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La nova imatge
del Sindicat:
col·lectius que
s’uneixen per
avançar

Aspecte de la mobilització a València el passat 21 d’octubre /ARXIU

CCOO I UGT PARTICIPEN EN LA FARSA ANTIDEMOCRÀTICA DE ‘NEGOCIAR’ AMB EL GOVERN ELS PRESSUPOSTOS

L’acord sobre retribucions ajorna les
reivindicacions laborals històriques
Les empleades i empleats públics
han perdut una bona ocasió per a
millorar els salaris i les condicions laborals. La responsabilitat
és d’UGT i de CCOO perquè abans
de l’estiu van signar junt a CSIF un
acord insuficient amb el Ministeri
d'Administracions Públiques que
ara ha estat copiat i completat en
l’àmbit de la Generalitat amb la
farsa antidemocràtica de la negociació del PAVACE. Aquest resultat
vergonyòs ha conclòs amb un
acord que és manifestament
millorable.
Ambdós acords obliden les rei-

vindicacions claus del personal
que treballa al sector públic: clàusula de revisió salarial, recuperació del poder adquisitiu, sentència
de l'Audiència Nacional, reducció
de jornada, seguretat en el treball...
L'acord que ara proposa la
Genera l i tat junt a UGT i CCOO
beneficia clarament
l’A d m i n i st ració va lenciana que
s'amaga, una vo l ta més, darre re
de l’Executiu espanyol per a no
m i l lo rar les retribucions i condicions laborals. De rebot, els dos
sindicats obtenen beneficis per

les seus aparells organitzatius
( d i n e rs per a formació, manteniment de l'est r u c t u ra sindical,
a l l i b e rats...), gràcies a què han
signat el PAVACE i a que han
participat en la creació d’una
empresa que els dos sindicats
g e stionen juntament amb el
Banc de Bilbao Arg e n taria, BBVA
i que aspira a gestionar els fo n s
de pensions que es vagen creant. Aquestes org a n i t z a c i o n s
renuncien a defensar el pers onal de la Genera l i tat a canvi dels
q u a t re cèntims que obtenen a
ca n v i .

Els treballadors decideixen
STSPV-Iv defensa el dret de to tes les
empleades i empleats públics valencians a donar la seua opinió sobre
l'acord retributiu que afecta al seu
salari mitjançant la celebració d'un
referèndum vinculant per a les org anitzacions sindicals, com es fa en
nombroses empreses. En aquest
sentit no s'entén quina és la por dels
sindicats UGT i CCOO d’escoltar l'opinió de les treballadores i els treballadors de la Generalitat i de vincular-se a la majoria.
PÀGINA 4

La negociació en el PAVACE
El conseller d’Economia i Hisenda,
Gerardo Camps, ha negociat amb
UGT i CCOO, en solitari i d'amagat,
les retribucions dels empleats
públics de la Generalitat, al marge
dels fòrums de negociació le g a lment establerts. Ja ho van fer a
Madrid, signant fora de la Mesa
G e n e ral de l'Estat l’acord sobre
les retribucions per a 2006 i ara
ho tornen a fer en el marc del
PAVACE (Pacto Valenciano por el
Crecimiento y el Empleo) un pacte
que entre d’altres missions té la

de repartir diners a patronal i
certs sindicats a canvi de submissió davant les polítiques del
Consell. El PAVACE no és el nostre, ja que ex i steix la Mesa
General de la Funció Pública, presidida pel conseller de Justícia i
Administracions Públiques, Miguel
Peralta, una instància prev i sta per
la legislació bàsica de l'Estat (Llei
9/1987). El marc de negociació no
és legal i a més la representació
sindical és clarament minoritària.

Què és la Mesa General?
És l'òrgan que ha de negociar les
condicions de treball, retributives
i econòmiques del conjunt d'empleats i empleades públiques
valencians. La representació està
determinada per les eleccions
sindicals en Sanitat,
Ensenyament, Administració del
Consell i Justícia.
En aquest moment aquesta
representació és la següent:
Intersindical Valenciana (STSPV),
101 delegades i delegats

(17,18%); CCOO, 159 (27,04%),
UGT 133 (22,62%), CSIF 100
(17,01%), CEMSATSE 95 (16,16%).
Tanmateix la representació en les
meses ignora els sufragis personals i només computa els delegats i delegades. Si hem de
comptar la representació en vots
la distribució resultant és:
Intersindical Valenciana (STEPV,
STAPV i STSPV), 14.061 vots;
CCOO, 12.861 vots, UGT, 9.363
vots; CSI-CSIF, 6.825 vots; CEMSATSE. 4.921 vots.

Renovar-se o morir. Potser no tant,
però el logo del Sindicat, que ja
tenia més d’un quart de segle de
vida, necessitava una revissió per
adequar-lo als nous temps. En els
últims anys l’organització ha hagut
de fer front a noves necessitats
derivades de la diversificació d’estructures al seu si. La creació d’importants àmbits organitzatius nous
ha reforçat la necessitat de modernitzar i imprimir un canvi en la
imatge pública de STSPV i la
Intersindical Valenciana.
La proposta gràfica, obra del dissenyador Pepe Gimeno, ha estat
aprovada de manera unànime pel
òrgans sindicals i des de l’1 de
maig ha començat a implantar-se
en la retolació de tots els espais i
suports materials. A aquesta
mesura de modernització visual
s’incorporaran en els pròxims
mesos altres canvis significatius,
com la renovació de les publicacions del Sindicat.

Un dissenyador de prestigi
Pepe Gimeno és un dels dissenyadors valencians amb major projecció exterior. Va resultar adjudicatari
de la imatge corporativa de la presidència espanyola de la Unió
Europea de 2002. Altres logotips
seus són les Corts Valencianes,
Turisme Valencià o Metro València.
Amb el nou logotip, ha volgut ressaltar “la simbologia de la unitat
dels distitnts sindicats que s’ajunten en una organització d’àmbit
superior, la Intersindical. A nivell
formal, els tres elements expressen l’avanç cap a l’esquerra en un
sentit de reiteració que incrementa
la seua força”.

Pàgina 6
Incumplimientos
y interpretaciones
sesgadas del
Decreto de Jornada
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El morter
El 35% no representa
la majoria sindical
Joan Blanco Paz

H

an estat aco stumats a
tindre la majoria. Durant
un temps l’han tinguda.
En molts secto rs productius
enca ra la tenen. Pe rò en l’ambit
de la Funció Pública Valenciana
fa temps que deixaren de tindrela i enca ra no ho han assimilat.
Per això, busquen subterfugis
per a continuar gaudint d’una
representa t i v i tat, i dels beneficis
que co m p o r ta, que no han obtingut en els pro ce ssos ele c to ra l s .
CCOO i UGT repre s e n ten, després de l’últim procés d’eleccions
sindicals (2002/2003), el 35%
dels vo tants.
La invenció de l’anomenat “Foro
de Diálogo Social” en l’àmbit
esta tal o de la negociació de les
retribucions dels empleats i les
empleades públics va lencians en
la Comissió de Seguiment del
“Pa c to Valenciano por el
Cre c i m i e n to y el Empleo” ha
estat l’últim recurs per a mantindre la negociació co l · lectiva en
un vedat d’ús particular.
Ja no hi són la majoria i estan
nerviosos. Estaven aco stumats
que la re sta de forces sindica l s
no exerciren la seua majoria
compartida. Però això tampoc no
passa ara. Malgrat les diferè ncies evidents, la resta de sindicats ha aprés que és poss i b le
arribar a un punt de trobada per
defensar els inte ressos de tre b alladors i treballadores. I estan
fent ús d’eixa ca p a c i ta t .
Per això, ara, ataquen sense
p a rar-se a pensar que no tots els
arguments que utilitzen els
beneficien.
L’últim intent ha estat busca r
co n t radiccions en la política sindical de la Inte rs i n d i cal
Valenciana en relació amb els
fons de pensions i només han
trobat les seues manca n ce s .

Intersindical Valenciana, co nj u n tament amb la majoria sindical que ha rebutjat l'aco rd de
l’ a d m i n i st ració pública va le n c i ana, ha proposat la realització
d'una co n s u l ta perquè els tre b al l a d o rs i les treballadores decidisquen sobre on vo len que
vagen els seus diners, al seu
co m p te o a un fons de pensions
p r i vat. Ja fa uns anys, en una
o casió semblant, en les Corts
Va lencianes el 90% de la plantilla
va aprovar en assemblea un
a co rd que creava un pla de pensions propi i la Inters i n d i cal va
respectar la seua vo l u n tat. Fa
uns mesos, Intersindical
Va lenciana va proposar als trebal l a d o rs i les treballadores de la
G e n e ra l i tat la signatura del Pla
d ' E sta b i l i tat i les ass e m b lees va n
decidir que no se signara. I
I n te rsindical Va lenciana no va
signar.
Intersindical Valenciana es vincula a les decisions de les treballadores i els treballadors, re sp e c tant la seua vo l u n tat. I ho
d e m o st ra amb fets. Si CCOO i
U GT vo len saber què pensen els
treballadors i saben vincular-se
a les seues decisions, ja saben el
que han de fer. Consulta r - los i
respecta r - los. Si pre tenen ata ca r
la Inte rs i n d i cal Valenciana most rant suposades inco h e rències
sobre la seua posició sobre els
fons de pensions, no ho aco n s eg u i ran. Com a màxim, el que fa n
és ress a l tar allò del que la
I n te rs i d i cal Valenciana està ben
org u l losa i la diferencia nítidament d'ells. Nosaltres sí que
vo lem respectar la vo l u n tat dels
treballadors i les treballadores.
Mentrestant, enca ra no saben
per què ja no hi són majoria.
Algú els ho hauria d’explicar.
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Editorial
Del ‘zero patatero’
a la negació de la negociació

