11 A 3.2 del II Conveni CoLlectiu

-Uei 30/84 (Art. 30,l,f), en la
redacció de la Uei 66/97. Art. 50.
- Decret Condkions de Treball, Art. 3.
-Uei 33/87. Art. 30.6
-Art. 11 B 2.1 deMl Conveni Col·lectiu

-UeiFüncionariat 1964. Art. 71.1
-Decret Condicions de Treball
-Art. 11 A Ideï II Conveni Cd.ledu

- Decret de Condkions de Treball.
Art. 3.6
- Decret de Condicions de Treball.
Art. 2.4.
- Decret de Condkions de Treball.
Art. 9.1 .9

- Art. 1 1 A.1 . II Conveni Col.lectiu
- Decret de Condkions de Treball

- Decret de Condkions de Treball.
Art. 9.1. 2

-Art. 11 B 1, del II Conveni CoLlectiu.
Decret de Condicions de Treball

DCD
•

t^ETCJ
DOCUMENTACIÓ

- SolJkitud Secretaria General, Direcció
Territorial o Direcció Centre.
- Llibre de família o justificant metge.

-Solidud Secretaria General oDrarió
Temtorial,
Abans Part: Imprès + Certificat Mèdic
Després part: Imprès + Certificat
Mèdic i Llibre família
- Sol.lkitud Secretaria General,
Direcció Territorial o Direcció Centre

- Sol.lkitud Secretaria General,
Direcció Territorial o Direcció Centre.
- Portar justificant després.

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

- Sol.lkitud Secretaria General,
Direcció Territorial o Direcció Centre

• Sol.lkitud Secretaria General,
Direcció Territorial o Direcció Centre.
- Adjuntar Llibre de Família

-SolSdíüd Secretaria GenerdoDiecaó
Territorial

-SoiJeilud Secretaria General o Drecaó
TerrioriaL

- Sol.lkitud Secretaria General o
Direcció Territorial.
-No cal.

- Sol.lkitud Secretaria General o
Direcció Territorial.

- Sol.lkitud Secretaria General,
Direcció Territorial o Direcció Centre.

- SoLIkihjd Sec. Gral, Dir. Territorial
j Certificat Mèdk

- Sol.lkitud Secretaria General,
Direcció Territorial o Direcció Centre

lUll̂ tf^C.rviiovJo
DURADA

3 dies, Í 5 si esdevé fora de la localitat de
residència. En cas de complicacions de mare o
fill/a, dos dies més per al pare

Part únk: 16 setmanes
Part múltiple: 18 setmanes
Acolliment o adopció menor 9 mesos: 1 6 set.
Acolliment o adopció major 9 mesos i menor
de 5 anys: 6 setmanes.
Primer grau (parella, pares, fills, propis o polítics):
- 4 dies naturals. 6 a 1 00 km. localitat residència
Segon grau (avis, nets, germans, propis o políiics):
- 3 dies naturals. 5 a 1 00 km. localitat residència.

El dkt 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 hora

- Disminució de la jornada laboral, fins a la
meitat.

15 dies

- Indefinida.

- Computa com a temps de treball, sempre
que tinguen lloc dins de la jornada laboral.

Pel temps indispensable.

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

El temps necessari

6 dies.

OBSERVACIONS

- 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).

- Cas de produir-se malalties greus de llarga durada, aquests dies podran
utilitzar-se seguits o afíernats, segons les necessitats, de la qual cosa
s'informarà amb 24 hores abans a la Direcció del Centre. Es pot concedir
de nou cada volta que s'acredite una nova situació de gravetat.

- 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. També adopció i acolliment
- 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, familiars que necessiten una especial
dedicació o disminuïts fisks-psíqiiics, sense retribucions.
- Malaltia llarga o crònica, prèvia certificació de la Unitat de valoració.
- Reducció proporcional del total de retribucions, excepte si no supera 1 hora
diària. En cas de menors cal acreditar la necessitat d'especial dedicació.

- Distribuïts a petició de la persona interessada, acumulables a vacances.
-Retribució 100%
- El Decret diu dies naturals, però haurien de ser hàbils.

- Jornada de 9 a 14 hores o equivalents, amb la reducció del sou al 75%.
- Només si el lloc té un específic de 37' 5 hores.
- Cal demanar sempre eb cursets en horari laboral, si no, estàs posant
temps propi per a la formació, que és obligació de l'Administració.

