PROPOSTA DE PACTE DE LA MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA RELATIU ALS CRITERIS QUE REGIRAN LES BASES DE LES CONVOCATÒRIES CORRESPONENTS A L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2015 PER AL PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I LA MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL


Reunits a València, a __________, en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Funció Pública, les representacions de l'Administració de la Generalitat i de les organitzacions sindicals, a l'empara del que establix l'article 33 i concordants del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i en l'article 154 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (LOGFPV), arriben al següent

PACTE

1. Àmbit del Pacte
1.1. Àmbit personal i funcional
El present Pacte ve referit, d'una banda, a les convocatòries de processos selectius que es produïsquen amb motiu de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2015 i, de l'altra, al compromís de l'Administració per a iniciar, amb les organitzacions sindicals representades en la Mesa Sectorial de Funció Pública, un procés d'anàlisi i estudi dels diferents models de regulació de la carrera professional horitzontal per al personal empleat públic de caràcter fix amb serveis prestats en altres cossos, grups o subgrups de titulació.
Ambdues qüestions vénen referides a l'àmbit del personal de l'Administració de la Generalitat, les condicions de treball del qual s'acorden en la Mesa Sectorial de Funció Pública.
1.2. Àmbit territorial
Està referit a tots i cada u dels centres i unitats de la Generalitat, en què presta serveis el personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'este Pacte.

2. Període de vigència del Pacte
Este Pacte entrarà en vigor el dia de la seua firma, estenent-se la seua vigència fins a la finalització de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2015, pel que es refereix a ella, i fins a la culminació del procés descrit en l'apartat 5 del present Pacte.

3. Sistema de selecció
3.1. La selecció del personal es realitzarà a través del sistema de concurs-oposició en totes les convocatòries de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2015 excepte les de l'A1-03, Cos Superior d'Intervenció i Auditoria de la Generalitat, A1-28-01, Cos Superior Tècnic d'Investigadors Científics, Escala: Científic Titular i A1-28-02 Cos Superior Tècnic d'Investigadors Científics, Escala: Investigador, que es regirà per la seua normativa pròpia.
3.2. En les convocatòries de les proves selectives per mitjà del sistema de concurs-oposició s'establirà que el valor assignat a la fase d'oposició serà del 65 per cent de la puntuació total possible i que la fase de concurs serà del 35 per cent restant, sent necessari superar el nivell d'aptitud establit per a cada u dels exercicis de caràcter eliminatori de la fase d'oposició.
3.3. La puntuació màxima que es podrà obtindre en cada u dels apartats i subapartats de la fase de concurs, en proporció a la puntuació total de les proves serà la següent:
A) Experiència.................(20%)
B) Formació ..................(15%)
Dins de l'apartat de formació podran valorar-se els següents subapartats, cada u fins a un màxim del 6% de
la puntuació total de les proves, i sense sobrepassar en conjunt el límit del 15% de la dita puntuació total.
1.   Titulació
2.   Cursos de formació de personal empleat públic
3.   Màsters universitaris no valorats com a titulació
4.   Idiomes comunitaris 
5.   Valencià 
A excepció d'APF- 01-01 - Subalterns (diversitat funcional intel·lectual). [sic]

4. Provisió de llocs de cossos convocats
L'Administració es compromet a agilitzar els processos de provisió dels llocs de treball vacants relacionats amb els cossos inclosos en aquesta oferta d'ocupació pública, amb l'objecte que el personal funcionari públic actualment integrat en els mateixos puga participar en concursos de trasllats abans de la finalització
dels processos selectius, de manera que puga optar als llocs vacants en el moment d'aprovar-se l'oferta abans que s'oferisquen als funcionaris i funcionàries de nou ingrés.
Així mateix, es compromet a convocar concursos de trasllats del C1 i C2, d'Administració General, durant l'any 2016.

5. Modificació de la normativa sobre carrera professional horitzontal
Després de l'aprovació i publicació en el DOCV de l'Ordre de desplegament parcial del Decret 186/2014, de carrera professional horitzontal, s'abordarà l'anàlisi i estudi de la regulació dels diferents models teòrics, possibles jurídicament, aplicables al personal empleat públic de caràcter fix amb servicis prestats en altres cossos, grups o subgrups de titulació, amb la finalitat de modificar l'actualment vigent en l'esmentat Decret en els aspectes i apartats que procedisca i que, d'esta manera, la participació en els diferents processos de promoció professional, reflectisca i reconega, de forma adequada, la trajectòria i activitat total de l'esmentat personal, sense detriment dels seus drets professionals individuals.
Si les possibles modificacions que puguen efectuar-se en el Decret 186/2014, afectaren l'Ordre de carrera aprovada, es realitzaran també les adaptacions que calguen per a ajustar-la al nou model que puga preveure el Decret.

6. Denúncia
6.1. El present Pacte haurà d'entendre's amb caràcter global, podent ser denunciat per les parts que el subscriuen en cas d'incompliment de qualsevol dels seus punts.
6.2. La denúncia del Pacte es realitzarà en escrit motivat que indique la causa de la mateixa, del que hauran
de tindre coneixement totes les parts que el subscriuen.

7. Comissió paritària
De conformitat amb l'article 38.5 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, es  constituirà una comissió paritària integrada per les parts firmants del present Pacte, les funcions de les quals seran les de seguiment del mateix.

8. Publicitat del Pacte
El present Pacte's [sic] remetrà al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana per a la seua publicació.

València, __________________

PER L'ADMINISTRACIÓ

Maria Gabriela Bravo Sanestanislao
Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Ferrán [sic] Puchades Vila
President de la Mesa Sectorial de Funció Pública

PER LES ORGANITZACIONS SINDICALS

Per UGT- PV:                                               				Per CSI·F:


Per INTERSINDICAL:                                     			Per CC.OO.PV:



