
 

 

 

A LA DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HUMANS 

 

 

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

 

 

 

INTRODUCCIÓ 

Fa només 2 mesos, per part de la Generalitat es va anunciar que s'anava a realitzar un “Pla 
de Redistribució de Càrregues de Treball”, presentat com una cosa nova, innovadora, etc., i 
gràcies al com s'anava a poder valorar la càrrega de treball per a millorar l'eficiència i el 
reconeixement de l'administració.   

De fet, es va presentar aqueix ambiciós Pla com un document urgent i en el qual els agents 
socials teníem la responsabilitat d'aportar idees per a ajudar a solucionar els problemes 
generats per la pròpia Administració “heretada” de “altres” gestors.   

Doncs bé, és sorprenent que malgrat que Intersindical Valenciana va aportar per escrit la 
seua primera valoració, aquell document haja caigut en sac buit per part de la mateixa 
Administració que demanava col·laboració i ens sorprèn amb un document de Relació de 
Llocs de treball, al nostre judici carregat de les mateixa incongruències que era habitual per 
aqueixa “Administració heretada” a la qual es culpabilizaba de la falta de gestió i planificació 
de recursos humans.   

Les RPT que s'han presentat per part de la Generalitat no suposen cap avanç cap al 
reconeixement i dignificació del personal funcionari i laboral de la Generalitat Valenciana, ja 
que contenen els mateixos errors que en les passades RPT d'anys anteriors.   



 

 

Adaptació de la RPT a la llei 10/2010.  

Entenem que l'esforç de racionalització que s'ha realitzat ha estat ingent, però així i tot, 
creiem que es podria haver aprofitat aquest moment per a millorar i harmonitzar les RPT 
quant a denominacions i classificacions de llocs de treball. 

Es considera innecessari advertir sobre les diferències entre el concepte de discrecionalitat 
en la potestat autoorganizativa i el concepte d'arbitrarietat o falta de motivació en les 
resolucions administratives, atès que les conseqüències són òbvies.    

Per tant, es desitja mostrar les següents al·legacions o objeccions, al temps que servisca 
també aquest escrit per a sol·licitar formalment les explicacions oportunes.    

 

PRIMERA.- CLARIFICACIÓ QUANT A DENOMINACIONS DE LLOCS   

L'article 72 de la llei 5/1983, del Consell estableix que “el nivell administratiu s'organitzarà en 
sotsdireccions generals, serveis, seccions, unitats i negociats, podent establir-se altres 
unitats quan així anara necessari”. Intersindical Valenciana entén que seria convenient que 
no s'utilitzara la mateixa denominació del càrrec, tant “cap d’unitat”, “cap de negociat” com 
“cap d’equip” per a classificar llocs que no tenen gens que veure, ni en el sector, ni en el 
grup ni en el cos.   

En la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, tenim diversos 
llocs, tals com el nº 11753 cap neg. Industries agraries, classificat sector Especial Subgrup 
A2 i cos A2-14-01, o el nº 7775, cap. Neg. Ordenació producció agrària, amb igual 
classificació.   

En la Conselleria de Sanitat, tenim el nº 18910, cap d’unitat assistència i sistemes 
d’informació, sector especial A1/A2 classificat 24 I042 i cos A1-20 i A2-16-01. En Benestar 
Social tenim al nº 10108, cap d’unitat informació i acollida, sector especial A2 classificat 20 
I029 i cos A2-16-01 i A2-16-03.   

En el SERVEF encara subsisteix la denominació de CAP d’ÀREA, quan hauria de 
denominar-se SOTSDIRECTOR/A GENERAL. 

Encara queden "caps d'unitat” en el SERVEF que eren de l'A2 i no estaven barrades. És 
veritat que no patien el problema de les barrades, dit siga de pas, problema que va generar 
la pròpia llei, però potser podia haver-se aprofitat per a anomenar-les també com a caps de 
suport.  

Aquests són exemples de llocs que per la seua denominació poden arribar a confondre's 
amb la generalitat dels llocs així classificats, que corresponen al Sector d'Administració 
General i d'altres grups.    



 

 

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

a) Entenem que s'està cometent un frau a la gestió de recursos humans, per la via de fet, a 
la dotació pressupostària que legalment s'habilita per a cobrir llocs de naturalesa eventual.  

Aquest frau té el seu exemple en els 5 de 6 llocs coberts per personal funcionari adscrits a la 
Secretaria Autonòmica de Territori, Infraestructures i Medi Ambient, números 25705, 24098, 
24021, 24700, 23827 i 23852.   