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

Sempre que els centres on han d'assistir tinguen un horari incompatible
amb el del treball

Cal certificació mèdica.

LLICENCIES

ASSUMPTES
PARTICULARS

ASSUMPTES
PROPIS

MALALTIA

ii&suaó
-Uei 30/84 (Art. 30)
- Decret Condkions Treball, Art. 8.1 .9
-Art. 11 B Ideï II Conveni CoLlectiu

- Uei Funcionariaí 1 964. Art. 71, 74
- Decret Condkions Treball, Art. 9.2.2.a
-Art. 11 B 2.2 del II Gmri CoLlectiu

-UeiFuncionariatl964.Art.69
-Uei 42/94, Mesures...
- Decret Condkions de Treball

DOCUMENTACIÓ

• Sol.lkitud Secretaria General, Direcció
Territorial o Direcció General de Personal (en
Cultura, Educació Í Gència)

-SoLKdud Seaetana General o Direcció
Territorial

- Sol.lkitud Sec. General o D. Territorial,
- imprès oficial (MUFACE o SS)
- Baixa mèdka ofkial a partir del tercer dia Í
cada setmana el part de confirmació

DURADA

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

- No hi ha mínim. Màxim 6 mesos cada 3 anys.
- En cas de malaltia de la parella o de familiar fins
el 2n grau pot ser fin 1 any.

- Fins a l'arta ofkial mèdka.

OBSERVACIONS

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

- Fins a 1 2 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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n.s 137- Primavera 1999

Durant les asemblees de març de 1999, que hem efectuat
amb l'ordre del dia següent: Retribucions i retencions IRPF;
Oferta Pública d'Ocupació; Noves Borses de Treball; Millora
d'Ocupació; Concursos deTrasllats: preses de possessió i
nous concursos; i qüestions diverses, hem tractat de coses
com aquestes:

Retribucions i retencions de l'IRPF 1999
Ja sabeu que enguany ens han pujat el sou (tots els con-

ceptes) un 1"8%. Generosos que són. Com que l'any 1998
ens el pujaren un 2'1% i la inflació ha sigut del 1'4%, ens
hem trobat amb un 07% de recuperació de poder adquisitiu.
No consola ningú, ja ho sabem, però no deixa de ser una
novetat.

Enguany, la modificació més crinadera és el canvi en el
sistema de càlcul del tipus de la retenció de l'IRPF. El
d'enguany és un sistema molt complicat, que requereix que
cada persona faça una minideclaració de renda, i les cir-
cumstàncies familiars i personals hi pesen molt. Per tant, per
a no fer-ho llarg, us oferim el següent: entreu en la nostra
pàgina Web per Internet (http://www.intersindical.org/stepv),
on us podreu connectar a un programa de càlcul de l'Agèn-

cia Tributària. Si no us aclariu, podeu cridar-nos al sindicat si
teniu dubtes.

Oferta Pública d'Ocupació
Els últims anys, la Llei de Pressuposts de cada any per-

metia l'Administració no publicar l'Oferta Pública d'Ocupació.
Enguany això ha canviat: simplement, la limita at 25% de la
"taxa de reposició d'efectius" (això s'ha d'interpretar com "el
25% de les vacants"). Per tant, tot fa pensar que sí que hi
haurà publicació de l'oferta i, en pocs mesos, oposicions.
Serà la primera vegada que ho fa l'actual Govern. En la
Mesa de Retribucions del dia 1
de març passat, l'Administració
només es va comprometre a
convertir 3.350 llocs de treball
interins en fixos. És molt poc, ja
que no parlem només del nostre
sector, sinó també del personal
docent i sanitari.

Quan?
Ni idea. Com que els actuals

gestors de la Funció Pública van
lents (una cosa cada vegada, no
siga cosa que es lien), estaven
esperant a acabar amb els con-
cursos de subalterns i auxiliars.
Ara potser li prestaran atenció a
este tema. En tot cas, la Mesa
de Negociació s'ha de reunir
abans, i no ha estat convocada
encara.

