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I PERSONAL FUNCIONARI
I

GENERALITAT V/VLEIMCÍAIMA

POR QUÈ VOTAR
STEs

PER QUÈ VOTAR
STEs

Ara, sí

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VALENCIANA

EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA VALENCIANA

Como sabes, el Sindícato de Trabajadores y
Trabajadoras de la Ensenanza del País Valenciano
se presenta, con las siglas STEs, en estàs elecciones sindicales del Personal Funcionario de la
Generalitat Valenciana.
Mas allà del nombre, no se trata de candidaturas que aspiren a representar las reivindicaciones
de la ensenanza, sinó a trabajar desde la globalidad de la Administración Pública Valenciana.
STEs se presenta porque un numeroso grupo de
trabajadoras y trabajadores de diferentes Conselleries ha dado su apoyo y ha decidido asumir el
compromiso de presentarse para defender un
modelo de trabajo que devuelva la ilusión y la
confianza en la acción sindical como via para la
defensa de nuestros derechos. Y lo hace en los
cuatro àmbitos electorales convocades el día 4 de
abril: Servicios Centrales y Servícios Territoriales
de Alacant, Castelló y València.
Somos una opción sindical plenamente consolidada en todas las comarcas del País Valenciano,
reiteradamente mayoritaria en sectores como la
ensenanza y con una larga experiència en la
acción sindical diària. Esta experiència es la que
nos lleva a considerar que nuestro modelo sindical tambien es útil para el conjunto del funcionariado de la Generalitat.
Los STEs representamos una opción sindical
que hace de la participación y decisión de los
trabajadores y trabajadoras su principal característica, con autonomia e independència de determinados pactos políticos... Pactos que en el
pasado y en el presente han tenido y siguen
teniendo como denominador común que las
decisiones se toman sin consultarte. En los
STEs la asamblea opina, su decisión cuenta y
por tanto TU DECIDES.

Com saps el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià es
presenta, amb les sigles STEs, en aquestes eleccions sindicals del Personal Funcionari de la
Generalitat Valenciana.
Més enllà del nom, no es tracta de candidatures
que aspiren a representar les reivindicacions de
l'ensenyament, sinó a treballar des de la globalitat de l'Administració Pública Valenciana. STEs
es presenta perquè un nombrós grup de treballadores i treballadors de diferents Conselleries ha
donat el seu suport i ha decidit assumir el compromís de presentar-se per a defensar un model
de treball que retorne la il.lusió i la confiança en
l'acció sindical com a via per a la defensa dels
nostres drets. I ho fa en els quatre àmbits electorals convocats el dia 4 d'abril: Serveis Centrals Í
Serveis Territorials d'Alacant, Castelló i València.
Som una opció sindical fortament consolidada
en totes les comarques del País Valencià, repetidament majoritària en sectors com l'ensenyament, í amb una llarga experiència en l'acció sindical de cada dia. Es aquesta experiència la que
ens du a considerar que el nostre model sindical
també és útil per al conjunt del funcionariat de la
Generalitat.
Els STEs representem una opció sindical que
fa de la participació i decisió dels treballadors i
treballadores el seu principal senyal d'identitat,
amb autonomia i independència de determinats
pactes polítics,... pactes que en el passat i en el
present han tingut i continuen tenint el mateix
denominador comú: que les decisions es prenen
sense consultar-te. En els STEs l'assemblea opina, les seues decisions compten i, per tant, TU
DECIDEIXES.

NUESTRO COMPROMISO

EL NOSTRE COMPROMÍS

1.- Las Juntas de Personal han de ser un autentico órgano de representación de
todos los trabajadores y trabajadoras de la Generalitat y deben funcionar de forma regular, promoviendo los mecanismes de participación necesarios para que nuestras opiniones sean tenidas en cuenta.
2.- Informar a todos los trabajadores y trabajadoras sobre la marcha de las futuras
negociaciones, las posturas de la Administración y de otros sindicatos presentes en los
órganos de negociación,.. en definitiva, toda esa información sobre "nuestras cosas" que
hasta ahora casi no ha existido.
3.- Consultar con los trabajadores y trabajadoras cualquier decisión que afecte a sus
condiciones de trabajo y no tomaria unilateralmente sin su participación.
4.- Defender las reivindicaciones que, en cada momento, representen a la mayoría de trabajadores y trabajadoras y que de forma genèrica fíguran en nuestra plataforma reivindicactiva.

