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CRISTINA COSTART TAFALLA, amb DNI 17861626X, actuant en nom i representació 

d’Intersindical Valenciana, amb domicili a efectes de notificació en el carrer Juan de 

Mena, 22, 46008 - València, telèfon 96 394 27 03 i fax 96 394 37 25. 

 
EXPOSA 

 
CMEPT 1 DE JULIO DE 2020 

 
1. PROPOSTES COLECTIUS 
 
Respecte a la proposta que afecta a un col·lectiu de la Direcció General de Relacions 
Informatives, que tal i com es reflexa a la norma, ha de ser consultada la CMELT amb 
caràcter previ a la iniciació dels procediments per a la creació, amortització o 
modificació de llocs de treball la entenem correcta i estem a favor d’eixa modificació, 
tot i que caldrà pel que fa al lloc n. 24957, incloure els requisits que ja tenen la resta de 
llocs de treball. Es tracta de posar: 

 Conocim. Tec. Fotografía y video. 

 Experiencia medios audiovisuales. 
 
 
2. CREACIONS. 
De manera prèvia volem manifestar que en la anterior reunió del 9 de març de 2020, 
es va dir en la redacció de l‘acta que “El cap del Servei de Planificació i Ordenació de 
l'Ocupació Pública adverteix que per error s'han solapat els llocs creats en les dues 
vicepresidències per la qual cosa es remetran les llistes corregides”. Cal dir que no ha 
estat així, almenys pel que fa respecta a l’INTERSINDICAL VALENCIANA. Som 
coneixedors de les dificultats a causa de la COVID-19, però caldria tindre-les, encara 
que ara mateix siguen irrellevants. 
I també com a regla general crida l’atenció que la pràctica totalitat de les creacions de 
llocs son d’acumulació de tasques. Pensem que eixes necessitats d’atenció continuaran 
més enllà dels sis mesos de servici. És necessari que els llocs que es creen siguen 
permanents. 
 

CONSELLERIES. 
 

VICEPRESIDÈNCIA 1ª IGUALTAT. De fet es continua nomenant-la vicepresidència 2ª. 
Cal corregir-ho. En qualsevol cas, en el centre de recepció ALACANT, en la pàgina 5 
apareix  el lloc n. 34574 TÈC./A MITJÀ/ANA OBRES PÚBLIQUES ALACANT/ALICANT F E 
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C2 12 E015 IN AT - ENGINYER/A TÈCNIC/A OBRES PÚBLIQUES - ENGINYER/A TÈCNIC/A 
TOPÒGRAF/A. Obviament no pot ser C2 12 EO15. Caldrà també la classificació, A2 16 
E023 i el cos que li pertoca. 
 
VICEPRESIDENCIA 2º HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA. No s’entenc el 
motiu pel qual es creen en l’estructura de la conselleria llocs de caporalia de secció 
amb nivell E042. El n. 34235, Nòmines, el n. 34240 Contractació i Gestió Patrimonial,  
el n. 34250  Règim Jurídic en DG Habitatge, on es demana el requisit de Dret. En canvi, 
es crea un altre, el n. 32245 Documentació  i Arxius amb el E046. No s’entenc. 
Els llocs nº 34247,34248 y 34249 INSPECTOR/A D’HABITATGE, què funcions han de 
desenvolupar? Son llocs que no han existit mai i crida l’atenció la seua classificació. 
 
HISENDA. Les creacions en la DGTIC s’han fet a càrrec d’amortitzacions de llocs base i 
es creen caporalies. No és massa edificant. 
 
JUSTÍCIA. ¿Per què no es creen llocs de PSICÒLOGA/ÒLEG EQUIP PENAL en l’ Institut 
de Medicina legal de Castelló? 
 
SANITAT I SALUT UNIVERSAL. ¿Per què es creen llocs de SUBALTERN/A en la DT 
Castelló amb el E004 quan ja s’està fent el canvi de tots els llocs d’APF al E013? 
 
ECONOMIA. Letrada/o conciliador per acumulació de tasques? Amb la feina que vindrà 
no entenem com no es creen permanents, i no solament per sis mesos. 
 
POLÍTICA TERRITORIAL. No té sentit crear el lloc n. 34403 SECCIÓN TITULACIONES 
NÁUTICAS Y CENTROS solament en l’A1.  
 