H

i ha expre ssions que valen més que una
imatge. I aquesta n’és una: to tes les explicacions del que va passar en la Mesa General
del 4 d’octubre només serveixen per a glosar la
qüestió fonamental: el Govern Va lencià, per boca del
seu director general de Pressupostos, va anunciar
que zero pata tero era tot el que anava a oferir per a
les retribucions del seu personal.
Però la burla de la Conselleria d’Economia i
Hisenda no ha fet més que començar. Com a most ra
del desco n t rol i la inoperància a què assisteix la
Generalitat per la pugna entre dist i n tes famílies del
Partit Popular, mentre l’equip d’Administracions
Públiques anunciava la seua disposició a arribar a
un acord i admetia la seua nece ssitat (acceptant, per

tant, las base de la posició sindical), Economia i
Hisenda negociava un nou aco rd, però al si del
PAVACE, no en la Mesa General.
La gestió del conseller Peralta s’ha mogut entre
dos pols: un compromís per a resoldre problemes
(gestió de les convocatòries del Pla d’Estabilitat,
negociació en Justícia...), però alhora incompliments
per dil·lació, com s’explica en article que obre
a q u e sta revista. És evident que amb l’episodi
Gerardo Camps li ha passat la mà per la ca ra al seu
company i que no ha tingut més opció que recolzar
un acord imposat. Ara, Peralta té la oportunitat de
rectificar i tornar a la seua actuació anterior amb
l’aplicació de l’acord de 25 d’octubre. Estem atents.

Reforma laboral, més del mateix
ada vegada que es realitza
un estudi comparatiu de
l'economia del nostre país
destaquen les mateixes conclusions: es creix comparativament
més que en la resta dels països de
l'entorn, un creixement que descansa bàsicament en el sector de
la construcció. Per tant té poca
solidesa: la productivitat és baixa i
la inversió en innovació, investigació i desenvolupament (I+I+D)
mínima. El futur resulta pre o c upant.
La reacció sempre és també la
mateixa: la patronal es mostra poc
preocupada pel desenvolupament
econòmic a llarg termini i bastant
més per la recollida ràpida de
beneficis. Així, aprofita l’avinentesa
per a exigir noves reformes laborals que abaratisquen l'acomiada-

C

ment. El govern de torn acaba per
oferir solucions en el mateix sentit, i alguns sindicats es mostren
crítics per a acabar pactant en
nom de la sacralizada concertació.
La realitat és tossuda. La productivitat no augmenta perquè no
depén de la flexibilitat en l'acomiadament, sinó de la qualificació professional, que té poc a veure amb la
precarietat i molt amb la formació i
la inversió en educació, aspectes
dels quals la patronal no vol ni sentir parlar. La precarietat no disminueix i els accidents laborals es
converteixen en una xacra per al
nostre sistema productiu, això sí a
un cost que la patronal no paga.
Un acord útil per escometre una
reforma laboral hauria contemplar
compromisos de les empreses
d'inversió en I+I+D; augment dels

pressupostos educatius; més control d’una formació professional
inserida en el sistema educatiu
general; mesures efectives per a
la disminució de la precarietat, i un
sistema de seguiment de la salut i
la seguretat en el treball.
D’aquesta manera sí que milloraria probablement la productivitat i
l'acostament a Europa.
Però el nou intent de reforma
laboral s’assembla massa als
anteriors i no aporta solucions
innovadores. En aquesta nova
oportunitat negociaciadora cal
esperar que els representants dels
treballadors i les treballadores
estiguen a l'alçada, que el Govern
espanyol busque una solució global i que la patronal mire una
miqueta més enllà del benefici
ràpid.

CONVOCATÒRIES

XVI Escola
Sindical de la
Federació de
Sindicats de
Treballadores i
Treballadors
del País Valencià

Consell Federal

Els dies 23 i 24 de setembre
es va ce le b rar a Gandia
l’Escola Sindical de la
Fe d e ració STPV sota el le m a
Construint futur.
En l’Escola es va presentar
l’Aula virtual diss e n yada pel
Sindicat per ate n d re le s
necess i tats de formació; l’ o rganització de les activitats
sindical de ca r à c ter sectorial;
la presentació de les guies
d'actuació en el treball sindical sobre el Manual d'estil i
simbologia de la Federació
STPV, el tra c tament de le s
bases de dades, les est ratègies co m u n i ca t i ves; els eixos i
estratègies de l'acció sindical
i l’análisi de l’Estatut Bàsic de
la Funció Pública i l’Acord
M A P - s i n d i cats".

Assemblees departaments de salut

Dia: 3 de desembre. Hora: 16.00 h.
Lloc: IES La Costera, Xàtiva
Temes: Línies per a l’elaboració
dels pressupostos federals 2006;
Codi ètic de la Federació; informes i
propostes d'acció sindical sobre els
pressupostos i retribucions de 2006;
línies estratègiques per a les eleccions sindicals i calendari de treball
per a l'elaboració dels programes.

Departament Dia
1-2-3
Dijous 1-12
4
Dijous 1-12

Hora
17’00
17’00

5-6-7-9-10
12
13
14
15
16-17-19-20
18

17’00
17’00
16'30
17’00
16’00
17’00
14'30

Dimarts 29-11
Dijous 1-12
Divendres 25-11
Dilluns 28-11
Dimarts 29-11
Dimecres 30-11
Dimecres 30-11

Consell Nacional
STSPV-Iv
Data: 3 de desembre de 2005
Lloc: IES La Costera, Xàtiva
Hora: 10.00

Lloc
Seu de Castelló
Local sindical. Escola de
Música. Port de Sagunt.
Seu de València
Seu de Gandia
Sala d’actes. Hospital de Dénia
Seu de Xàtiva
Seu d’Alcoi
Seu d’Alacant
Sala de Juntes. Hospital d’Elda

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior
2.- Informació sobre reorganització del Secretariat Nacional.
3.- Acció sindical: OPO 2005, carrera professional…
4.- Eleccions sindicals 2006: Estratègies.
5.- Precs i preguntes.
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La productivitat variable per a 2005

A propòsit de la violència de gènere

Les conseqüències de
la ‘productivitat variable’ en 2005

L'altre sexe
Pilar Gregori

orna el 25 de novembre i continuem fent un balanç negatiu de
la violència contra les dones. A
pesar de tot, les notícies d’agressions,
maltractaments i assassinats de dones
no deixen d’alarmar-nos. Sembla que
amb les mesures punitives i les reformes legals no en tenim prou
Aviat farà un any des de l'aprovació al
parlament espanyol de la Llei integral
contra la violència de gènere però les
mesures contra aquesta violència han
estat insuficients. La Llei, tot i ser un
pas endavant, ha topat amb la duresa
de la realitat perquè és el mateix sistema social el que produeix desigualtat.
Al País Valencià, el Síndic de Greuges
va elaborar en maig un informe on es
resalten les mancances del Pla de
mesures contra la violència de gènere
del Govern valencià i es recomana a les
conselleries implicades (Benestar
Social, Sanitat, Justícia, Economia i
Hisenda i Ocupació, Educació, Territori i
Habitatge) que arbitren mecanismes de
coordinació per a garantir la continuïtat
dels serveis de qualitat i la integritat de
la seua prestació, a més de recomanacions específiques sobre infraestructures, atenció a les dones, protecció a les
dones immigrants i formació continua
del personal especialitzat en l’atenció a
les problemàtiques associades (culturals, lingüístiques...). El Síndic planteja a
més considerar l'experiència i els
coneixements de les associacions de
dones.
Les dones anem prenent consciència
que no volem ser el segon sexe, pel que
implica de submissió. Nosaltres volem
mirar al futur i preferim ser l'altre sexe,
pel que suposa de diversitat. Volem
avançar amb una revolució silenciosa
en el món del treball, en la reciprocitat

T

Paco Fayos
ots tenim encara present el
que va significar l'Acord de
productivitat variable de 2004,
les desigualtats retributives que ha
provocat, el secretisme dels acords
de gestió, i sobretot, el greuge comparatiu que ha suposat entre els
professionals d'una mateixa empresa en la qual una part d'ells se’ls ha
privat d’una part de les retribucions.
És justament el que li ha passat als

T

Per exemple, un 25% per tres
mesos. Això està bé.
En l’acord han inclòs també el
Centre de Transfusions i els hospitals de llarga estada. Magnífic.
Com que el 2005 ja som AVS, la
productivitat es pacta per departaments. Això inclou l'Atenció
Primària i l'Especialitzada juntes.
Perfecte. Després es pactarà per
centres, serveis… Fins i tot es pot

treballadors d'Atenció Primària: de
tot el col·lectiu només han cobrat
els metges i pediatres.
A pesar d'aquests precedents el
conseller va reunir el gener de 2005
als mitjans de comunicació per a
anunciar amb rebombori que, “per
primera vegada, tots els treballadors de la sanitat han cobrat un plus
de productivitat”. El conseller va
“oblidar” que, llevat de l'A, tots els
grups laborals d'Atenció Primària
no han vist ni un duro encara que
produeixen com el que més.
Amb tot i això la Conselleria de
Sanitat va convocar els sindicats per
a negociar un nou acord de productivitat per a 2005. Nosaltres vam
acudir expectantes pels canvis
recents en l’organigrama de la conselleria. De fet, els nous gesto rs es
van presentar a les negociacions
amb una actidud més dialogant.
Semblava que havien aprés dels
errors dels seus predecessors,
encara que després s’ha vist que, a
pesar de l'interès que diuen tenir, es
tracta d’un capítol més amb idèntiques intencions.
Per a 2005 es disposa d'un pressupost de 20 milions d'euros, inclosos tots els treballadors de la flamant Agència Valenciana de Salut,
és a dir, Primària, Especialitzada i
fins i tot els eventuals, ja que com
requisit per a percebre l'augment és
suficient haver treballat més de tres
mesos a l'any (en compte dels dos
de 2004). Això sí, es cobra un perce n tatge segons el temps treballat.

pactar de forma individual però és
tan complicat que millor ni explicarlo. Quantes possibilitats!
Quan un professional depenga de
dues o més especialitats percebrà
un percentatge de cadascuna, proporcional al grau de compliment
assolit en els objectius de cadascuna d'elles. Vegem com queda tot
això.
Com novetat s'inclou en la productivitat a tots els equips directius
dels diferents departaments de
Salut. No em sembla bé, doncs
encara que han de cobrar el mateix
que els altres professionals (depenent del grup retributiu al que pertanyen) el director general de
Recursos Humans no va deixar clar
si anava a ser així. Em temo que no
ho serà.
Com novetat –perquè en 2005
ningú no es quede sense cobrar
encara que no s'arribe als objectius
pactats– tot el món percebrà una
miqueta de productivitat, un percentatge segons el grau de compliment
aconseguit.
Per acabar, es manté la mateixa
taula de percentatges per categories
que l'any anterior, és a dir: grup A,
1; B, 0,65; C, 0,40; D, 0,30; I, 0,15).
Em sembla molt mal.
Quant als indicadors que cal complir, el pes no hauria de recaure tant
en el sistema productiu perquè
aquest cedira una mica del seu percentatge a la qualitat, però gestors
dixit que “produir és produir”. O
siga, que els indicadors queden de

la següent manera:
- Indicadors de qualitat (25%).
- Indicadors econòmics i de producció (60%).
- Indicadors de desenvolupament
organitzatiu i professional (15%).
Segons els mateixos gestors, els
principis bàsics que suste n ten el
model de productivitat variable aplicat en 2005 són: consistència, equitat, coresponsabilitat, participació,
proporcionalitat, transparència,
objectivitat. D’aquests postulats em
fan gràcia els referits a la participació i la transparència. En la productivitat de 2004 ni es va participar per
a pactar els objectius ni vam saber
quins eren aquests objectius. En
2005 els nous gesto rs es van comprometre que els objectius serien
comunicats als interessats. Ja hem
arribat pràcticament a final d'any.
Algú ha pactat, o sap els objectius
de la seva unitat? Doncs això, més
del mateix: obscurantisme.
Després, els responsables de
l’Administració nomenen unes
comissions de seguiment de l'acord
en les quals només estan presents
els sindicats que els han donat el
seu suport. I jo em pregunte: Per
què no ens deixen participar als
altres en el seguiment dels objectius si cal que siguen coneguts per
tot el personal implicat? Repetisc:
obscurantisme de l'Administració.
Els indicadors per a calibrar la
productivitat d’enguany són 45, dels
quals el més vergonyant és el nou
indicador específic referit a les ILT,
que s'afegix a la penalització prevista en l'acord per la qual el treballador que està de baixa deixa de percebre la productivitat del període
coincident amb la baixa, però en
aquest cas l'indicador previst penalitza a tot l'equip perquè té un
caràcter col·lectiu. És un pas més
en la línia marcada per les declaracions a la premsa del conseller
Rambla en febrer, quan ens tractava
de “defraudadores y absentistas
profesionales”.
En resum, com he comentat
abans, es tracta de canvis lleugers,
cap canvi de fons, i una altra volta
de rosca en les ILT perquè no hi ha
ganes d'abordar-les amb serietat.
Així, quan en la nòmina de desembre ens abonen el que ens correspon pel primer semestre de 2005 la
productivitat serà la responsable de
més disgustos i desil·lusions. De
seguir per aquest camí –tinguem en
compte que al gener de 2006 la AVS
vol implantar la carrera professional– serà oportú plantejar la conversió de la productivitat variable en
un concepte retributiu fix en les nostres nòmines ja que en la carrera
professional també se'ns exigirà
productivitat –compliment d'objectius– per a progressar d'un nivell a
un altre. Si és així, senyors gesto rs,
les treballadores i els treballadors
sanitaris ens ho prendríem millor.
En cas contrari provocaran més
desmotivació. Recorden el que va
ocórrer en 2004. També nosaltres,
treballadores i treballadors: recordem-nos. Convé no oblidar-ho.

de les nostres relacions amoroses i
afectives, en la consideració de la
maternitat com a opció personal, en el
creixement imparable dels nostres
nivells culturals i de formació.
Així i tot, seguim patint la desigualtat.
Les dones continuem ocupant els
nivells menys valorats socialment i
menys remunerats econòmicament: la
societat encara no ha reconegut suficientment el valor de les coses que han
estat habitualment “cosa de dones”
–com ara la cura de les persones–, activitats que no tenen preu pel que suposen de dedicació..
Però, com es viu aquest procés des
del sexe masculí? Els canvis socials
repercuteixen en les relacions entre
homes i dones, una manifestació extrema de les quals és justament l’anomenada “violència de génere”.
Ens trobem així que mentre la dona
reclama el seu dret a decidir com vol
viure, l'estat de consciència de l'home
no ha incorporat aquest canvi en la
mateixa proporció. De fet, molts homes
encara són menys autònoms per a les
quotidianitats com les tasques domèstiques, la implicació en la familia, les
relacions afectives i sexuals,... perquè
contradiuen els rols que han adquirit.
Es tracta de canvis que requeriran
temps, educació, acabar amb l'asimetria de poder entre géneres i amb l'explotació d'unes cultures sobre d'altres...
A més dels canvis legals cal seguir
treballant per eradicar la violència de
génere, canviar el model de societat
basat en l'explotació i avançar en la
consciència de ser l'altre sexe. Caldrà
seguir reclamant la igualtat real però
respectant les diferències. Aquesta serà
l’autèntica revolució del futur.
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4 SERVEIS PÚBLICS

NOVA FARSA ANTIDEMOCRÀTICA ENTRE SINDICATS I ADMINISTRACIÓ SOBRE LES RETRIBUCIONS

Una altra ocasió perduda
campanyes publicitàries, contractació
de personal....

Quantia de l'acord
Els fons de pensions
El deute del Govern amb el personal
del sector públic ha de repercutir
directament en la nòmina mensual.
La inversió en un fons de pensió ha
de ser una decisió personal, més si
es fa amb diners propis. Amb aquesta política UGT i CCOO col·laboren a
desmantellar l'estat de benestar i la
política privatitzadora i mercantilista
del Govern central. Això no es fa de
manera gratuïta. Aquests sindicats
obtenen beneficis per la seua organització: gestió dels fons de pensions,
diners per a les activitats formatives,

Si finalment l'1% de la massa salarial és 38.000.000 euros, a repartir
entre 145.000 empleades i empleats públics, l'acord suposa per persona:
— Un 0,3 % de la massa salarial per
a fons adicionals (11.400.000 euros):
78,62 euros /any (6,55 al mes)
— Un 0,4% de la massa salarial
condicionat a l'IPC (5.200.000
euros):
104,83 euros /any (8,74 al mes)
— Un 0,3% per a crear un fons privat de pensions (11.400.000 euros):
78,62 euros /any (6,55 al mes)

STSPV-Iv va reivindicar que l'augment de l'1% addicional anara a
cada nòmina, per a augmentar el
percentatge d’un 2% reflectit en els
Pressupostos Generals de l’Estat de
2006. Amb la nostra proposta la
Generalitat augmetaria tots els
sous amb l’1% de la massa salarial
(38.000.000 euros): 262 euros /any
(22 euros/mes)

Valoració
La desviació de l'IPC en setembre
de 2005 és d'un 1% (3,7% inte ranual) i la previsió és que arribe fins
al 4%. El “magnífic” acord contempla:
1. Establiment de un fons addicional
del 0,3% de la massa salarial.

La distribució, però, no serà
necessàriament generalitzada i els
diners es podran destinar a productivitat, pagament de determinades
tasques i funcions...
2. Establiment d'un fons addicional
pel diferencial de l'IPC real si
aquest supera el 3 per cent, amb un
límit del 0,4 per cent de la massa
salarial.
En compte d'aplicar una clàusula
de revisió salarial, si més no igual a
la desviació de l'IPC, l’acord només
es compromet a un 0,4 i renuncia,
per ara, al 0,6 restant.
3. Dotació d'un fons de pensions per
import del 0,3 per cent de la massa
salarial. Aquesta mesura es preveu
per als exercicis 2006 i 2007.

Aquest és l’aspecte més important per a les organitzacions signants. Es renuncia al sistema públic
de pensions per a defensar els fons
privats i gestionar-los amb la gran
banca.