1.- Les Juntes de Personal han de ser un autèntic òrgan de representació de tots
els treballadors i treballadores de la Generalitat i han de funcionar de forma regular, promovent els mecanismes de participació necessaris per a que les nostres opinions siguen
tingudes en compte.
2.- Informar a tots els treballadors i treballadores sobre la marxa de les futures negociacions,
les postures de ^Administració i d_altres sindicats presents en els òrgans de negociació,... en
definitiva tota eixa informació sobre "les nostres coses" que fins ara quasi no ha existit.
3.- Consultar amb els treballadors i treballadores qualsevol decisió que afecte a les
seues condicions de treball i no prendre'n unilateralment sense la seua participació.
4.- Defensar les reivindicacions que, en cada moment, siguen representatives de la
majoria dels treballadors i treballadores i que de forma genèrica figuren en la nostra plataforma reivindicativa.

El día 4 de abril son las elecciones. En primer lugar os animamos a participar, de eso
depende la fuerza en futuras negociaciones. En segundo lugar, las elecciones van a determinar si en los próximos 4 anos vas a decidir TU o decidiran por tí las cúpulas sindicales
y la Administración.
Dentro de unos dias la decisión serà tuya. Para que en los próximos cuatro anos lo siga
siendo te pedimos que consideres nuestras propuestas, que participes y no le des mas
vueltas, con tu fuerza hay otra salida.

El dia 4 d'abril són les eleccions. En primer lloc us animem a participar, d'això depèn
la força en les futures negociacions. En segon lloc, les eleccions van a determinar sí en
els pròxims quatre anys vas a decidir TU o si decidiran per tu les cúpules sindicals i
l'Administració.
D'ací uns dies la decisió serà teua. Per a que també ho siga al llarg dels pròxims quatre
anys et demanem que consideres les nostres propostes, que participes i no li dones més
voltes, amb la teua força hi ha una altra eixida.

1-11 día -I t U1 abril \ í) I \ nuestra Ciindidaturiï, hi UIMI, SÏT'.s.

Kl dia -4 d'abril \ OTA l:i nostra candidatura. Ui k'iui, SÏT'.s.
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Declaració de l'Organització de Dones de la Confederació cTSTEs

20 ANYS TREBALLANT, I SEGUIM

Enguany, el 8 de març, les organitzacions, associacions i col·lectius feministes
de l'Estat Espanyol, a més de celebrar el
Dia Internacional de les Dones, també
recordem que s'acompleixen 20 anys des
que es va materialitzar per primera vegada la convocatòria d'aquest dia d'acció,
lluita i reivindicació, els orígens del qual

es remonten a 1.911, i que és ignorat per
la major part dels llibres degut a que
['història de les dones sol estar silenciada.
L'Organització de Dones de la Confederació d'STEs, a l'igual que la resta de
les organitzacions feministes, solem
aportar cada 8 de març informació, propostes de t r e b a l l , a l t e r n a t i v e s . . . per
impulsar la participació de les dones, i
afavorir que, a més d'eixir al carrer eixe
dia, la nostra actitud, el nostre treball, la
nostra manera d'organitzar-nos... impedesca que la nostra història continue
silenciant-se la resta de dies.
En aquests vint anys s'han produït significatius canvis en la societat, però els
canvis no sempre signifiquen avanços ni
conquestes consolidades. Cap avanç
social s'aconsegueix sense la pressió
organitzada Í aquesta pressió exercida
ens ha fet avançar, però encara queden
aspiracions Í drets sense fer-se efectius
per a una gran part de les dones.
Es per això que després de 20 anys
continuem...
- Exigint que no es donen passes enrera
en. els drets i condicions de les dones,
avançant cap als elements de progrés
com a contraproposta al model social
predominant caracteritzat pel deteriora-

