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Allipebre
Anul·lada lla ccongelació ssalarial dde 11997
L’Audiència Nacional ha dictat una sentència, en un recurs presentat per
CCOO, per la qual s’anul·la la congelació salarial dels empleats i empleades
públics de 1997. A pesar que no hi cap recurs de cassació, segons la pròpia sen-
tència, el Govern l’ha presentat i, en el moment de tancar l’edició,
l’Audiència ha admés a tràmit el recurs. Davant la confusió que s’està pro-
duïnt per la proliferació de models d’escrits de reclamació, cal tindre clar
algunes coses:
- La sentència ja no és ferma, per la qual cosa ja no té sentit reclamar res.
- No se sap encara què caldrà fer quan hi haja sentència ferma del Tribunal
Suprem.
- En qualsevol cas, tots els sindicats estàn capacitats per a aconsellar les ges-
tions oportunes al personal afectat. No cal dir que el nostre també. 
- A curt termini, no cal realitzar gestions davant els tribunals, que són les que
generen despeses. En conseqüència, aquest sindicat no cobrarà cap gestió a
realitzar davant l’Administració.
- Cal llegir amb atenció els documents i les explicacions que el sindicat anirà
lliurant per correu ordinari o electrònic, i també mitjançant cartells, visites,
assemblees o la pàgina web del sindicat (www.intersindical.org). 

Cavalcada dde RReis
Representants de l'STEPV-Intersindical Valenciana, vestits de Reis Mags, van
entregar carbó en quatre Conselleries i en el Palau de la Generalitat, "pel mal
comportament que han tingut amb el seu personal en el 2000". La "comitiva
reial" va ser rebuda en les Conselleries de Cultura i Educació, Sanitat, Justícia
i Administracions Públiques i Economia per responsables polítics del segon
esglaó, perquè sembla ser que eixe dia no va treballar cap conseller. En la
Conselleria d'Economia i en el Palau de la Generalitat no es va permetre l'en-
trada dels Reis, i no es va poder entregar als funcionaris les postals reivindi-
catives i els caramels que repartien els patges sindicalistes. El rei Gaspar va
afirmar amb ironia que "ens sorprén el grau de republicanisme d'aquest
govern" i va lamentar la "falta de sentit de l'humor" de l'Administració valen-
ciana. Gaspar va assenyalar que espera que enguany s'augmenten els salaris
en funció de l’IPC real, es paguen les pagues extraordinàries, es recupere
poder adquisitiu i s'establisca una autèntica mesa de negociació per tal que
en 2002, "els regals que duguem als consellers siguen millors".

Oferta dde 22000, ii ttambé dde 22001
S’ha aprovat en Mesa sectorial l’Oferta de l’any 2000, amb 800 places juste-
tes. S’espera la seua publicació(la del 1999 va tardar 6 mesos) i que es comen-
ce la negociació de la Oferta del 2001. Hi ha el compromís de publicar-ne una
cada any fins el final de la legislatura.

Borses
La Mesa sectorial de 29 de desembre de 2000 també ens va dur de regal l'a-
provació (amb el vot en contra de tots els sindicats) de l'ordre que ha de per-
metre la constitució de borses de treball per a millora d'ocupació i per a per-
sonal interí. Tot i ser una bona regulació, que caldria que estiguera en marxa
el més prompte possible, es manté una clàusula que permet a l'Administració
saltar-se la borsa "quan no trobe l'aspirant adequat"; és a dir, quan vulga.
Aquesta clàusula va motivar la negativa sindical a acceptar la regulació.



La VVaga MMundial dde ddones 22001 cconvoca ttot eel ffeminisme
L'any passat les dones d'Irlanda van cridar a la vaga, exigint un dia de festa
pagat a l'any en reconeixement a la contribució que fan les dones a la societat,
la major part de la qual no és retribuïda. Per a protestar contra aquesta reali-
tat, la convocatòria ha esdevingut d'abast mundial mitjançant la Campanya
Internacional per un Salari per al Treball de la Llar, coordinada pel Centre de
Dones Crossroads de Londres. La vaga de 2001 està enfocada a cridar l'atenció
sobre la contribució de dones i xiquetes a l'economia mundial, ja que tenen
cura de tota la població, però eixe treball quasi mai és assalariat. L'STEPV-Iv
obrirà un debat per decidir les accions a realitzar dins el marc de la Vaga
Mundial. A la Plataforma de la Vaga destaquen els punts següents:

· Retribució per a tot treball de cura de persones en salaris, pensions,
terra i altres recursos. Inversió en benestar, no en pressupostos militars
i presons.

· Igualtat salarial a nivell internacional
· Permisos de maternitat i descansos per a alletar pagats.
· Abolició del Deute Extern, que recau més greument sobre dones i xique-

tes.
· Aigua potable accessible, tecnologia i energia no contaminants per a les

cuines i els electrodomèstics.
· Accés a la sanitat, habitatge, transport, alfabetització i informació.
· Protecció i asil contra tota violència i persecució, incloses les dels pro-

pis familiars i la gent en posicions de poder.
· Llibertat de moviment.

Es ppaguen lles aajudes ssocials aal ppersonal llaboral
Un any després d'iniciat el procés de pagament de les ajudes socials del per-
sonal laboral, és possible que es cobren amb la nòmina de gener. La inepti-
tud en la gestió hauria de fer dimitir més d'un responsable polític. Hem de
recordar que el primer pagament hauria  d'haver estat en juliol i el segon en
novembre.

Què ppassa aamb lla RRLT?
La Direcció General de la Funció Pública està perdent la oportunitat de con-
vocar concursos de forma generalitzada. Cada dia que passa es modifiquen
llocs de treball que no podran convocar-se fins una nova publicació de les
RLTs. Per cert, segons la Llei de Funció Pública (eixa de la que ningú no en
fa cas), s’hauria d'estar parlant de la RLT de 2001. L'STEPV-Iv ha recorregut
la publicació de la RLT d'octubre passat, per les múltiples irregularitats que
conté, així com per la manca de negociació d'aquesta disposició.

Les cconvocatòries dd'oposicions ees rretarden iindefinidament
Poquet a poquet van convocant processos de selecció de personal de
l'Oferta del 1999. Les últimes, el grup A i D d'Administració General. Encara
que són algunes de les més nombroses (500 places entre les dues), encara
falten moltíssimes convocatòries que el Govern es va comprometre a
publicar abans del 30 de setembre de 2000. A finals de gener han anunciat
un calendari segons el qual al llarg de tot l’any 2001 es publicaran les con-
vocatòries. No hi ha, en canvi, cap previsió de quan es poden finalitzar els
processos. Això fa que els més optimistes parlen del segon semestre del
2002 per a començar a desenvolupar l’Oferta del 2000.
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