Conclusió
Només s'assegura un 0,4 per cent
sobre l'augment general determinat
pels pressupostos de l’Estat. Un 0,3
depén de la negociació en cada sector, però no s’assegura que s’aplicarà
a tots. L’altre 0,3% està privatzat: no
s'incorporarà a la nòmina dels funcionaris, sinó que anirà a parar a un
fons de pensions, una nova forma de
finançament dels signants, com del
mateix Estat.

ENCARA QUE EN LA SEUA RECTA FINAL EL PROCÉS HA DURAT QUATRE MESOS, LA NEGOCIACIÓ S’HA ALLARGAT DURANT QUASI UN ANY

Crònica d’un desencontre
En novembre de 2004 es va celebrar una reunió
de la Mesa General de la Generalitat. Llavors, el
conseller de Justícia i Administracions Públiques
es va comprometre a convocar-ne una altra en
febrer d’enguany. La promesa era interessant, ja
que implicava el compromís de negociar algun
canvi sobre les retribucions de 2005.
La reunió de novembre semblava la mateixa
de sempre: el Govern Valencià es limitava a
comunicar a la representació sindical les retribucions de l’any que ve de les empleades i
empleats dels quatre sectors: Administració del
Consell, Educació, Justícia i Sanitat. No es podia
negociar quasi res perquè el projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2005 estava ja
presentat en les Corts.
Tanmateix, el conseller Miguel Peralta s’hi va
comprometre a tornar a la taula de negociacions sobre les retribucions del personal el
2005. La data: el dia 15 de febrer. El nou equip
de Funció Pública (el conseller fou nomenat a
finals de l’agost anterior) semblava fer honor
als seus compromisos de canviar la marxa de
la negociació col·lectiva a la Generalitat.

Un bany de realitat
Pretendre que el 15 de febrer es reunia la Mesa
General potser era ingenu o optimista, segons
es vulga mirar. Però era un referent per a
demanar-li al Consell una resposta a la nova
pèrdua de poder adquisitiu perpetrada en 2005.
En efecte, l’augment de les retribucions respecte de 2004 havia estat del 2% amb caràcter
general, més un 0’7% de la massa salarial to tal
de la Generalitat (comptant els quatre sectors).
Aquest percentage representava un 0’74% de la
massa salarial en l’Administració de l’Estat.
L’increment del 2’7% es va quedar curt en ser
l’IPC de 2004 d’un 3’2% al País Valencià (una
dècima per damunt del conjunt de l’Estat: un
3’1%). Per tant, les empleades i els empleats
públics de la Generalitat ens vam quedar un
0’5% per sota del nostre poder adquisitiu de
2004. I, tot i que els qui treballen a
l’Administració de l’Estat van tindre aparentment un augment superior, els seus sous no ho
van notar: el 0’5% de més va anar a les arques
del pla de pensions de l’Estat.
Després de reiterades crides a la negociació,
Intersindical Valenciana va recórrer a la movilització i la protesta: el 9 de maig es concentraven
davant la Conselleria de Justícia i
Administracions Públiques un centenar de
delegades i delegats del Sindicat per reclamar
la negociació de les condicions de treball. A
Alacant, els delegats i delegades d’Intersindical
ho van fer també davant la delegació del Govern
Valencià.

Aquests van ser els primers actes de protesta: després hi va haver uns altres, alguns d’ells
junt a d’altres sindicats. Davant de la
Conselleria d’Economia i Hisenda, per exemple.
I finalment davant el Palau de la Generalitat, en
una curiosa coincidència de to tes les organitzacions sindicals en una sola reivindicació, a
pesar que CSIF, CCOO i UGT havien conformat
una plataforma de la que excloïen expressament la Intersindical, per la oposició d’aquesta
a reivindicar els plans de pensions per als
empleats públics.

U n i tat d’acció
El caràcter excloent de l’aliança trisindical, que
reproduïa la que els mateixos sindicats mantenien a Madrid, va propiciar la conformació d’una
plataforma estable entre els sindicats majoritaris
a Sanitat (CEMSATSE i SAE), a Ensenyament
(ANPE i STEPV-Intersindical), amb presència
important a la resta de l’Administració valenciana
(STSPV i STSPV-Intersindical) i a l’Administració
perifèrica de l’Estat (CGT).
Aquesta unitat d’acció, oberta a la incorporació de les formacions que ho desitgen, ha presentat propostes conjuntes en la Mesa General
de juliol i també en la del 4 d’octubre. Després
de la burla del Consell en aquesta última,
alguns haurien de replantejar-se exclusions
absurdes quan hi ha un objectiu comú.

Mesa general (12 de juliol)
La Mesa General de la Funció Pública es va
reunir per a abordar el tractament de les retribucions (amb un retard de més de cinc setmanes d’un vodevil de convocatòries i ajornaments). El porta veu de l'Administració, el
secretari autonòmic de Política Presupostària,
José Manuel Vela, va vincular un possible acord
retributiu al resultat de les reunions que sobre
el finançament sanitari es van celebrar en
setembre en el marc del Consell de Política
Financera. Vela va dir que "no hi ha diners per a
iniciar la negociació salarial. A finals de setembre es disposarà de recursos per iniciar-la".
Un miler de persones es van concentrar a la
porta del Palau de Justícia per a donar suport a
la negociació. El nucli més nombrós de manifestants duia una pancarta on es llegia: "Per la
recuperació del poder adquisitiu, per la clàusula de revisió salarial". La pancarta anava signada per Intersindical Valenciana, ANPE, CEMSATSE, CGT i SAE.

Govern, CCOO i UGT, signants de l’acord retributiu per a 2006 /GENERALITAT VALENCIANA

millorar els sous del seu personal.

Negociació en el PAVACE (19 octubre)
El conseller d'Economia i els sindicats UGT i
CCOO anuncien als mitjans de comunicació
que, en el marc del PAVACE, han arribat a un
acord retributiu que afecta a les empleades i
empleats públics.

Mesa General (20 d'octubre)

Mesa General del 4 d'octubre

La Mesa General es convoca sense complir els
terminis legals. En la reunió, el secretari
autonòmic de Pressupostos, José Manuel Vela,
informa de la proposta d'acord, però no presenta cap document. Vela demana l'opinió de la
representació sindical.
STSPV-Iv qüestiona la legalitat de la convocatòria i adverteix que si la Mesa no es convoca
en temps i forma acudirà als tribunals de
Justícia. El Sindicat considera que la reunió ha
de ser només informativa i reclama que qualsevol increment ha d'anar destinat íntegrament a
la nòmina, és a dir, a la butxaca dels treballadors i les treballadores. La demanda és clara:
traslladar l'1 per cent pressupostat per la
Generalitat a les retribucions directes. La majoria sindical (CSIF, CEMSATSE i STSPVIntersindical Valenciana) dóna suport a aquesta
proposta.

La Generalitat convoca reunió de la Mesa simplement per a que el Director General de
Pressupostos diga que no hi ha un euro per a

La Generalitat convoca una Mesa General per al

Mesa General (25 d'octubre)

25 d’octubre i adjunta al text de convocatòria un
document que pretén que es ratifique en la reunió. El document és idèntic al negociat en el
marc del PAVACE. El 21 d'octubre desenes de
delegats i delegades dels sindicats ANPE, CEMSATSE, CGT, Inte rsindical Valenciana i SAE es
concentren davant del Palau de la Generalitat i
una delegació s'entrevista amb Ana Michavila,
secretària autonòmica del Gabinet del president
de la Generalitat Valenciana.

Què fem?
“Les treballadores i els treballadors de la
Generalitat ens hem de posar les piles: toca
mobilitzar-nos en defensa de la pròpia dignitat.
Si després de ser maltractats i burlats ens quedem mà sobre mà, ens mereixerem tot el que
vulguen fer de nosaltres”, ha afirmat STSPVIntersindical Valenciana.
El Sindicat aposta per una única plataforma sindical per a defensar les mateixes reivindicacions. Tanmateix, sembla que els interessos
d'algunes organitzacions sindicals no coincideixen amb la defensa de les empleades i empleats públics.
En conseqüència, davant els fets consumats
en la Mesa General, STSPV-Inte rsindical
Valenciana impulsarà processos de conculta a
les treballadores i els treballadors sobre el contingut de l’Acord i les seues posibles alternatives.
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Intersindical: “No és tan bo com el pinten”

L’acord de la Mesa de l’Estat
no compensa l’IPC interanual
Com ja és habitual des de 1995, la
Mesa General de l'Administració
General de l'Estat, que representa
només als funcionaris dependent del
Govern central, va tornar a usurpar
les competències negociadores de la
resta d'Administracions Públiques i
ha pactat amb el Ministeri
d'Administracions Públiques (MAP)
les retribucions de totes les empleades i empleats públics de l'Esta t
espanyol. L'acord consisteix en:
n Augment de sou general del 2%
n Paga extra: en juny: sou+triennis+80% del complement de destí; en
desembre: sou+triennis+100% del
complement de destí. Tot això suposa
un 1’14% de la massa salarial de
l’Administració de l’Estat (un 20% del
complement de destí suposa un
0’38%, que cal multiplicar per tres).
La repercusió en la massa salarial de
la resta d’Administracions cal calc ular-la en cadascuna; en la Generalitat
estarà al voltant del 1’05%.
n L'acord representa un increment
salarial mità del 3,05% el 2006. L’IPC
interanual fins setembre de 2005 era
d’un 3’7%.
n No s’aconsegueixen les pagues
extres completes, contràriament al
que alguns sindicats han tractat de
“vendre”, sinó que només hi ha un
compromís de “negociar” un acord al
respecte per al 2007.
n Compromís per reduir la taxa de
temporalitat "per sota dels dos

dígits", però no diu per quins procediments.
n Absència de la clàusula de revisió
salarial.