Es pot observar com tots els llocs són de Lliure designació i 5 dels 6 llocs estan oberts a 
altres administracions públiques. No s'ha trobat personal funcionari de la pròpia Generalitat 
capacitat per a exercir aqueixos llocs, que per cert tenen classificacions desorbitades per al 
lloc que ocupa? Quin és el grau de responsabilitat, especial dificultat o qualificació especial 
requerit que justifiquen que aqueixos llocs hagen de ser ocupats per personal amb aqueix 
requisit de provisió, amb “dobles” grups d'accés i l'esmentada classificació desorbitada? De 
fet, a més, amb sector indistint i amb dues Caps de Secretaria, sense personal a càrrec 
sobre els quals s'exerceix aqueixa suposada prefectura.    

b) Què ha passat amb tots els llocs de treball amortitzats des de l'última RPT de 2010 
d'aquesta Consellería i de totes les altres? Qui fa les tasques que eren exercides pel 
personal el lloc del qual ha estat amortitzat? Si escau, i en relació amb l'ací expressat quant 
a aqueix “pla de redistribució de càrregues de treball” quina càrrega administrativa se 
suporta, com s'ha quantificat i valorat en el supòsit que aqueix repartiment de tasques de 
places amortitzades hagen estat encomanades a personal restant en les seues respectives 
unitats?   

A manera d'exemple i sense que siga ni molt menys l'únic, el 1451 i 15041, Especialistes 
d'obres en el Servei Territorial de Carreteres de Castelló.   

c) Per què el lloc de nova creació de la Direcció General de Medi Natural, número 28169, 
Cap de Secció de Caça i Pesca, és un lloc amb possibilitat de doble grup A1 i A2 i a més del 
Cos A1-27-01? Quins han estat els motius d'aquesta decisió?    

d) Per què el lloc 6975, cap de Secció de Gestió Forestal ara es pot proveir obert a altres 
administracions públiques (AP), i en l'anterior relació de Llocs de 2010 no es podia?  

I al seu torn, per què el lloc número 204, Cap de Servei d'Ordenació i Gestió Forestal, en 
2010 sí estava obert a altres administracions i ara no? A què es deu i quin és la motivació 
d'aquesta decisió i canvi de criteri?    

e) Un dels aspectes que es desitja que és que l'Administració justifique la uniformitat de 
criteris (si els hi ha) per a determinar el nivell de classificació i que al mateix temps ha de ser 
reflex del grau de responsabilitat assignat al lloc.   



 

Per exemple, els veterinaris d'assignats a la Consellería de Medi ambient, tenen el nivell 
més baix possible per a funcionaris de grup A1, en concret, els llocs 17744, 23401 i 24701, 
amb un Nivell 20 – E038, posats en els quals a més tenen responsabilitat o capacitat 
inspectora en virtut de la Llei de Sanitat Animal.    

No obstant això, llocs de Veterinaris similars de la Consellería d'Agricultura, tenen un Nivell 
22 – E040.  És a dir, en aquest cas, existeix greuge en contra d'aqueixos tres llocs de Medi 
Ambient.   

D'altra banda, continuant amb el mateix col·lectiu, trobem el lloc 8651 de la Consellería 
d'Agricultura, en els quals un Coordinador Veterinari, malgrat aqueixa tasca de Coordinador 
que suposa major responsabilitat per raó de funcions i personal a càrrec, posseeix el mateix 
nivell que els veterinaris a càrrec, en aquest cas, nivell 22- E040.  No seria més lògic que els 
citats llocs veterinaris de medi ambient s'equipararen als d'agricultura, és a dir, Nivell 22 – 
E040, i el lloc que exerceix tasques de coordinador veterinària (núm 8651), es reclasifique a 
un nivell major en atenció a la seua responsabilitat?  

Se sol·licita siguen preses aquestes mesures o es donen les explicacions motivades del 
perquè d'aquesta situació.    

f) Una altra qüestió que es desitja conèixer, són els criteris pels quals s'ha decidit, en les 
places de Prefectura de Secció, les quals encara no són de Lliure designació, en la 
Consellería de Medi Ambient, en decidir si el sector ha de ser d'administració general o 
administració especial, més encara en una matèria com és el medi ambient.   

Per exemple, lloc 19209, Cap de Secció i Planificació Mediambiental.  Se sol·licita per tant, 
quin és la motivació d'aquest tipus de decisió.    

 

TERCERA.- COL·LECTIU DE VIGILANTS (amb excepció del col·lectiu de vigilants 
d'obres públiques).   