Quines places?
El límit del 25% actua sobre el global de les places,

no sobre les de cada categoria. Per tant, si amb una
sola categoria s'arribarà a eixe 25%, complirien traient
solament una categoria. Això fa pensar que arribaran
al 25% del total de les places, però amb poques cate-
gories: grups A i D d'Administració General, algunes
categories grans d'Administració Especial (informàtics,
potser algunes enginyeries, potser els agents fores-
tals...). Respecte del personal laboral, com les catego-
ries que resten són tan poc apreciades (llegiu-ho més

endavant) per la pròpia Administració, tot fa pensar
que a penes eixirà res.

Noves borses de treball
Les noves borses estan pendents de la publicació del nou

Reglament de Selecció i Provisió de Llocs de Treball. El nos-
tre sindicat, ja ho recordareu, va ser molt crític amb fa redac-
ció del reglament. L'apartat de la gestió del personal interí i
de les borses era un dels punts que no ens agradaven.

La nostra oposició en aquest punt estava centrada en dos
aspectes: respecte a la confecció de les borses, ens agrada
en general (oposicions i, a falta d'elles, convocatòria amb un
barem), però falta una solució per als interins històrics (hi ha
alguns que tenen dotze i tretze anys de serveis ininterrom-
puts), que haurien de tindré
un tracte especial, pel
temps que (i han solucionat
la papereta a l'Administra-
ció, sense que esta haja
convocat periòdicament
oposicions per a que
pogueren transformar el
seu lloc en fix.

L'altre punt de discòrdia
és que el sistema provoca
una enorme inestabilitat:
assegura que un interí
estarà treballant un any,
però si després de passat el
primer any cessa, passa a
l'últim lloc de la borsa. Això,
en els grans grups (grups A
i D d'Administració General,
subalterns, netejadors), sig-
nifica només una cosa: eixa
persona no tomarà a treba-
llar. Nosaltres proposem un
pacte d'estabilitat a l'estil del
que funciona, i molt bé, en
el sector dels funcionaris
docents, amb un seguiment
quinzenal i públic de la ges-
tió de les borses.

Quan hi haurà noves borses?
Primer s'ha de publicar el reglament, i després poden

passar dues coses: o bé s'esperen que es convoquen oposi-
cions, o bé caldrà convocar borses públiques i baremar els
mèrits dels aspirants (però, per a eixe cas, cal negociar prè-
viament els barems amb els sindicats, de forma que es pot
allargar fins després de l'estiu). De moment, només hi ha
tres oposicions recents: subalterns, netejadors i auxiliars. Per
a la resta de categories haurien de convocar-se les borses
públiques. Això suposa que prèviament s'ha de negociar els
barems amb els sindicats.

Amb el vostre suport en les properes eleccions podrem
estar en eixa negociació, on farem arribar les vostres pro-
postes, mitjançant les assemblees.

La publicació del reglament
UGT està venent com un gran èxit que, potser per fi,

publicaran el reglament que varen pactar el 17 de juny de
1998. Les últimes notícies diuen que es podria publicar
durant el mes de març. Ja és tindré morro apuntar-se un tant
dues vegades -això
suposant que siga un
tant, perquè el regla-
ment és un horror-,
però damunt vendre
com a èxit que et
publiquen un text NOU
MESOS després de
firmat és més bé per a
amagar-se a plorar. I
per què s'ha tardat
tant? Per diners.
Sabeu que hi ha una
"cosa" que s'anomena
"Acuerdo Valenciano
por el Empleo y la For-
mación (AVEF)". Con-
sisteix, bàsicament, en
que la Generalitat
compra la pau social a
base de diners per a
CCOO, UGT i la Patro-
nal, per a fer cursets
de formació. La sego-

na edició d'eixe acord no tenia el consens necessari dins
d'UGT (volien més diners). Solució: retardar els reglaments
de selecció i provisió i de jornada i horari. Que això ho haja
pagat el personal que no s'ha pogut agafar els nous permi-
sos o que no s'haja convocat concursos no era important. La
pela és la pela.

Millora d'ocupació
La Llei d'Acompanyament dels Pressupostos d'enguany

ha introduït en la Llei de la Funció Pública Valenciana la figu-
ra de nomenament per millora d'ocupació, per a que el per-
sonal fix que té titulació de grups superiors puga ocupar llocs
de treball d'altres grups. El principal avantatge de la regula-
ció és que es deixa la persona en reserva de lloc en el lloc
que ocupa en el grup d'origen. Això, sense cap mena de
dubte, afavorirà que molta gent done el salt i s'arrisque.

Ja podem demanar-ho?
No exactament. En principi, ja està en la Llei, de forma

que el personal pot demanar-ho ja. Però !a Llei diu que el
procediment serà el que es determine reglamentàriament.
Quin reglament? Hauria de ser el de Selecció i Provisió, però
ha estat redactat abans de la introducció d'eixa norma en la
Llei, de manera que no ho preveu convenientment. Esperem
que el retard en publicar-ho
haurà servit per a modificar-ho,
encara que no ens estranyaria
que no ho modificaren. Això
suposarà que haurem d'esperar
a una altra norma per a que
puga ser operativa.

Concursos
Sobre els concursos de

subalterns i auxiliars, que han
pres possessió et dia 1 de març,
sabem pel DOGV que han reco-
rregut els concursos diverses
persones particulars i UGT i
CCOO. Nosaltres, ja ho sabeu,
ho consultàrem a tot el personal
en les assemblees d'octubre i
novembre passats. Com que
majoritàriament la gent ens va
demanar que no es recorregue-
ra, no ho vam fer, per a perme-
tre que una majoria de gent es
poguera moure, després de cinc
anys sense concursos. Això no
vol dir, però, que renunciem a
les nostres reivindicacions en el
sentit que es convoquen totes
les places vacants a concurs.

Mobilitat horitzontal
S'ha anunciat que hi haurà concursos de mobilitat horit-

zontal (en què poden participar persones de categories dife-
rents de la convocada) per a cobrir els llocs de subalterns
vacants.

Aquests concursos s'han utilitzat especialment per a ven-
dre'ls al personal de neteja, amb la promesa que serien
subalterns. El que ningú no ha explicat és que el personal de
neteja és l'última categoria que pot participar en el concurs.
Davant d'ella estan els ajudants de serveis i residència, els
vigilants i, fins i tot, els ajudants de cuina. A l'STEPV-Intersin-
dical Valenciana, com a possibilitat que cert personal trobe
un lloc de treball millor o que li siga més còmode, ens pareix
perfecte. El que no ens agradaria és que les places que
puguen quedar vacants (de neteja, per exemple) siguen pri-
vatitzades. Per tant, exigirem un pacte de no amortització
d'eixes places, si és que es convoquen finalment els concur-
sos.

Nous concursos?
A banda del de subalterns, seria convenient que es con-

vocaren concursos de totes les categories, grups í especiali-
tats. En primer lloc, perquè fa ja més de tres anys de l'últim.
En segon lloc, perquè caldria que es convocaren tots els
anys, per a poder reduir la inestabilitat del personal en els
llocs de treball (un 20% és personal interí, i un altre 20% està
en comissió de serveis).

En realitat ja poden ser convocats, però l'Administració
no els vol traure si abans no es publica el Reglament de
Selecció i Provisió de què hem parlat abans. Al nostre
sindicat tampoc no ens agrada la redacció del reglament
en el punt referent als concursos. Ja ho vàrem criticar en
el seu dia, però convé recordar-ho: preveu que cada con-
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curs "determinarà el barem a aplicar", és a dir, que cada concurs
tindrà (o podrà tindré) un barem diferent. Podien ser convocats durant
el mes de maig.

Qüestions diverses
La principal és la nova intervenció del Sots secretari per a la Modernit-

zació de les Administracions Públiques en la premsa. S'ha permès dir al
diari econòmic EXPANSIÓN, el passat divendres 19 de febrer, insultant
greument una part important dels empleats de la Generalitat, literalment,
que els empleats dels nivells inferiors de l'Administració, grups E i D, "no
tienen titulación ni actitud para la nueva Administración. Para ellos, como
dice el refràn, el salir de la posada es la mejor jornada"; i, acte seguit, pro-
posa la jubilació anticipada per a eixe personal.

Nosaltres vam protestar immediatament via nota de premsa i correu
electrònic. At dia següent, el propi Sots secretari ens va contestar amb
arguments que estimem poc consistents, com ara que "nadie que me
conozca puede creer que haya dicho eso". La veritat és que som crèduls,
molt crèduls.

El detall més interessant de tot és que gràcies a eixa carta ens hem
assabentat que "la mayoría de organizaciones sindicales apoyan la idea
de la creacíón de estos fondos, a expensas de su ulterior concreción a
través de la negociación colectiva. En cualquier caso, serà una Comisión
de técnicos de las organizaciones sindicales y de la Generalitat la que irà,
paulatinamente, llenando de contenido los niveles económicos, los crite-
rios de aplicabilidad, la gestión, etc., de dichos fondos para su posterior
refrendo en la precitada mesa de Retribuciones y Empleo."