Valoració
És l’increment més important de sou
dels darrers dotze anys, i això mereix
una valoració positiva. Tanmateix, si
es manté l'actual tendència en la
inflació interanual a final de 2005 (en
setembre era d’un 3,7%), ni tan sols
es mantindria el poder adquisitiu de
les empleades i empleats públics l’1
de gener. No es recuperaria res del
prop del 20 per cent de poder adquisitiu perdut en els darrers 15 anys.
Per això, STSPV-Intersindical
Valenciana no pot donar el seu suport
a aquest acord. Cal no oblidar que
Intersindical Valenciana ha cregut
sempre en la negociació i l’acord com
l’instrument més vàlid per a assegurar a les treballadores i treballadors
millores en les condicions de treball,
així com la pau social en les
Administracions. Però això no pot ser
a qualsevol preu.
El que cal per a donar suport a l'acord és una clàusula de revisió salarial que assegure que les treballadores i els treballadors no perdran
diners de nou si els càlculs de qui ha
el·laborat l’acord fallen. Cal recordar
que aquests càlculs han fallat quasi
sempre des de 1990.
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Planes de pensiones, ¿alternativa para
la recuperación de poder adquisitivo?

lgunos sindica tos propugnan los planes de pensiones
como alternativa para co mpensar el poder adquisitivo perdido. El fondo de pensiones de la
Administración General del estado
(AGE) fué adjudicado finalmente a
la gesto ra GPP, actuando como
dipositario el Banco Bilbao Vizca ya
Argentaria (BBVA). No en vano
GPP está participada en un 70%
por el propio BBVA. La sorpresa es
que el otro 30% se lo reparten a
partes iguales las co n federaciones
esta tales de CCOO y UGT. Ahora se
entiende ta n ta insistencia en el
establecimiento de los planes de
pensiones en todas las administraciones del Estado.
El plan de pensiones de la AG E
ha supuesto doblar el número de
participantes en los planes de pensiones de empresa existentes en el
estado español en su co n j u n to. De
un número to tal aproximado de
600 mil personas, se ha pasado de
golpe a más de un millón cien mil.
El Fondo de Pensiones BBVA
EMPLEO DOCE (que es el nombre
oficial del Plan de pensiones de la
AGE) tenía a 30 de abril ni más ni
menos que 508.322 participantes y
un patrimonio de 63.782.797,78 €.
En junio se efectuó la segunda

A

aportación anual co r respondiente
a 2005, que duplicó esta cifra.
Respecto a los gastos del fondo
de pensiones, las comisiones de
gestión y depósito se abonan por
la pre stación de servicios a la gesto ra GPP y a la depositaria BBVA.
Por la administración del Plan de
Pensiones, un 0,25 % anual del
valor de la cuenta de posición del
Plan en el Fondo. Por la gestión
financiera del Fondo: 0,05% anual
sobre el mismo va lor, más una
comisión del 5% sobre resultados
positivos a partir del 2% anual. Y
por las funciones de deposita r i a ,
un 0,1% anual del valor de la
c u e n ta de posición del Plan en el
Fondo.
En to tal, los gastos suponen al

menos un 0,4% del patrimonio del
Fondo, lo cual supone ya de entrada un millón de euros, sin contar
con los beneficios que la entidad
gesto ra y el banco obtendrán de la
gestión de la cantidad que se irá
acumulando con las aportaciones
anuales del Estado.
Lo que no resulta tan atractivo
es el importe que los participantes ingresan en su cuenta particular. El cuadro adjunto presenta
el dinero que cada participante
ingresará. Las “fastuosas” cantidades no permiten lanzar ninguna
campana al vuelo y sirven ellas
mismas para desmentir las
supuestas virtudes de esta curiosa e interesada modalidad de planes de pensiones.

Contribución individual anual del estado
al Plan de Pensiones de la AGE
Grupo de titulación
funcionarios

Grupo profesional
personal laboral

Cuantía

A

1

128,33 €

B

2

108,92 €

C

3i4

81,18 €

D

5i6

66,38 €

E

7i8

60,61 €

Por cada trienio (todo el mundo igual):

5,83 €

PROPOSTA PRESENTADA EN LA MESA GENERAL

Les retribucions que defensa STSPV-Iv
Intersindical Valenciana, com sempre ha fet, afirma el seu compromís d’intentar per tots els mitjans
aconseguir un acord retributiu a la
Generalitat que permeta mantenir
i recuperar poder adquisitiu a les
funcionàries i funcionaris i al personal laboral.
En conseqüència, demanava el mig
punt (0,5%) que haurien d’haver
pujat els sous en 2005, la clàusula
de revisió salarial, tant per a 2005
com per a 2006 i un 1,5% addicional
en 2006 sobre el 3,1 que permetrà
augmentar l’Estat (ja que l’IPC de
2005 estarà segurament al voltant
del 4%). D’altra banda, la reivindicació de modificar el règim d’indemnitzacions per raons de servei és
una constant d’aquest Sindicat
(recordeu la campanya Pengem les
claus?).

Retribucions de 2005

n Demanem la diferència entre
l'augment general de retribucions
amb efectes des de l’1 de gener de
2005 i el perce n tatge d'augment de
l'IPC valencià de 2004. Segons les
dades de l'Instituto Nacional de
Estadística (INE), l'IPC del País
Valencià fou en 2004 del 3,2%, mentre que l'augment general de sous
fou d'un 2% més un 0,7% correspo-

nent a l'increment del complement
de destinació en les pagues extres.
Per tant, la diferència és d'un 0,5%.
Proposem incrementar l'import
dels complements específics de
2005 dels llocs de treball del personal d’Institucions Sanitàries, el personal docent no universitari i el de
l’Administració del Consell en la
mateixa quantia que resulte de calcular el 0,5% del total de retribucions anuals de cada lloc de treball
en 2004. Així mateix, s'ha d’incrementar en la mateixa quantia l'import del complement autonòmic
assignat als llocs de treball de
l’Administració de Justícia valenciana.
n E stabliment de la clàusula de
revisió salarial, de forma que si
en finalitzar 2005 l'augment de
l'IPC del País Va lencià haguera
e stat superior a l'augment efe ctiu de les retribucions en 2005,
s'aplicarà un augment per to t s
els co n ce p tes retributius pel perce n tatge que re s u l te de dife rè ncia. Els imports resultants d'aq u e st augment se sumaran a
l'import dels complements específics (Sanitat, Educació i
A d m i n i st ració del Consell) i el
co m p lement autonòmic
(Administració de Just í c i a ) .

Retribucions de 2006

n Els increments de 2006 s’han
d’aplicar sobre les retribucions
anuals de 2005 augmentades en les
quanties indicades en l'apartat
anterior.
n A més dels augments determinats per la Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat, s’ha de dotar un
fons addicional de la Generalitat
amb una quantia equivalent al 1,5%
de la massa salarial total de 2005.
Aquest fons incrementarà, respectivament, els complements específics (Sanitat, Educació i
Administració del Consell) i el complement autonòmic (Administració
de Justícia), i es repartirà un 1% de
manera proporcional i l'altre 0,5%,
linealment.
n Establiment de la clàusula de
revisió salarial: si en finalitzar 2006
l'augment de l'IPC general del País
Valencià és superior a l'increment
efectiu de les retribucions en 2006,
s'aplicarà un augment per tots els
conceptes retributius pel percentatge que resulte de diferència. Els
imports resultants d'aquest increment se sumaran a l'import dels
complements específics (Sanitat,
Educació i Administració del
Consell) i el complement autonòmic
(Administració de Justícia).

Actualització i modificació del
Decret 24/1997

Contraproposta per al
repartiment de l’1%

La Intersindical proposa constituir
una comissió de treball amb la missió d'estudiar i proposar un nou text
abans de desembre, amb els
assumptes següents:
n Actualització dels imports de
tots els supòsits inclosos en el
Decret 24/1997, del Gove r n
Va lencià, per la que es regulen
les indemnitzacions per al pers onal al servei de la Genera l i ta t .
Des de 1997 no s’han actualitzat
els imports de les indemnitzacions, enca ra que l’IPC acumulat
des d’eixa data fins 2005 és d’un
28,2%!!
n Extensió de l'àmbit d'aplicació
del Decret a tots els secto rs al servei de la Generalitat. Hi ha àmbits,
com el sanitari, en què no s’aplica
el Decret de forma generalitzada.
n M o d i f i cació del Decret, amb la
introducció de dive rsos supòsits
d'indemnitzacions per raons de
s e r vei que actualment no estan
co n templats o que ho estan de
m a n e ra insuficient. Cal regular
millor, per a pro tegir les pers ones, especialment les situacions
d’itinerància: persones obligades
a desplaçar-se per raons del
s e r vei, bé en ve h i c le oficial
(incloent els co n d u c to rs), bé en
vehicle propi.