Els llocs referits a aquest col·lectiu estan distribuïts de manera molt desigual, tenen diferents 
denominacions, funcions, la majoria amb nivell 10 i E004, en Governació, específic E020, i 
en IVAJ E013.  Entre els llocs d'aquest col·lectiu són:  

- Consellería Benestar Social: vigilant de centre de menors, vigilant instructor, vigilant.   

- Consellería de Cultura, Educació: Vigilant de Museu i Vigilant.   

- Consellería d'Economia, Indústria, turisme i Ocupació de la DT Castelló: Vigilant.   

- Governació i Justícia: Vigilant a Quart de Poblet.  

 - IVAJ: Vigilant.   



 

Se sol·licita per tant, es normalitze aquesta situació amb aquest col·lectiu quant a les 
classificacions, que cal deixar almenys en el E013 com a mínim. Atès que els llocs estan en 
procés de classificació pendent de creació de cossos, agrupacions funcionarials i escales, 
Intersindical Valenciana proposa la seua adscripció a l’APF-01-01. 

 

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 Gandia: 

•  Lloc 17800, hauria de ser Grup A2 i Cos A2-01.   

En SERVEF-Centre Picanya:  

•  Lloc 17796, hauria de ser C1 i C1-01.   

En la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports: 

• Es barregen totes les denominacions possibles dels centres, seccions 
d'IES, CP i CEIP. 

• Els llocs d'educadors d'educació especial i de fisioterapeutes estan 
adscrits als centres on prestaven serveis en el curs 2010, no tenint en 
compte els canvis de l'últim curs. No esperem que ho tinguen actualitzat a 
setembre de 2013, però almenys al curs de 2012-2013. 

• Encara apareixen alguns llocs de CEFIRE que van desaparèixer en 2012. 

En la Conselleria de Benestar Social: el 8021 apareix com a subaltern, APF-01-01, quan hi 
ha una sentència que des de fa 21 anys reconeix que el lloc ha de ser de tècnic mitjà 
especialista en menors, ara A2-16-01.  

 

CINQUÉ. INEXISTÈNCIA DEL GRUP B. 

Intersindical Valenciana ha observat amb estupor que no se n’ha creat ni un sol lloc de 
treball en el grup B. Com és possible, quan la pròpia Generalitat ha demanat el requisit de 
Tècnic Superior a diversos col·lectius per a l’accés a la Funció Pública? Si ho ha fet així, 
serà perquè entén que les funcions que els correspón es comprenen entre les reservades al 
grup B.  

És cert que aquelles convocatòries, entre les que podem esmentar a títol d’exemple dues, 
deliniants i educador/a d’Educació Infantil, eren per a la selecció de personal per al grup C, 



 

ara C1, i que aquest personal pertany al grup C1. Però no és menys cert que ara estem 
classificant llocs de treball atenent a les funcions i responsabilitats que s’exigeixen en cada 
lloc de treball, posant en relació tot això amb la formació reglada actualment vigent.  

En conseqüència, cal classificar en el cos del grup B corresponent aquells llocs de treball 
que en el document aportat estan en cossos del grup C1 i per als quals la Generalitat ha 
demanat el títol de Tècnic Superior per a l’accés. Aquests llocs són tots d’Administració 
Especial i corresponen als següents cossos: 

Ha de ser: En lloc de 

Tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la 
informació de l’administració de la Generalitat B-
02 

Especialistes en sistemes i tecnologies de la 
informació de l’administració de la Generalitat 
C1-02 

Tècnic de gestió de l’administració del medi 
ambient de l’administració de la Generalitat B-03, 
amb les seues escales: 
— B-03-01. Administració del medi ambient 
— B-03-02. Control del medi natural 

Especialistes en l’administració del medi ambient 
de l’administració de la Generalitat C1-13 
Escales: 
— C1-14-01. Administració del medi ambient 
— C1-14-02. Inspecció del medi ambient 
 

Tècnic de gestió en prevenció de riscos laborals 
de l’administració de la Generalitat B-04 

Especialistes en prevenció de riscos laborals de 
l’administració de la Generalitat C1-10 

Tècnic de gestió d’integració social i Educació 
Especial de l’administració de la Generalitat B-06 

Especialistes en Educació Especial de 
l’administració de la Generalitat C1-03 

Tècnic de gestió d’Educació Infantil de 
l’administració de la Generalitat B-07 

Especialistes en Educació Infantil de 
l’administració de la Generalitat C1-04 

Tècnic de gestió de projectes d’urbanisme i 
construcció de l’administració de la Generalitat 
B-08  

Especialistes en delineació 
de l’administració de la Generalitat 
C1-05 

Tècnic de gestió de navegació i pesca marítima 
de l’administració de la Generalitat B-09  

Especialistes en pesca marítima de 
l’administració de la Generalitat C1-07 

 

SISÉ. LLOCS NO PERMANENTS DE PERSONAL EDUCADOR I FISIOTERAPEUTA. 

