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A la Direcció General de Recursos Humans 
 

 

 

 

 
Adel Francés i Asins, amb DNI 73654109J, en nom i representació d’Intersindical 
Valenciana, amb domicili a efectes de notificacions a la plaça de l’Ajuntament de 
València, número 2, porta 15, CP 46002, us presente en document adjunt les 
segones al·legacions a les Relacions de Llocs de Treball que es van presentar en la 
mesa tècnica de 4 de setembre proppassat. 

 

València, 10 de setembre de 2013 
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A LA DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HUMANS 

 

SEGONES AL·LEGACIONS A LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
(RPT 2013)  
 

 

 

 

PRIMERA.- CONSELLERIA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA  

Unificació de classificacions. DGTI. Lloc 19278, analista-programador classificada com a A2-
18-E013. La resta estan classificats com a A2-18-E025.  

 

 

SEGONA.- CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT.  

 

a) Per què els llocs de coordinador/asesor i cap de secretaries que pertanyien a la 
Secretaria Autonòmica de Territori i Paisatge, que ha desaparegut del organigrama i ha estat 
amortitzada, han estat adscrits a l’altra secretaria autonòmica que ja existia abans 
aumentant en la pràctica els asesors/coordinadors i cap de secretaries i que passen de tres 
llocs a sis, i amés amb nivells desorbitats, grups barrats, obert altres administracions com 
varem preguntar a les primeres al.legacions? 

 

b). Lloc 9762, classificat en el cos A2-23-02, en lloc d’estar-ho en el mateix cos, però en 
l’escala A2-23-03 que corresponde a avaluació d’impacte ambiental i no a educació 
ambiental que és com ha estat classificada. 

 

c) S’han creat 5 places amb la denominació Tècnic d'Espais Naturals Protegits amb la 
classificació A-22 EO40 (places número 28.189,28.190, 28.191, 28.192 i 28.193). 
Tanmateix, hi ha unes altres places d'Espais Naturals amb la classificació A-20 EO38 
(places número 5.934, 11.490, 11.491, 11.492 i 14.196). 

Proposta: Equiparar les places número 5.934, 11.490, 11.491, 11.492 i 14.196 (A-20 E038) 
a les places número 28.189,28.190, 28.191, 28.192 i 28.193 (A-22 EO40). 

 

d) Plaça número 22.599 “Tècnic Coordinació Parcs Naturals” 



 

3 

Reclassificar la plaça 22.599 “Tècnic de Coordinació de Parcs Naturals” a A-24 EO 42, per 
la seua responsabilitat de coordinació. Tambés es podria modificar la denominació i passar 
a ser “Cap de secció de Coordinació de Parcs Naturals”. 

 

e) Caps de Brigada Forestal. Llocs de treball núm.  4262, 5058, 92, 160, 228, 6805, 7071, 
10715, classificats com a A1 20 E039 Cos  A1-17 

Proposta: Cap de demarcació forestal. 

Motivació: La denominació que es proposa és més adient a les tasques que es 
desenvolupen actualmente amés de que actualment la territorialització forestal està feta per 
demarcacions forestals i no per brigades com en temps del extint ICONA.  

A més si efectúen tasques de Cap hauria de plantejarse la seua classificació a un altre nivel 
més alt per motius de responsabilitat al seu lloc de treball. 

 

 

TERCERA.- CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, AGRICULTURA, PESCA I 
ALIMENTACIÓ: 

 

a) Primerament, volem advertir com ja varem dir a les primeres al.legacions, estem totalment 
en desacord i advertim una arbitrarietat sospitosa a una serie de llocs dins els quals els seus 
requisitis i sobretot la seua clasificació es desorbitada. Per allò demanem en concret 
explicacions del perquè están classificades així. ¿Que no hi ha gent a tota la Generalitat 
disposada a ocupar un lloc tan atractiu? 

Demanem formalment explicacions d’aquestos llocs que creguem que s’han designat de 
manera arbitraria i amb un gran agravi comparatiu a la resta de tot el personal funcionari, 
afavorint uns elegits en contra de la resta de personal a la que no se’ls reconeix la seua 
professionalitat i esforç i a més practicant un autèntic agravi comparatiu. 

A més demanem en concret ¿quines tasques “ultra qualificades s’están fent per a portar 
aquestos requisits? ¿sector indistint? ¿Grup barrat? ¿Nivell i complement desorbitat per al 
seu grup? ¿lliure designació i obert altres adminsitracions?  

Els llocs en aquesta consellería, en concret,  que trobem “sospitosos” i arbitraris son: 

- Nos 21039, 24572, 6105, 10659, 24255 i 23953. Tots són F-I- C1/C2 16 E035 LD AP. 

- Nos 23999, 25577. Tots són F- I - A1/A2 26 E047 LD AP. 

- Nos.: 24279. F – Z - A1/A2 26 E047 LD AP. 

Tanmateix demanem que se adeque, minorant el seu nivell com els que ocupa de mitjana la 
resta de personal dels grups similars, i aquest servisca per corregir els diferents greuges que 
denunciem a continuació. 

 

b) Places números 3296, 9449 i 18102, classificades amb el requisit de Enginyer/a 
Agrònom/a i Llicenciat/da en Veterinaria i A 20 E039. Tota la resta de llocs dels Serveis 
Centrals el requisit únic dels quals és Enginyer/a Agrònom/a,  estan classificades en el nivell 
22 E040. 
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Igualment, la resta de llocs de treball de veterinària de la Conselleria d’Agricultura, 
(Inspectors pecuaris, sanejament ramader, benestar animal, tècnics de laboratori, d’ajudes, 
etc.) estan classificats com a A 22-E 40. Tanmateix, com ja varem advertir a les primeres 
al.legacions, suposa un agravi comparatiu. 

 

c) Enginyers Técnics Agrícoles (ETA) de la CAPA. 

En setembre de 2011 es van amortitzar 25 llocs d'enginyers técnis agrícoles de la CAPA, 2 
llocs de nivell 16,  12 de nivell 17 i 11 de nivell 19. 

Els llocs de nivell 17 son els básics i els de nivell 19 els que s’aspira arribar en la carrera 
administrativa dels ETA. 

Propossem que una part del pressupost estalviat en l'amortizatció se destine a regularitzar la 
resta de llocs de nivells 16 i 17 a nivell 19 com la resta de de titulacions d'enginyeria técnica 
de totes les conselleries (Arquitectes técnics, d'obres públiques, industrials etc..) Només 
amb el presupost de 6 llocs amortitzats es pot fer l'esmentada regularitzatció. 

 

 

QUART.- POSSIBLES ERRORS.  

Se sol·licita que es comprove davant l'eventual existència dels següents errors que han estat 
comunicats a aquest sindicat.   

En SERVEF-Centre de Formació d’Elda: 

• Lloc 21978, hauria de ser Grup A2 i Cos A2-01.  

En SERVEF-Centre de Formació d’Orihuela:  

• Lloc 17799, hauria de ser C1 i C1-01.  

 

 

CINQUÉ. CONSELLERIA D’ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ.  

 

a) Disfunció greu en el requisit de accés  

Lloc de treball 11477, TÈC. PUBLICACIONS, classificat en el Cos A1-08-02.  

Aquesta classificació no és adecuada, ja que un tècnic de publicacions no realitza les 
funcions d’un facultatiu de documentació. El documentalista analitza la informació, mentre 
que els tècnics de publicacions editen els contigunts en el format més adequat (des de 
paper a llibre electrònic; des de un fullet a una publicació en Internet).  

No hi ha estudis universitaris reglats que formen editors. És una professió sense una 
titulació clarament associada. De fet, cada tècnic de publicacions de la Generalitat tenim una 
llicenciatura diferent (Dret, Filologia, Geografia i Història...). 

Els que la ocupen no han tingut cap  oposisiò en 20 anys i ara no es podrien presentar. 

 

Dues Propostes/solucions: 
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• deixar aquest lloc com a lloc d’especials característiques. En la Generalitat hi ha pocs 
llocs de treball de Publicacions, però tot i ser pocs, existeixen des de fa molts anys i 
formen un col·lectiu reconeixible. En la propera modificació de la llei hi han dues 
alternatives per a solucinar l’assumpte: 

a. Modificar el Cos A1-08, afegint una nova escala 03,  

b. Crear un nou cos de Tècnic/a en Publicacions 

• Incloure com a requisit d’accés el Cos Tecnic de Administració Cultural  A1 21, on 
s’admitixen llicenciats en general. 