En la Mesa General del 25 d’octubre, davant la constatació que la
Generalitat només anava a aportar
un 15 de la massa salarial,
Intersindical i Cemsatse proposaren
el següent repartiment:
n Establiment d’un fons addicional
de l’1 per cent de la massa salarial.
n Creació d’una mesa tècnica
formada pels representants de les
organitzacions que composen la
Mesa General per a estudiar les
propostes dels agents socials per al
repartiment del fons. Les seues
conclusions s’elevaran a la Mesa
General per la seua ratificació. Cas
de no arribar a un acord, els sindicats es comprometen a consultar
mitjançant referèndum les diferents
opcions de repartimant. El Govern
Valencià es compromet a col·laborar en la realització del referéndum.
Les parts es comprometen a respectar el resultat del referèndum i a
adoptar un acord en la Mesa
General que reflexe l’opinió majoritària. El Govern Valencià es compromet a traslladar el contingut de
l’acord als grups parlamentaris
presents en les Corts Valencianes
per a la seua incorporació a la Llei
de Pressupostos per a 2006.
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Incumplimientos y interpretaciones sesgadas del Decreto de Jornada

Papel mojado
Rosa Pérez

Unióperiodistes.org
És tracta d'una pàgina elaborada per la
Unió de Periodistes Valencians i especialitzada en mitjans de comunicació.
Des d'ella es pot accedir a agències de
notícies, diaris, revistes, ràdios, enciclopèdies... Elabora un resum diari dels
principals titulars sobre comunicació i
periodisme i possibilita l'accés a multiples recursos útils per a les persones
que treballen els mitjans de comunicació, com diccionaris, agendes de la
comunicació...

Valencianisme.com
Aquesta plataforma virtual recull tot un
conjunt d'iniciatives destinades a garantir la difusió de l'ideari valencianista, la
formació, la informació, el debat i la
promoció de l'activisme per als membres i visitants.
Fòrums, llistes de correu, enquestes i
xats donen cobertura a les necessitats
de debat existent entre els nacionalistes
valencians.
Les campanyes pròpies i les referides
d'altres plataformes, i organitzacions,
aprofiten els avantatges comunicatius
de la xarxa i permeten una actuació
ràpida, coordinada i barata.

Después de dos años largos de aplicación del Decreto de Jornada,
cada mañana al iniciar la jornada hago inconscientemente un balance
introspectivo de sus consecuencias. En mi opinión, la promesa de que
la nueva norma pondría fin a los excesos de jornada ha quedado en
papel mojado. Los incumplimientos en la aplicación de los preceptos
del decreto y su interpretación perversa han provocado un recorte
objetivo de derechos laborales.

Los trabajadores del sistema
s a n i tario, yo entre ellos, ven impotentes cómo el exceso de jornada
anual sigue campando a sus
anchas y no se reduce como debiera y predica la normativa. De nada
nos ha servido hasta ahora que se
e sta b lezca el có m p u to de horas
anuales que cada trabajador debe
realizar durante el año (del 2003 al
2005) en los ce n t ros de trabajo
dependientes de la Conselleria de
Sanidad o, mejor, de la Agencia
Valenciana de Salud.
Efectivamente, sobre el papel, el
Decreto, las horas disminuyen pero
la triste realidad es que, a día de
hoy, se trabajan muchas más horas
de las legalmente asignadas. Esta
pertinaz situación, unida a la ev idencia de que el compromiso de
adecuar las plantillas para ajusta r
la jornada real a la legal ha pasado
a dormir el sueño de los justos me
provoca, cada vez que traspaso la
p u e r ta del ce n t ro, una te r r i b le sensación de male star. Es una sensación que creo que compartimos
muchos compañeros y compañeras
y que percibimos como una to tal
falta de consideración. Digo esto
siendo condescendiente y utilizando un eufemismo. En algunos
casos la situación llega a deslizarse peligro s a m e n tepor la delgada
línea de la tiranía.
Las direcciones de Recursos
Humanos, encargadas de marcar
los turnos de trabajo en nuestros
ce n t ros hospitalarios y de Ate n c i ó n
Primaria, dejan sin atender en la
mayoría de las veces las sugerencias de sus trabajadores. No co ntemplan que la vida de un tra b a j a-

30 anys d’STEPV. Del moviment assembleari
d’ensenyants a la Intersindical Valenciana (1976-2006)

Volem que ens ajudes
Guardes fotos de la nostra activitat reivindicativa?
Tens arxivats o perduts per algun racó imatges o retalls de premsa que testimonien la presència del Sindicat en manifestacions,
actes
reivindicatius o festius?
Conserves enganxines, pamflets i documents?
Et convidem a participar en un projecte ambiciós: l’ordenació del
patrimoni material de la nostra organització.
El classificarem i el mostrarem perquè preservar la memòria
històrica i les senyes d’identitat de l’organització ens ajudarà
també a dissenyar millor el nostre futur.
Actualitzarem l’arxiu i ensenyarem la nostra història.
Et convidem a col·laborar-hi.
COM POTS AJUDAR-NOS:
Ens pots facilitar les còpies o els documents originals dels materials. Nosaltres
els digitalitzarem i us els retornarem.
Més informació: 96 3919147 (Projecte 30 anys). allioli.stepv@intersindical.org

dor continua al salir del centro,
que tiene una familia, que nece s i ta
un tiempo de ocio y que un turno
de trabajo consensuado es la
mejor base de partida para co n s eguir un buen ambiente y contribuir
así a la deseable conciliación de la
vida familiar y laboral.
Otra perla del Decreto es la disparidad de criterios en la inte r p retación de sus disposiciones. Lo
que debería haber sido una normativa clarificadora y definitoria
de la jornada laboral se ha co n ve rtido en un foso de oscurantismo y
en un verdadero galimatías, donde
cada Dirección interpre ta o entiende aquello que mas le inte resa.
Regatearnos unas miserables
horas del descanso que legalmente
nos corresponden. En los ce n t ros
pululan unos programas info r m á t icos nacidos de no se qué retorcida
mente, en los que por verdadera
“magia info r m á t i ca” se reco r tan los
legitimos derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Se nos
penaliza por estar enfermos (ILT),
por los permisos oficiales o lice ncias; se nos deniega casi de forma
sistemática los días de libre disposición; se cuestiona el derecho a la
libranza de sábados, con el único
argumento de que “lo dice el programa”. Han leído bien: no lo dice
el decre to, sino “el pro g rama”: el
programa informático!

Perdida de derechos
Estos problemas tendrían fácil
solución ya que todo decre to incluye a continuación unas instrucciones para su desarrollo y aplicación
y es ahí donde la Consellería, inte-

resadamente y con el silencio de
los sindicatos firmantes, no ha
desarrollado las instrucciones
correspondientes que garanticen la
uniformidad en todos los ce n t ros y
para todos los trabajadores. En
cualquier caso, si lo ha hecho ha
sido para justificar determinadas
lecturas a la baja. Así van las
cosas, viento en popa para la
Conselleria, com más recortes y
pérdida de derechos para los trabajadores.
En repetidas ocasiones STSPV-Iv
ha solicitado que se convocara una
Mesa Técnica para desarrollar el
mencionado decreto sin obte n e r
respuesta de la Administración
ante la pasividad de los sindica tos
firmantes, una actitud que oto rga
ca r ta blanca a la Administración y
a sus gesto res para seguir ca mpando a sus anchas en la nefa sta
aplicación del Decreto. Los trabajadores experimentan en una primera fase el lógico desconcierto al
que sigue una fase de impote n c i a
al observar la arbitrariedad en su
aplicación hasta llegar al estallido
final de “mala leche”, que debería
culminar en la movilización de todo

el co lectivo.
La Conselleria debería asumir
los acuerdos que firma y los sindica tos firmantes deberían aceptar la
responsabilidad que les co r re s p o nde y desarrollar de una vez por
todas las normas para la aplica c i ó n
del dichoso decreto. Se debería
zanjar, definitivamente, la deuda de
horas con los trabajadores, una
deuda que confirma la necesidad
urgente de adecuar las plantillas a
la jornada anual que contempla el
decreto, así como las otras cuestiones antes referidas.
Quiero aprovechar la ocasión
para recordarle a la AVS y a sus
gesto res que, en lugar de tantas
d e c l a raciones de buenes inte n c i ones, nos demuestren el respeto y
la consideración que merecemos
como profesionales y trabajadores
del sistema sanitario. Podrían
aprender de nosotros que, co n t ra
viento y marea, cada día damos lo
mejor de nosotros pensando en el
servicio público que prestamos a
nuestrosconciudadanos.