Eixa Mesa de Retribucions i Ocupació s'ha reunit el passat dia 1 de
març. Respecte de les jubilacions anticipades, han anunciat que es dota-
ran enguany amb 150 milions, i que s'aplicarà al personal que estiga
afectat per un Pla d'Ocupació. És a dir, el que sospitàvem: s'utilitzarà per
a llevar-se determinada gent de damunt. No podem acceptar-ho sense
un compromís de no amortitzar les places que resten vacants per les
jubilacions.

L'Administració ha ofert 200 milions per a la 3.- fase de la racionalit-
zació de les retribucions, quan només les demandes ja presentades
suposen 2.000 milions de pessetes.

I, a canvi de renunciar a les ajudes socials des de l'any 1993 (uns
2.600 milions, o més), proposen un Pla de Pensions (privat, per suposat)
amb 1.000 milions, que enviaran a qui el Sots secretari de la Modernitza-
ció vulga, sense que entre en joc la lliure competència que els agrada
tant, diuen.

4 anys fent
propostes

Les
nostres
iniciatives,
les vostres
accions

LA CAMPANYA DEL TRIMESTRE

La promoció interna

Els resultats de les anteriors eleccions en
l'àmbit del personal funcionari no ens van perme-
tre estar en les meses de negociació (per a la
Mesa Sectorial de Funció Pública feien falta 9
representants, i n'obtinguérem 8).

Vol dir això que no hem fet res?
Certament no, ja que, com heu pogut compro-

var, hem tingut una gran tasca només que en
informar tot el personal. Però, a banda d'informar,
hem guanyat alguna cosa? En les properes línies
ho expliquem.

La primera cosa que cal dir és que l'STEPV-
Intersindical Valenciana creu que els sindicats, per
si mateixos, no tenen força, per molta representa-
ció que puguen ostentar. Creiem que la força la
dóna la gent, eís treballadors i treballadores, amb
ia seua actitud de suport a reivindicacions i a
mesures de pressió.

Per això, el mèrit del que ara contarem us
correspon a tots aquells i totes aquelles que heu
participat en una assemblea, anat a una concen-
tració, esmorzat a la porta de la Conselleria o pre-
sentat un escrit d'una campanya de petició d'algu-
na reivindicació.

Perquè iniciatives i accions, l'STEPV-Intersindi-
cal Valenciana sí que n'ha proposat. La primera va
ser amb els concursos de l'any 1993, que, a finals
de 1995, duïen quasi tres anys en marxa sense
resoldre's. Animàrem la gent a adreçar-se a Fun-
ció Pública per tal de poder renunciar a la partici-
pació en el concurs. Aconseguírem implicar les
Juntes de Personal, en particular la de Serveis
Centrals, en el problema, i, finalment, es va acon-
seguir la possibilitat de renúncia.

Amb posterioritat, també facilitàrem informació
(obtinguda legalment i pública de la pròpia Funció
Pública) sobre quines places estaven vacants, de
forma que moltes persones pogueren sol·licitar
comissions de serveis, cosa lògica, ja que feia
anys que no eixien concursos i les comissions de
serveis eren per als "enteraos" o per als "amics".
Volem pensar que contribuírem a "democratitzar"
la comissió de serveis. Això sí, sempre reivindi-
cant els concursos i deixant clar que no veiem en
la comissió de serveis un sistema alternatiu de
provisió.

També va sorgir de la nostra iniciativa la reivin-
dicació dels caps de negociat i de secció en
demanda d'igualació de nivell amb d'altres llocs de
treball iguals (de 14 a 16 i de 22 a 24). Ara
l'assumpte està en el Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana, però des de novem-
bre de 1998 estan cobrant els nivells 16 i 24, res-
pectivament. Segurament, sense la mobilització
que protagonitzaren els caps de secció i de nego-
ciat (més de sis-centes persones), provocada per
la nostra modesta intervenció, ara encara estarien
en vigor les diferències.