En aquest cas no s’aniria en contra dels actes propis de la Administració, que al seu moment 
va demanar el requisit de Llicenciatura diferent a la que ara exigeix amb els seus efectes 
desfavorables. 

 

b) Lloc núm.  3319 Cap de Suport Oficina Turisme C1 18E026 Cos A2-01 

Proposta: Cap de Suport empreses turístiques i incentius. 

Motivació: La denominació actual és deguda a la tasca que realitzava l’anterior titular quan 
va ser integrat en l’estructura de la conselleria. La denominació que es proposa és més 
adient a les tasques que es desenvolupen actualment. 

 

c) Lloc núm.  4969 Auxiliar de informació C2 12E015 Cos C2-01-01 

Proposta: Auxiliar de Gestió. 

Motivació: La persona fa les tasques d’auxiliar de gestió. 

 

 

SISÉ. CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT.  

 

a) Lloc 14340. CAP SEC. DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA. València   F  E  A1/A2   24  E042 
C  

Cos: A1-07, Cos A2-03.  Coneixement Superior del Valencià (JQCV). Destinat a la 
DIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓ,ORDENACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

Des de la creació del lloc de treball ha estat ocupat per personal docent, amb les mateixes 
funcions i classificat com a F E/Docent. SI ho ha estat sempre i ara encar està ocupat per 
una persona docent, no s’entén com es redueixen les possibilitats d’ocupar eixos llocs de 
treball. 

Es proposa que es deixe obert a la cobertura per personal docent. 
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b) Llocs de CEFIRE que es van tancar i ja están adscrits a altres centres: 

 

• Lloc núm. 14733 Ajudant d’arxius i biblioteques A2 16 E023 Cos A2-04-01. 

Proposta: Adscripció a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi. 

Motivació: Es tracta del centre on hi treballa ara. 

 

• Lloc núm. 15105 Ajudant d’arxius i biblioteques A2 18 E025 Cos A2-04-01. 

Proposta: Adscripció a l’IES Beatriu Fajardo de Mendoza de Benidorm. 

Motivació: Es tracta del centre on hi treballa ara. 

 

 

SETÉ.- Situació de greuge del col·lectiu de professionals sanitaris de la Conselleria de 
Benestar Social. Impediment de realització de drets personals i promoció reial de 
personal. 

 

¿Quina solució s’ha pensat referent a la impossibilitat de promoció profesional, mobilitat, 
etc., que se està negant a tot aquest col·lectiu els quals només poden accedir a llocs d’eixa 
única conselleria i els seus similars funcionaris de Sanitat sí que poden exercir els seus 
drets de promoció i mobilitat a la Consellería de Sanitat? ¿Coneix aquesta situació Funció 
Pública? ¿Quina solució planteja?  

Tradicionalment, la promoció i la mobilitat d’aquest personal estaba garantida però 
actualment els professionals sanitaris están “tancats” sense possibilitat de mobilitat. Estem 
parlant aproximadament d’un colectiu de més de cent funcionaris. 

 

 
NOVÉ.- El cas dels inspectors de tributs. 

A la Consellería d’Hisenda  existeix un colectiu de Tècnics de Gestió de Tributs A1, dividits 
en dos cossos: un reservats a inspectors de tributs i uns altres que son tècnics de gestió, 
però l’arrel és la mateixa, funcions similars, mateix grup A1. ¿Està la consellería d’Hisenda 
tractant d’eliminar el grup de tècnics de gestió de tributs A1 amb la degradació en la pràctica 
fins a grup A2 només dels tècnics de gestió amb greuge premeditat d’aquest grup de tècnics 
respecte als reservats a inspectors? ¿Coneix funció pública aquesta situació?. 

Proposem que no s’eliminen els llocs que NO pertanyen als inspectors de tributs en lloc de 
crear este grup A2 mitjancant l’eliminació de Tècnics de Gestió. 