Especialitats d’Infermeria
El Ministeri d'Educació, Secretària
d'estat d'universitats i lnvestigacio,
departament d'infermeria ens
informa de les seguents questions:
Qui estigui en possessió d'una de
les antigues especialitats
d'ATS/DUI (disposició adicional
segona del RD) poden sollicitar ja
des de la vigència del Decret i
sense cap termini de caducitat el
títol d'especialista equivalent
seguint el seguent tràmit:
1 Demanar el model 790 a la
subdelegacio territorial del govern
central i abonar unes taxes (21.66
•)
2 Fotocopies de: DNI, titol d'infermeria i diploma especialitat.
Presentar tota la documentació
al registre general de la
Subdelegació de Govern de la teva
provincia.
Qui compleixi els requisits d'ac-

cés excepcional al titol d'especialista (disposicio transitòria segona
RD) pot enviar la seva documentacio:
1- Fotocopies: DNI compulsat,
titol d'infermeria, certificat de
temps treballat en els corresponents serveis.
2- Al Ministeri d'Educació,
Secretària d'Estat d'Universitats i
lnvestigació, Departament d'lnfermeria, Paseo del Prado, núm 28,
28071 Madrid (telèfon directe: 91
5505462 o bé el del ministeri 91
55054 00 Ext. 55708) deixant ben
clar que s'opta per la disposició
transitòria segona amb un codi
postal i núm. de telèfon.
En data d'avui i segons el
Ministeri encara no s'ha creat la
comissió que avaluarà les sol·licituds que es presentin per a I'acces
excepcional i elaborarà les bases

de la convocatòria de la prova d'avaluació. Tal com disposa el Reial
Decret, en el moment de la
publicació en el BOE de la convocatòria, es disposarà de sis mesos
per sol·licitar la seva participació
en aquesta.
Cal advertir que hi ha dues especialitats que tenen data fixada de
termini de finalització: Infermeria
del Treball, 12 mesos des de la
vigència del decret (7/05/2006) i
Infermeria de Salut Mental 24
mesos (7/05/2007)
Demana a la teva secció sindical
el model de soll·icitud i la informació addicional que necessitis o
extreu-la de la nostra pàgina:
www.stspv.intersindical.org.
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La Conselleria de Sanitat maniobra per a ocultar dades sobre precarietat laboral en el sector

Ocupació submergida
a les institucions sanitàries
Rafael Reig
El procés de negociació de l'Oferta Pública d'Ocupació (OPO) d'institucions
sanitàries 2005 posa al descobert la manipulació de les dades que utilitza la
Conselleria de Sanitat per establir els percentatges de precarietat laboral als
centres sanitaris mentre ocultan allò que l'inte ressa. La maniobra pretén justificar la presentació d’una oferta de places insuficient.
Si s’analitzen aïlladament les
dades de la Conselleria sobre precarietat en l'ocupació de les institucions sanitàries després de finalitzar l'OPO extraordinària i la que
resultaria desprès d'executar l'OPO
ordinària del 2005 (veure quadres),
es compleixen els percentatges de
precarietat fixats als acords d'estabilitat i consolidació de l'ocupació

En línies generals,
la precarietat
laboral real
oscil·la entre
un 11% i un 18%,
depenent de
categories
subscrits amb anterioritat. Però
abans cal recordar els compromisos adquirits per la Conselleria i
algunes dades d'interès.

ques s'ha convertit en una pràctica
habitual i a hores d'ara –ha plogut
molt des d’aleshores, desembre de
2001– es pot afirmar que les 4.000
acumulacions de tasques no és que
s'hagen reduït, sinó que s'han
incrementat amb escreix.
Amb aquesta premissa, les
dades de precarietat laboral que
facilita la Conselleria per a justificar l'oferta d'ocupació 2005 –1'1%
per a metges d'Atenció Primària;
3'3 % per a facultatius especialistes; 3'7% per a Infermeria; 6'3%
per auxiliar d'Infermeria; 6'7% per
a auxiliars administratius; 7'6 %
per a zeladors– són absolutament
falses perquè, a més, caldria afegir-hi els percentatges corresponents a les acumulacions de tasques. Amb un exercici d'optimisme
i considerant que les dades d'acumulacions de tasques de 2001 es
mantenen –ja que l'Administració
es nega rotundament a facilitar les
actuals–, sobre una plantilla aproximada de 39.700 llocs de treball,
el percentatge de acumulacions de
tasques cal situar-lo al voltant del
10%. Amb això, en línies generals
la precarietat laboral real oscil·la
entre un 11% i un 18%, depenent
de categories.

História del procés
Juliol de 2001. Se signa un acord a
la Mesa Sectorial sobre reducció de
la temporalitat a les institucions
sanitàries, pel qual l'Administració
es compromet a reduir i mantenir
la temporalitat per sota el 10%
mitjançant la convocatòria de diferents concursos-oposició, i a iniciar
un procés de reconversió d'acumulacions de tasques en places
estructurals. En desembre del
mateix any es renova el compromís
amb l'acord d'aplicació de la Llei
16/2001 que regula el procediment
extraordinari per la consolidació de
l'ocupació. En aquest context, la
Direcció General de Recursos
Humans –potser en un moment de
debilitat o d'inconsciència– facilita
les dades d'acumulacions de tasques existents, quantificant-les en
4.000. D’aquestes la mateixa
Administració reconeix que n’hi ha
1.600 susceptibles de reconvertir
en places estructurals.
Passa el temps i es posa en
marxa una oferta d'ocupació extraordinària que està convertint-se en
una història interminable. Però, de
la reconversió d'acumulacions de
tasques hi ha ben poques notícies.
Al Sindicat li consta que es van
reconvertir 300 places aproximadament en Atenció Especialitzada i
que només hi havia el propòsit, “la
intenció”, de reconvertir altres tantes d’Atenció Primària. La realitat
és que la contractació mitjançant la
fòrmula d'acumulacions de tas-

Incompliment i oblits
A la vista de les dades exposades,
la proposta d'oferta d'ocupació
incompleix els acords sobre estabilitat laboral subscrits per la pròpia

Ha arribat
el moment de exigir
responsabilitats tant
a la Conselleria com
als que donen suport
a aquestes iniciatives
i s’emparen en una
pretesa
“responsabilitat
institucional”
Conselleria, és una oferta totalment insuficient. És legítim qüestionar-se si a hores d'ara continuen
plenament vigents els arguments
que van motivar la publicació i execució de l'OPO extraordinària.
Hi ha també altres qüestions que
tampoc no apareixen en la redacció
asèptica del decret d'oferta d'ocupació i a la graella de places que
s'oferten, i no per això cal fer una

CATEGORIES

Places
Plantilla

% Precarietat
anterior

Oferta places 2005

% Precarietat
posterior

GRUP A
Facultatiu Especialista d'Àrea

5439

6'5

172

3'3

Metges Equips d’Atenció Primària
Metge SAMU
Metges Centres de Planificació Familiar
Metges Unitats Conductes Addictives
Metges Doc Clínica i Admissió
Metges Equip Mòbil
Metges Unitats Curta Estada
Metges Unitats Hosp Domiciliària
Metge Unitats de Prev Càncer de Mama
Metge General Unitat d’Urg Hospitalària
Farmacèutics d’Àrea
Odontòlegs Atenció Primària
Pediatra d’Atenció Primària
Psicòleg
Psicòleg Conductes Addictives
Tècnic Funció Administrativa

2018
175
53
28
55
19
40
33
6
129
12
540
48
34
75

3'6
13'7
9'4
0
7'2
0
25
21'2
0
37'2
0
4'6
33
41'2
8

1'1
5'1
3'7
0
3'6
0
7'5
6
0
4'6
0
0'9
33
41'2
8

14

100

50
15
3
0
2
0
7
5
0
42
0
20
0
0
0
144
14
316

GRUP A/B
T.S. Seguretat en el Treball
T.S. Higiene del Treball
T.S. Psicosociologia i Ergonomia
TOTAL

10
8
8

100
100
100

10
8
8
26

0
0
0

GRUP B
Infermeria
Infermer SAMU
ATS Empresa
Fisioterapeutes
Comares
Enginyer Tècnic
Treballador Social
Professor Logofonia i Logopèdia
Gestió Funció Administrativa
TOTAL

10022
248
14
359
552
25
169
87

6'9
8
100
6'4
3'6
12
7'7
8

120
10
14
10
10
0
0
0
0
164

3'7
4
0
3'6
0'2
12
7'7
8

GRUP C
Higienista Dental
Tècnic Especialista Laboratori
Tècnic Especialista Radiodiagnòstic
Tècnic Especialista Radioteràpia
Tècnic Especialista Anatomia Patològica
Administratiu
Tècnic Intermig Prevenció Riscos Laborals
Tècnic de Manteniment
TOTAL

61
302
298
17
74
525
9
39

3'3
24'8
22'5
5'9
17'6
4'6
100
2'6

0
50
50
0
10
0
9
0
119

3'3
8'3
5'8
5'9
4
4'6
0
2'6

GRUP D
Auxiliar d’Infermeria
Auxiliar Administratiu
Governanta
Conductor SAMU
Locutor CICU
TOTAL

6745
3112
82
155
33

13'8
19'5
4'9
11'6
48'5

500
400
0
9
13
922

6'3
6'7
4'9
5'8
9'1

GRUP E
Zelador
TOTAL

2994

30'2

675
675

7'6

F.E. Metge del Treball
TOTAL

TOTAL
abstracció i oblidar la seua existència. És el cas, per exemple, dels
treballadors i les treballadores de
neteja i bugaderia, categories condemnades a l'extinció pel Decret
7/2003, de selecció i provisió, amb
la col·laboració indiferent d'algunes organitzacions sindicals. O és
el cas també dels companys i les
companyes que treballen a les cuines, als serveis d'Informàtica o als

0

2236
centres de Salut Pública que pateixen sistemàticament la síndrome
de Terol. Està, per acabar, l’important conjunt de persones que tenen
l'esperança de promocionar en la
seua situació laboral i retributiva.
Per aquestes persones, pels
companys i les companyes que no
veuen reflectides les seues inquietuds a l'oferta d'ocupació, l'STSPVIv no ha signat l'acord de l'OPO

2005. Ara ha arribat el moment de
exigir responsabilitats tant a la
Conselleria, per la seua actitud
sectària cap a alguns col·lectius,
com als que donen suport a aquestes iniciatives i s’emparen en una
pretesa “responsabilitat institucional” que, en definitiva, no fa més
que donar l’esquena als problemes
reals i mirar cap a un altre costat.
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Escac al principi de mèrit
Rafael Reig. STSPV-Iv
Dos esdeveniments recents, la sentència del Tribuna Superior de Justícia
(TSJ) que dóna validesa a la redacció de la disposició addicional primera de
l'Ordre que regula la cobertura temporal de places i el dictamen del Consell
Jurídic Consultiu sobre la reforma del barem de mèrits arreplegada a l'Acord
sobre millores de l'atenció continuada i guàrdies, posen en tela de juí la
interpretació que del principi de mèrit es feia en la pràctica habitual.
L’Ordre que regula la cobertura temporal de places a les institucions
sanitàries inclou una disposició addicional per la qual pels nomenaments
iguals o inferiors a un mes cada
direcció de departament elabora unes
llistes pròpies i adjudica els nomenaments amb caràcter urgent, als aspirants que reuneixen els requisits pel
desenvolupament del corresponent
lloc de treball. Aquesta redacció, que
no estableix criteris per a la selecció
del personal, excepte una suposada
“idoneïtat”, va suposar un dels principals motius pels quals STSPV-Iv ,
CCOO i SAE s’hi van oposar a la seua
aprovació. El nostre Sindicat entén
que vulnera el principi de mèrit, ja
que no figura cap barem que establisca un ordre de prelació dels aspirants
i, en conseqüència, es pot incórrer en
arbitrarietats a l’hora d’adjudicar els
nomenaments.

L’ordre vulnera el
principi de mèrit,
ja que no figura cap
barem que establisca
un ordre de prelació
dels aspirants i es pot
incórrer en
arbitrarietas
Aquest convenciment va aconsellar
la presentació d’un recurs contenciós-administratiu per part del
Sindicat. El TSJ ha desestimat el
recurs presentat per CCOO, el primer
que calia abordar en el torn de vistes.

Els arguments del TSJ són tan simples en els fonaments com contundents en les afirmacions. La sentència estima que la naturalesa de les
funcions sanitàries sí que justifica la
urgent provisió dels llocs transitòriament vacants, que l’Administració i la
resta de sindicats coincideixen en
diagnosticar la ineficiència del sistema convencional de borsa i la necessitat d’articular un procediment més
àgil i eficaç i que la constitució de les
comissions de seguiment per a controlar la idoneïtat dels aspirants és
garantia raonable i suficient què la
selecció no serà aliena als principis
constitucionals.
Paral·lelament, el Consell Jurídic
Consultiu ha emès un dictamen favorable sobre la proposta de modificació
de l’article 10 de la mateixa Ordre de
cobertura temporal de places, en
aplicació de l’Acord de millores relatives a l’atenció continuada i guàrdies.
L’apartat 2.2 de l’Ordre estableix que,
a partir d’una duració de tres anys del
nomenament d’atenció continuada o
guàrdies, per cada 130 hores es
comptabilitzarà el doble de la valoració del temps de treball realitzat en
altre tipus de contracte.
Com en el cas anterior, la proposta
va ser rebutjada per l’STSPV-Iv perquè, malgrat assumir que, per la
seua penossitat, els nomenaments
d’atenció continuada són susceptibles
d’articular mecanismes de discriminació positiva, aquesta s’ha de fer
efectiva mitjançant millores econòmiques i laborals i no amb una valoració
suplementària dels serveis prestats
que desvirtua el principi de mèrit i
perjudica les persones que desenvolupen el seu treball temporalment en
les places estructurals equivalents.
El principi de mèrit, i particularment els serveis prestats, és una
forma objectiva de avaluar l’experiència professional, és a dir, el bagatge

específic acumulat que cada aspirant
té en relació amb el lloc de treball a
desenvolupar. En aquest cas les places objecte de desig són les d’EAP
(Equips d’Atenció Primària) o les de
FEA (Facultatiu Especialista d’Àrea).
Per tant, hi ha la paradoxa que les
persones que exerceixen en aquestes
places i que, en principi, segons la
pròpia definició de mèrit, acumulen
més experiència professional, rebran
menys puntuació per un mes de serveis prestats que d’altres amb un
nomenament d’atenció continuada. A
més, moltes de les persones que
desenvolupen temporalment places
d’EAP o FEA, també realitzen atenció
continuada o guàrdies, amb la qual
cosa la vulneració del principi de
mèrit s’aplica per partida doble.
Aquests arguments van aconsellar
la introducció d’una clàusula al text de
l'acord, que supeditava la seua aplicació a les indicacions d'un informe jurídic. En aquest sentit, el dictamen del
Consell Jurídic Consultiu és favorable,

però es limita a les qüestions formals,
de procediment i de concordància de
normes, sense entrar en el fons de
l'assumpte: si la modificació proposta
s'ajusta al principi de mèrit. No obstant
això, el Sindicat està convençut que la
Conselleria aprofitarà la conjuntura
per treure endavant la reforma. Seran
finalment els tribunals de Justícia els
que decidiran. Amb el precedent descrit adés, no és complicat deduir la
decisió final .
Aquests dos fets aïllats, en un
àmbit d'aplicació molt concret, tenen
la seua transcendència. Però, la principal preocupació de l’STSPV-Iv és si
constitueixen per ells mateixos la
punta de llança d'un procés més llarg
i complex de degradació dels principis
constitucionals que regeixen l'accés a
la funció pública.

L’estratègia de l’Administració
A l'Administració sempre li ha resultat incòmode aplicar els principis d'i-

gualtat, mèrit i capacitat. Però, als
darrers anys, imbuïda pels preceptes
neoliberals i a l'empara de majories
absolutes que atorguen la possessió
de la veritat, la incomoditat assumida
ha donat pas a la bel·ligerància activa.
Poc a poc es pretén implantar la flexibilització del mercat laboral a les institucions sanitàries i, com qui no vol,
segrestar la independència dels treballadors sanitaris en el seus actes:
primer des del marc legal mantenint
deliberadament elevades taxes de
precarietat i després, quan aquesta
tàctica resulta socialment insostenible, minant directament els fonaments legals.
L’estratègia de l'Administració no
sorprén, ja ho sabíem. El que co n stitueix una novetat és que organismes consultius i altres poders
públics independents, que tra d i c i onalment han servit de contrapés
als excessos de l'Executiu, participen ara d'aquest veritable escac al
principi de mèrit.

Inaugurada l’Escola Sindical Melchor Botella
l II Congrés de la Federació de
Sindicats de Treballadors del
País Valencià va crear l'Escola
Sindical de Formació Melchor
Botella. Amb ella, la Federació ha
volgut dotar-se d'una eina que permeta cohesionar la pràctica sindical i
abordar d'una manera diferent la formació amb dissenys de plans en funció de les necessitats formatives propostes pels propis treballadors i treballadores.
L'Escola porta el nom del company
Melchor Botella, i per això el primer
acte públic de l'Escola es va fer el dia
6 de maig a Elx, el poble on Melchor
va viure i va desenvolupar el seu treball com a mestre i com a sindicalista. El Centre de Congressos Ciutat
d'Elx servia d'escenari per la presentació d'aquest projecte i, alhora es
realitzava un emotiu homenatge a la
figura del mestre Melchor Botella, ja
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que l'escola portarà el seu nom com
a reconeixement a la seua llavor i els
seus plantejaments docents i sindicalistes, que segueixen encara
vigents, així com a l'alegria i optimisme que sabia transmetre.
Contràriament a altres models de
formació lligats a les retribucions o a
la carrera professional i basats en
gran mesura en el clientelisme, es
vol vincular a la millora de les condicions laborals i a la qualitat dels serveis públics amb una gestió amb total
transparència i de forma democràtica. És prioritari el desenvolupament
d'una política de formació interna
dirigida a cohesionar els sindicats
que formen la Federació: STEPV,
STSPV i STSPV, davant els nous
debats socials i models organitzatius
a què s'enfronta la pràctica sindical.
Debats sobre participació, alternatives al neoliberalisme, nous anàlisis

des del pensament feminista, acció
sindical en nous camps, etc., seran la
base de jornades, seminaris i fòrums
que s'han de garantir i desenvolupar
a tots els nivells.
Pel que fa a la formació permanent
o contínua, ha de ser considerada un
dret i un deure de totes les treballadores i de tots els treballadors i és
obligació de l'Administració posar
tots els mitjans perquè es faça dins
de l'horari laboral, estiga a prop dels
centres de treball, arribe a tothom i
no escloga a cap persona per la seua
situació administrativa o contractual,
siga de qualitat i gratuïta.
Tenim el compromís d'investigar
un nou model de formació contínua
que siga públic, eficaç, competitiu,
participatiu i de qualitat: continuarem
defensantque la formació ha de ser
un servei públic en la titularitat i en la
gestió.

Acte d’inauguració de l’Escola Sindical a Elx /ARXIU

La mancança en l'oferta, l'accés no
democràtic, les necessitats de diferents col·lectius, sobretot els més
desafavorits, i la petició d'introduir
nous continguts formatius de qualitat, ens impulsa a participar de

manera crítica en l'actual formació
contínua, tot i assumint explícitament
aquesta contradicció davant els treballadors i treballadores.