En desembre de 1997 va sorgir una nova for-
ma de fer campanya: la campanya del trimestre,
que va veure la llum en la revista especial del
nostre sector d'eixe mes. Dedicàrem la primera
a la Millora d'Ocupació. Pensem, sincerament,
que moltíssima gent va descobrir en què consis-

tia la millora d'ocupació a partir d'aquesta publi-
cació. De fet, hi havia gent que la practicava,
sense regulació de cap tipus, i molta gent ho
sabia. El que no era conegut era que això era de
trellat, que no s'havia de demanar cap favor nin-
gú, sinó que el que calia era regular-ho com Déu
mana, i, sobretot, posàrem damunt la taula que
el principal problema era la reserva del lloc d'ori-
gen: sense aquesta reserva, la gent no s'anava
a arriscar a demanar-la.

En la revista All-i-oli especial del sector de la
primavera de 1998 vàrem repetir la campanya de
petició de millora d'ocupació amb reserva de lloc.
L'èxit de la primera revista (amb dos mil exem-
plars) ens va dur a enviar la nova a tots els treba-
lladors i totes les treballadores de la Generalitat.
Alhora, completàvem la campanya amb una peti-
ció a favor d'una major promoció interna, de forma
que es convocarà cada any una Oferta Pública
d'Ocupació i que hi haguera convocatòries no vin-
culades a les ofertes, sinó amb la transformació
del lloc propi (per exemple, un lloc d'auxiliar que
es transforma en un lloc d'administratiu).

La campanya va ser un èxit. Centenars de per-
sones van adreçar-se a la Direcció General de la
Funció Pública demanant que es crearen eixes
borses. Algun altre sindicat també va repartir
models d'instància, de forma que es va estendre
més. Això va fer que els sindicats presents a la
Mesa de Negociació tingueren més força per a
obtindré aquesta reivindicació.

El nou Reglament de Selecció i Provisió recull
la millora d'ocupació per a tot el personal. És cert
que abans existia per al personal laboral (en el II
Conveni), però mai s'havia posat en pràctica. De
totes formes, calia variar la Llei, com ja advertíem
en desembre de 1997, per a que hi haguera reser-
va del lloc en el grup d'origen. Finalment, s'ha
aconseguit, mitjançant la reforma de la Llei de la
Funció Pública Valenciana feta per la Llei d'Acom-
panyament als Pressupostos de 1999.

Respecte de la promoció interna, hem aconse-
guit que el nou reglament parle de "processos de
promoció interna", que no són oposicions, però
encara falta que l'Administració accepte la trans-
formació dels llocs i, per tant, la no vinculació de
les oposicions a les Ofertes Públiques d'Ocupació.
En això estem. És possible que et demanem, de
nou, la teua participació en pròximes dates.

La darrera reivindicació expressada en forma
de campanya del trimestre va ser la dels concur-
sos: Volem Concursos, dèiem. És una reivindica-
ció que se'ns va a fer vella. No hi ha manera. No
ixen. Només n'han tret dos, el de personal subal-
tern i el de personal auxiliar, en tot un any! I això
que tenen les RLT acabades de publicar.

Fins ací, un breu resum de coses que hem
aconseguit tots junts, amb la vostra força i les nos-
tres iniciatives. En el futur tenim molt més a dir. La
propera campanya, ja us ho diem, serà per les 35
hores. Les volem per Llei i, junt a moltes altres
organitzacions de tot l'Estat, arrepleguem signatu-
res per a presentar una iniciativa legislativa popu-
lar al Parlament espanyol que rebaixe l'horari de
treball. Només amb la vostra participació ho acon-
seguirem.
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INGRESSOS
Intervals de nivells segons grups.
El Decret 99/1995 va establir la "gra-
ella" de nivells, corregida per l'Acord
d'1-7-1997. El nou Decret de Selec-
ció, Provisió i carrera administrativa
l'ha acabat d'arrodonir, pujant el
mínim del grup A al nivell 20.

Grup

A
B
C
D
E

Nivell mínim

20
16
14
12
10

Nivell màxim

30
26
22
18
14

RETRIBUCIONS BÀSIQUES

GRUP

A

B

C

D

E

SOU
ANUAL

2212350

1 877 680

1 399 678

1 144486

1 044 820

MENSUAL

158025

134120

99977

81 749

74630

TRIENNIS
ANUAL

84966
67970

51 016

34076

25550

MENSUAL

6069

4855

3644

2434

1 825

ALTRES CONCEPTES RETRIBUTIUS

GRUP

A
b
u
u
E

FESTIVITAT*

6002
4 £>3y
3 y/i
ÒS4U4
a4w

TORNS**

10201
/ y^i
b b/4
34U4
3 4U4

NOCTURNITAT***

5274
4 zyi
3 Ü33
3 UÜZ
3 UO*

A partir del 8é mòdul (tots els grups): 2 528
* 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 tinga establert habitualment torns rotatius per a la

prestació dels servei en matins i/o vesprades i/o nits, alternativament.
*** Per cada mòdul de 8 hores realitzades entre les 22 i les 8 hores.