ment provocat pels casos de corrupció,
l'atur i la destrucció d'ocupació,... i que
anuncien com a recanvi més probable la
consolidació del neoliberalisme.
- Teixint la solidaritat des dels diferents
espais als quals progressivament ens
anem incorporant: en els partits polítics,
en els sindicats, en les diferents professions, ocupades tradicionalment per
varons, per a des d'eixe entramat, des del
qual afiancem relacions de suport entre
dones, puguem formular valors alternatius als actualment predominants: solidaritat, autonomia, llibertat, equilibri, respecte,...
- Formant part activa de les diferents
plataformes, constituïdes per a donar respostes contundents a qui propicia, i legitima amb el seu suport, els resultats de la
reforma laboral.
- Denunciant totes aquelles actuacions
o situacions que suposen discriminació
per a les dones, com ara el cas de l'històrica reivindicació de "a treball igual,
salari igual" ja que, segons un recent
estudi del Ministeri d'Afers Socials a
l'Estat Espanyol, les dones cobren un
20% menys per les mateixes funcions.
- Col·laborant amb les nostres aportacions personals i organitzatives amb

altres grups i institucions en tots els
àmbits de la nostra societat.
- Treballant en l'elaboració, difusió i
foment de materials, amb la celebració de
jornades i trobades, que servesquen per a
erradicar les manifestacions sexistes en la
nostra societat, reivindicant una formació
professional adequada per a que la participació en la gestió dels serveis públics
siga de veritat democràtica i les nostres
funcions no continuen sent esteriotipades.
- contribuint a la solidaritat amb les
dones d'altres pobles, races, ètnies,..
- Instant a que des de tots els poders
s'articulen mecanismes d'informació,
prevenció i ajuda en els cassos de maltractament.
- reivindicant que l'àmbit d'allò que és
públic no estiga ocupat i monopolitzat
per un sol gènere.
La nostra organització va a continuar
treballant, amb d'altres organiztacions,
des d'una perspectiva progressista, en les
accions que calguen per aglutinar
esforços, per superar desequilibris, desigualtats, per a que la diversitat siga
acceptada, i per tots aquells plantejaments que sigueu elements essencials en
un estat de benestar.

ANTE LAS ELECCIONES

DAVANT LES

SINDICALES

ELECCIONS SINDICALS

también en k Administmción
Pública Valenciana

també en l'Administració Pública
\lalenciana

UN MODELO SINDICAL
DISTINTO

UN MODEL SINDICAL
DIFERENT

ASAMBLEARIO: Porque articulamos nuestra
acción sindical en torno a las asambleas, con las que
reforzamos la unidad de los trabajadores y trabajadoras debatiendo los temas, tomando decisiones,
practicando un sindicalismo vivo.
DEMOCRATICO: Porque siguiendo estrictamente el criterio de "cada persona una voz y un
voto" se participa en las actividades sindicales en
igualdad de derechos.
f
AUTONOMO: Porque solo desde esta autonomia podemos desarrollar
de forma totalmente independiente nuestra actividad sindical, sin mas lògica que la que marcan los propios trabajadores y trabajadoras.
DE CLASE: Porque nuestras reivindicaciones no se quedan en una simple defensa de nuestra profesión y participamos con el resto de trabajadores y trabajadoras de forma activa en la conquista de una sociedad mas justa y solidaria, no sexista, por la conservación del medio ambiente y por la

ASSEMBLEARI: Perquè articulem la nostra
acció sindical entorn les assemblees, amb les quals
reforcem la unitat dels treballadors i les treballadores debatint els temes, prenent decisions, practicant un sindicalisme viu.
DEMOCRÀTIC: Perquè seguint estrictament el
criteri de "cada persona una veu i un vot", es participa en les activitats sindicals en igualtat de drets.
AUTÒNOM: Perquè sols des de l'autonomia
podem desplegar de forma tortalment independent la nostra activitat sindical, sense més lògica que la que marquen els propis treballadors i treballadores.
DE CLASSE:Perquè les nostres reivindicacions no es queden en una
simple defensa de la nostra professió i participem amb la resta dels treballadors i treballadores de forma activa en la conquista d'una societat més
justa i solidària, no sexista, per la conservació del medi ambient i per la

paz.

pau.

UNITARIO: Porque somos un movimlento que aspira a configurar una
alternativa unitària, desde planteamientos democràticos y pluralistas.
NACIONAL: Que hace suya la realidad del País Valencià y trabaja por
el pleno ejercicio de su autogobierno.

UNITARI: Perquè som un moviment que aspira a configurar una alternativa unitària, des de plantejaments democràtics i pluralistes.
NACIONAL: Que fa seua la realitat del País Valencià i treballa pel ple
exercici de l'autogovern.
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La Reforma
9

en la FUNCIÓ
PÚBLICA
VALENCIANA
La Llei 30/84, de 2 d'agost, de Mesures per
a la Reforma de la Funció P ú b l i c a va ser
modificada per la Llei 22/1993, de 29 de
desembre, de Mesures de Reforma del Règim
Jurídic de la Funció Pública el 31 de desembre
de 1993, totes dues en l'àmbit de l'estat.
El passat 2 de novembre de 1994 es va
p u b l i c a r al DOGV, la L l e i 5 / 1 9 9 4 de 24
d'octubre de modificació parcial i urgent del
Text Refós de la Llei de la Funció Pública
V a l e n c i a n a (DOGV 22 de març de 1991).
Aquesta modificació suposa l'adaptació de la
normativa valenciana al marc general estatal.
Prèviament a la seua publicació, aquesta
Llei, va ser consultada i negociada en diferents
àmbits com ara: el Consell de la Funció Pública i la Mesa General de la Funció Pública. En
aquesta estan presents els sindicats CCOO,
UGT, CSI-CSIF i CEMSATSE.
El procés de negociació de la Llei es va fer
sense la necessària i n f o r m a c i ó , c o n s u l t a i
mobilització entre el personal depenent de la
G e n e r a l i t a t V a l e n c i a n a i de les d i f e r e n t s
Administracions Públiques. Una vegada consultada i negociada amb els sindicats presents
en la Mesa General va ser enviada a les Corts
Valencianes on va ser aprovada.
Amb aquesta Llei s'introdueixen alguns canvis en l'organització i règim estatutari de la
Funció Pública, per la qual cosa és d'interès
per al c o n j u n t del personal al servei de la
Generalitat Valenciana.
í,QtiÍna és la finalitat de la modificació de la
Llei ? A més a més de complir amb les directrius comunitàries sobre l'accés al treball dels
ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea i de
modificar alguns punts per tal d'adaptar-los a
d i f e r e n t s s e n t è n c i e s , la Llei de la Funció
P ú b l i c a es modifica, f o n a m e n t a l m e n t , per a
introduir en l ' à m b i t f u n c i o n a r i a l la "reforma
laboral" la qual va provocar, no ho oblidem,
vàries jornades de l l u i t a i una vaga general
(27-G-94) del c o n j u n t de les treballadores i
treballadors de l'Estat Espanyol.
La política dels Governs Central i Autonòmic, basada en la competitivitat i productivitat, necessitava una modificació de la normativa legal per a poder acabar amb l'estabilitat
dels llocs de treball en les Administracions
Públiques. S'ha entrat en un procés de reconversió que amaga, sota les grans declaracions
d'eficàcia, modernització i racionalització dels
serveis públics, una via sense precedents que
portarà a la inseguretat laboral del personal al
servei de les diferents Administracions Públiques.
Estem parlant d'una autèntica regulació de
l'ocupació que suposa: la mobilitat funcional i
territorial, la reducció de llocs de treball, la
privatització de serveis públics,... Í la possibilitat, de fet, de l'acomiadament, via excedència forçosa, dels empleats i empleades públiques mitjançant el corresponent Pla d'Ocupació i la reassignació d'efectius, que té, com a
últim estadi, la possibilitat de deixar sense treball el personal afectat.
La reforma de la Llei suposa, en definitiva,
un greu atac a les condicions de treball, sense
que en cap moment s'establesquen els mecanismes necessaris per a salvaguardar els drets
de les treballadores i treballadors davant de les
arbritarietats, per manca de control, que es
produiran amb la seua entrada en vigor.

RESUM DELS ASPECTES MES
IMPORTANTS DE LA LLEI DE
MODIFICACIÓ PARCIAL I URGENT DE
LA LLEI DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
VALENCIANA
Àmbit d'aplicació
Art. J.- Inclou un nou punt, el c, pel qual es fa
extensiu l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei al personal d'Administració i Serveis de les Universitats
Valencianes, tol i respectant l'autonomia universitària.
De la classificació del personal
Art.5.- Desapareix la figura del personal habilitat.
Respecte el funcionariat interí, se supremeíx la
limitació de tres anys del temps de permanència,
quedant la provisionalitat subordinada exclusivament al temps necessari per al que el lloc de treball
siga proveït per funcionariat tie carrera.
Per a la selecció del funcionariat interí, que
abans es realitzava pel sistema d'urgència establert
reglamentàriament per Decret de Govern Valencià,
es realitzarà pel sistema abreujat, prèvia negociació
amb les organitzacions sindicals mes representatives.
De l'accés del personal a la funció pública
Art.9.- Al tractar sobre l'ingrés en la Funció
Pública introdueix com modificació més relevant
que el termini per al nomenament com a funcionaries de carrera d'aquelles persones que hagueren
superat Ics proves d'accés no podrà superar els 6
mesos des de la superació de les proves, termini
que abans estava fixat en un any.
Art.12.- Tracta sobre els requisits per a ser
admès a les proves selectives d'accés a la Funció
Pública, ampliant-se la possibilitat d'accés a totes
les persones dels Estats membres de la Unió Europea o d'aquells Estats als que Ü siga d'aplicació la
lliure circLitació de treballadores i treballadors.
Ara bé, aquells llocs de treball que impliquen
l'exercici de potestats públiques o la responsabilitat
en la salvaguarda dels interessos de la Comunitat
Valenciana, quedaran reservats a funcionariat de
nacionalitat espanyola.
De la classificació de llocs de treball
Art. 14.- En la nova redacció d'aquest article es
determina que en la classificació dels llocs de treball es deurà fixar, a més a més de les caracterítiques del lloc de treball ja arreplegades en les
corresponents relacions de llocs, la descripció de
les funcions dels mateixos.
De la provisió de llocs de treball
Art.20.- Respecte a la provisió de llocs de treball,
si el termini per a la presentació de sol·licituds era
de 15 dies hàbils, amb la nova llei s'amplia a 20
dies.
Apareix el concepte de Pla d'Ocupació, com a
mitjà per a racionalitzar els recursos humans de les
diferents Administracions Públiques. El funcionariat el lloc del qual siga objecte de supressió com a
conseqüència d'un Pla d'Ocupació, podrà ser destinat a un altre lloc de treball pel procediment de
reassignació d'efectius. La reassignació s'efectuarà
en el termini de sis mesos, i serà obligatòria per a
lloc del mateix municipi i voluntària quan siga en
distint municipi i implique canvi de residència. El
funcionariat que superada la fase de reassignació
d'efectius, no haja obtingut lloc de treball, passarà
a la situació d'expectativa de destinació.