Intersindical Valenciana continua oposant-se a la interpretació que la Generalitat, en 
particular en la Conselleria d’Educació, fa del concepte de lloc no permanent en aquests 
llocs de personal educatiu complementari.  

Per definició, els llocs de treball d’aquest dos cossos no són permanents, ja que depenen de 
l’existència en cada centre d’alumnat amb necessitats especials que justifiquen el lloc de 
treball. Per això, aquest dos col·lectius també són quasi bé els únics de la Generalitat 
afectats per jornades a temps parcial.  Però és clar que quan una característica és comuna a 
tot un col·lectiu, deixa de ser una excepció per a convertir-se en norma.  



 

Aquests dos col·lectius necssiten una regulació pròpia, cosa reconeguda fins i tot per la 
Generalitat, que permeta arranjar els problemes de mobilitat i l’ajustament de necessitats i 
llocs de treball; però és innegable que hi ha una necessitat d’aquest llocs que en el darrer 
deceni no ha fet més que crèixer. 

Qualificar com a no permanents llocs de treball que en alguns casos tenen 12 cursos 
d’existència és no conéixer la realitat del que es té entre mans. 

Per això, Intersindical Valenciana proposa la classificació com a funcionarials normals 
d’aquests llocs de treball, en els cossos B-06 i A2-20, respectivament. 

 

SETÉ. TRADUCTOR/A-INTÈRPRET DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE JUSTÍCIA. 

Els llocs de treball números 17975, 18059 i 18060, TRADUCTOR/A-INTÈRPRET, de la 
Direcció General de Justícia, estan classificats com a laborals, C 14 E019. Tanmateix, 
existeix des de fa anys la titulació universitària de Traducció i interpretació, per la qual cosa 
els correspon estar classificats en el grup A, subgrup A1, en el Cos Superior tècnic de 
traducció i interpretació lingüística de l’administració de la Generalitat, A1-07. 

Certament no hi hauria d’haver cap problema, ja que els requisits per a l’accés a eixe cos 
són: Llicenciatura en Filologia o llicenciatura en Traducció, o bé, títol universitari oficial de 
grau més títol oficial de màster universitari que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, 
habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions 
assignades al cos. 

Si bé és cert que el cos A1-07 és pensat per a la traducció i interpretació de textos entre el 
castellà i el valencià, i els llocs de Traductor/a-Intèrpret ho són d’idiomes estrangers 
diversos, amb la finalitat d’auxiliar les tasques judicials quan hi ha persones que no dominen 
els idiomes oficials al País Valencià, també ho és que aquesta finalitat es pot resoldre amb 
la creació de dues escales: una de traducció i interpretació valencià-castellà i una altra de 
traducció i interpretació judicial. Això és possible proposar-ho per la conselleria de cara a la 
llei d’acompanyament als pressuposts de 2014, i això és el que proposa Intersindical 
Valenciana. 

 

HUITÉ. COL·LECTIU D’INFERMERIA (ENCARA ARA, ATS/DUI) 

Sobta com després de molts anys en què da denominació de la carrera i la professió 
d’Infermeria ha deixat de ser Ajudant Tècnic Sanitari, conegut per pes sigles ATS, i denostat 
per totes les persones del col·lectiu professional d’infermeria, encara ens trobem en el RLT 
alguns llocs de treball que fan referència a aquelles sigles, afegint-ne unes altres, com per a 
compensar, DUI, Diplomat/da Universitari/ària en Infermeria. Aquesta sigle ha esdevingut 
incorrecta, a més a més, ja que la nova titulació és de grau, no de diplomatura. 



 

Podem trobar aquests llocs, per exemple, en l’INVASSAT, con apareixen diversos llocs 
d’ATS/DUI del Treball. La seua denominació correcta hauria de ser Infermer/a del Treball. 

 

TOTES AQUESTES AL·LEGACIONS PIODRAN SER COMPLETADES AMB D’ALTRES 
DINS DEL TERMINI CONCEDIT FINS EL DIA 10 DE SETEMBRE, AMB UN ALTRE 
ESCRIT D’AL·LEGACIONS 