/•VNAAni r·KiPki·r r\r r*f r-riki A/·I/**COmPlfMtNT DE DESTINACIÓ

NIVELL

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ANUAL

369 792
408 396
446 952
485 566
524184
562 764
601 380
639 924
678 540
717132

MENSUAL

30816
34033
37246
40464
43682
46897
50115
53327
56545
59761

NIVELL

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ANUAL

755 760
813588
876 300
939144

1 001 940
1 064 760
1 200108
1 367 952
1 430 784
1 493 604
1 665 132

MENSUAL

62980
67799
73025
78262
83495
88730
100009
113996
119232
124467
138761

COMPLEMENT ESPECÍFIC
ESPECÍFIC

A30C
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

4 504 589
372 722
391 388
403 238
435 806
468 801
489 385
501 442
515430
530 052
554 606
588 726
614856
631 958
645 909
674 140
693 893
710678
738 164
750 600
777 170
811 509
834121
858 663
878 489
896 935

MENSUAL

375 382
31 060
32616
33603
36317
39067
40782
41 787
42952
44171
46217
49060
51 238
52663
53826
56178
57824
59223
61 514
62550
64764
67626
69510
71 555
73207
74745

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
E091
E092

ANUAL

924 446
937419
950 405
975 387

1 010080
1 055 804
1 089 875
1 112047
1 135905
1 201 321
1 313220
1 365 407
1 415981
1 481 129
1 548109
1 568 950
1 643125
1 726 780
1 753 228
1 872615
2 102093
2 189889
2 380 507
2 439 303
2 586 262
4199244
3683124

MENSUAL

77037
78118
79200
81 282
84173
87984
90823
92671
94659
100110
109435
113784
117998
123427
129009
130746
136927
143898
146102
156051
175174
182491
198376
203 275
215522
349 937
306 927

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 extraor-
dinaris, el complement de producti-
vitat.
Les pagues extres inclouen les retri-
bucions bàsiques, és a dir, sou +
triennis.
El total de les retribucions anuals
inclouen: total de retribucions men-
suals x 12 + dues pagues extres.

Descomptes
- En tots els casos, la retenció per
l'Impost sobre la Renda (IRPF).
Primer s'ha de calcular quins seran
els ingressos 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

GRUP A
GRUP B
GRUP C
GRUP D
GRUP E

MUFACE I MUGEJU
QUOTA MENSUAL

5606

4412

3 388 / Mugeju 3863}

2681
2286

DRETS PASSIUS
MUFACE

12804

10077

7739

6123
5220

DRETS PASSIUS
MUGEJU

12804

10077

8824

6123
5220

Amb les pagues extres, el descompte és doble.

" ' ; m
Base mensual
Enginyers í llicenciats
Perits i ajudants titulats
Caps d'administració i taller
Ajudants no titulats
Oficials administratius
Subalterns
Auxiliars administratius
Base diària
Oficials de 1a i 2^
Oficials de 3- i especialistes
Peons
Treballadors de <18 anys

ERAL DE IA SEGURETAT SOCIAL j

Mínima
120572
99988
86947
80809
80809
80809
80809

2694
2694
2694
2694

Màxima

399 780
399 780
399 780
399 780
345180
345180
345180

11 506
11 506
11 506
11 506

Tipus de cotització
Contingències comuns: 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

NCIONS IRPF 1998

I Les retencions de l'IRPF d'enguany
• són molt diferents de les que coneixí- |
I em fins ara. Cal una explicació molt I
' llarga i ajustada a cada cas. •
* Si voleu fer una simulació de les vos- '
' tres retencions, ho podeu fer utilitzant !
J un programa especial que ha preparat
1 l'Agència Tributària al qual podeu I
I accedir des de la nostra pàgina Web '
I (http://www.intersindical.org/stepv). J