De la situació dels funcionaris de carrera
Ari.34.- Com a conseqüència de la posada en
marxa dels Plans d'Ocupació i de la reassignació
d'efectius, a la llista de les distintes situacions en
que pol trobar-se el funcionariat de la Generalitat
Valenciana: actiu, servei en altres Administracions Públiques, excedència voluntària, excedència per cura de fills, excedència forçosa, serveis
especials i suspensió, se l'afegeix una nova situació denominada expectativa de destinació.
Art.36.- Excedències. Té algunes modificacions
que afecten a:
Apartat b) del punt 1: es podrà concedir per
interès particular, però per a poder sol.licitar-la
serà necessari haver prestat serveis efectius els 5
anys immediatament anteriors en qualsevol de les
Administracions Públiques (anteriorment 3 anys
efectius en el Grup o des del reingrés ). No es
podrà romandre en aquesta situació d'excedència
voluntària per interès particular menys de dos
anys continuats, ni més del nombre d'anys equivalent als que el funcionari acredite haver prestat
en qualsevol de les Administracions Públiques
amb un màxim de quinze (anteriorment mínim 2 i
màxim 10, amb independència del nombre d'anys
efectivament prestats).
S'afegeix un apartat c) al punt I: Es podrà concedir l'excedència voluntària per agrupament
familiar, amb una durada m í n i m a de 2 anys i
màxima de quinze, al funcionariat el cònjuge del
qual residesca en un altre municipi per haver
obtingut un lloc de treball de caràcter definitiu
com a funcionari de carrera o com a laboral en
qualsevol Administració Pública.
S'afegeix en nou punt, el 5é, que introdueix una
variant d'excedència voluntària, l'excedència
voluntària incentivada. Podran sol·licitar ser declarats en aquesta situació els funcionaris afectats per
un procés de reassignació d'efectius i els que es troben en les situacions d'expectativa de destinació o
d'excedència forçosa com a conseqüència de l'aplicació d'un Pla d'Ocupació. Aquesta excedència
tindrà una durada de cinc anys i finalitzat aquest termini, es passarà automàticament, si l'interessat no
sol·licita el reingrés, a la situació d'excedència
voluntària per interès particular.
„ :
Art.36.bis.- S'afegeix aquest nou article per a
regular les retribucions i obligacions dels funcionaris en situació d'expectativa de destinació.
Es fixa un periode màxim de durada de la situació d'expectativa de destinació en un any, transcorregut el qual es passarà a la situació
d'excedència forçosa. Durant aquest-any, cap
assenyalar que el funcionari estarà obligat a
acceptar qualsevol destinació de característiques
similars a la que exercia dintre de la mateixa província, i a participar en els concursos per a llocs
adequats situats també en la provincià on estiguera destinat.

Drets dels funcionaris
Art.44.bis.- Amb aquest article s'introdueix
la p o s s i b i l i t a t de la j u b i l a c i ó v o l u n t à r i a
avançada per a aquells funcionaris que, afectats per un procés de reassignació d'efectius,
com a conseqüència d ' u n Pla d'Ocupació, es
troben en les situacions d'expectativa de destinació o d'excedència forçosa. Per a la qual
cosa hauran de tindré seixanta a n y s d'edar,
trenta de serveis i reunir els requisits exigits
en el Règim de la Seguretat Social en la que
estigueren e n q u a d r a t s . Els f u n c i o n a r i s que
s'acullen a aquesta jubilació tindran dret a un
única indemnització en la quantia que es fixe
reglamentàriament.
De la carrera administrativa i de la formació...
Arl.50,- La modificació del punt 1, en el seu
primer paràgraf, suposa un modificació substantiva en allò que es refereix a la promoció interna
dels funcionaris, ja que amb la nova Llei la Generalitat Valenciana haurà de reservar per a l'ascens
des d'un Grup de titulació a rimnmediat superior
un nombre de llocs de treball que no podrà ser
inferior al 40% dels llocs de treball vacants per a
la promoció interna dels funcionaris, no podia ser
inferior al 20% ni superior al 40% dels llocs de
treball convocats.
Al mateix temps, s'afegeix un nou paràgraf al
punt I r, que permetrà al funcionariat que ocupe
llocs de treball classificats indistintament per a
dos grups de titulació, Í que accedesquen pel sistema de promoció interna al grup superior, adquirir
la condició de funcionaris del nou grup de titulació incorporant-se en la mateixa plaça que ocupaven.
Règim retributiu
Art.52.- Amb la modificació del seu punt 5é, es
canvia allò referent a les retribucions del funcionariat interí, que seran les mateixes que les del
funcionariat de carrera del mateix grup si ocupa el
mateix lloc de treball, a excepció dels triennis
(amb el text anterior no s'impedia el seu cobrament).
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Amb la nova Llei són 5 les disposicions addicionals, totes elles regulen els plans d'ocupació, i
concretament la disposició quarta especifica que
"mitjançant Convenis amb altres Administracions
públiques, la Generalitat Valenciana podrà reassignar efectius en altres Administracions Públiques, podrà ser obligatòria la reassignació per als
funcionaris afectats, en els mateixos termes que
en els altres supòsits previstos per aquesta Llei".
En aquest cas, aquest funcionaris passaran a la
situació de serveis en altres Administracions
Públiques.
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UNA PLATAFORMA
REIVINDICATIVA
PARA EL SECTOR

RETRIBUCIONES:
/
/
/
/
J

Incremento salarial igual al LP.C. real.
Clàusula de revisión salarial.
Pagas extraordinarias incluyendo el complemento especifico y el de destino.
Recuperación de la pérdida del poder adquisitivo sin condiciones previas.
Aumento salarial de forma lineal, anadiendo los índices correctores que
anulen la actual jerarquización.
/ Por la reforma de los sistemas retributivos. No al complemento de productividad.
J Inclusión de los complementes en el salario base.
/ A igual trabajo, igual salario.

ORGANIZACION DEL TRABAJO:
/ Mesa de Negociación operativa, con criterios claros y transparentes.
/ Dotación de medios materiales necesarios y aumento de plantillas según
las necesidades de los servicios.
/ Por la mejora de la calidad de los servicios públicos. No a su deterioro y al proceso de privatización.
/ Constitución de las Comisiones de Salud Laboral.
/ Distribución horària flexible. Horario adaptado a las condiciones del centro.
/ Revisión y reclasificación de los puestos de trabajo.
/ Contemplar mecanismos de participación en todos los procesos de reestructuración, reorganización y reasignación
de efectivos mediante la Junta de Personal correspondiente.

JORNADA:

/ Jornada semanal de 35 horas, 37'5 horas con dedicación exclusiva.
/ Equiparación real de la jornada semanal al computo anual.
/ Distribución negociada de la jornada semanal en aquelles centros que por sus características sea necesario.

INGRESO, PROMOCION Y PROVISION:
/
/
/
/
•/
/

El mismo procedimiento para todos los ni veles y grupos.
Bolsas de trabajo con criterios transparentes en su funcionamiento. Estabilidad hasía el acceso.
Incorporar el procedimiento de mejora de empleo para permitir la incorporación a grupos superiores.
Contemplar la promoción interna en los procesos de selección.
Jubilación voluntària e incentivada.
No a la amortización de plazas después de las jubilaciones.
Cursos de formación para todos los grupos. No a la discriminación de ningún grupo.
Formación negociada y controlada por las Juntas de Personal.
Oferta de Empleo Publico periòdica, adaptada a las necesidades reales.
Concursos de traslados periódicos para todos los grupos.

NOTA
Si no t'ha arribat l'anterior publicació, que vam remetre a tots els treballadors i treballadores de l'Administració Pública Valenciana, la pots demanar a qualsevol de les seus de l'STEPV.
ALACANT
C/ Orense, 3, E, D. (DP 03003)
Tel. 522 80 88. Fax: 512 66 26
ALCOI
Sant Vicent, 17, 3er. (DP 03800)
Tel.-Fax: 554 45 16
ALZIRA
Avgda. Luis Súner, 28,4rt, pta. 16
(DP 46600). Tel.-Fax: 240 02 21
CASTELLÓ
Plaça País Valencià, 6-3 (DP 12002)
Tel. 20 68 27. Fax: 25 33 69
VALÈNCIA
Avgda. Pius XII, 1, esc. 3-8.a
(DP 46009). Tel. 348 66 99
Fax: 348 53 48
(Enfront de Nuevo Centro)