INNOVACIÓ. Seguim alçant la veu i de nou que conste en l’acta la duplicitat que 
suposa una conselleria amb la seu en Alacant i amb la sotssecretaria a cavall entre 
València i Alacant. Estem davant d’una decisió il·lògica  i que va en contra de la 
necessitat de construir un país més homogeni ¿Realment es necessita una DT en 
València? Cal recordar que Transparència no té estructura territorial ni en Alacant ni 
en Castelló. Per a facilitar la redacció, poden reproduir la nostra intervenció del 9 de 
març de 2020. 
 
LABORA. Quina és la durada del programa POCV-FSE? I el POEJ-FSE? 
 
AVSRE. No res a dir de la creació dels llocs de “vigilants de la platja”. Però sí que 
preocupa que en l’anterior mesa Técnica de març, des de la UGT es va denunciar 
l’amortització del lloc n. 18548  per jubilació de l’ocupant, dedicat a tasques 
d’investigació d’incendis. Pensem que cal la creació d’un lloc d’aquestes 
característiques.  
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ATV. Solament es creen els llocs d’agent tributari per a la campanya de l’IRPF. ¿Per a 
quan la creació dels llocs permanents? 
 
AVFGA. ¿Una especialista en integració social en un programa temporal en Villena? Es 
tracta d’una raresa que requereix una mínima explicació. 
 
Volem deixar, per a que conste, la nostra incredulitat amb la conselleria d’EDUCACIÓ. 
No hi ha cap creació? És molt estrany. 
 
 

3. MODIFICACIONS.  
En general continuen l’apertura de llocs a altres administracions públiques sense, que 
sàpiguem, si hi ha convenis. Ha avançat alguna cosa el Ministeri de Funció Pública? 
 
Pujades de APF al E013. Entenem que es tracta dels llocs ocupats per les titulars. 
Convindria comprovar si en algun cas s’ha fet sobre un lloc ocupat per personal interí, 
el que pot provocar que alguna injustícia.  
 
Per una altra banda, i com ja hem vist durant l’estat d’alarma, s’ha fet un ús massiu de 
sistemes de treball a distància, en alguns casos coneguts com teletreball. Més enllà de 
la necessitat de la modificació de la norma actual, caldria fer un pensament i introduir 
en la RLT els llocs que poden ser ocupats i desenvolupats a distància, de tal manera 
que puguem avançar cap a una classificació més actualitzada i reial de la plantilla.  
 
VICEPRESIDENCIA 2º HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA. Ací passa el tema 
de l’apertura a altres administracions. Es creen llocs, i han de canviar els requisits 
perquè no troben ningú. I tornem a comentar la barbaritat de crear llocs de caporalia 
de secció amb el E042. No van a trobar ningú. 
 
EDUCACIÓ. Pel que fa als llocs de EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL, EDUCADOR/A 
EDUCACIÓ INFANTIL i FISIOTERAPEUTA, la conselleria de Educació continua  inoperant i 
no fa res per canviar aquests llocs de NO PERMANENT a PERMANENT. Ens reiterem en 
la queixa i la nostra intervenció de 9 de març. Quant a l’adscripció de llocs a SPES, 
seguim esperant a la conselleria d’Educació per a que ens convoque, ara amb sis mesos 
d’espera. 
Volem fer menció de que la pujada del APF al E013 suposa en aquesta conselleria un 
greuge molt important, no ja amb el personal subaltern dels IES, sinó sobretot per al 
personal EDUCADOR D’EDUCACIÓ INFANTIL i EDUCADOR D’EDUCACIÓ ESPECIAL, 
col·lectius molt feminitzats, que es trobaran amb el complement més baix del seu 
centre de treball, quant les seues tasques son prou importants. Caldrà una revisió el 
més aviat possible i modificar aquest problema. 
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SANITAT I SALUT UNIVERSAL. Ací manca la modificació del lloc n. 11622 TÈCNIC/A 
SISTEMES LÒGICS, que és l’únic de tota la RLT amb la classificació 24 E042, quan la 
resta dels llocs, tots els llocs, inclosos els de la DGTIC, estan classificats 24 E046. Caldria 
arreglar-ho.  
 
AGRICULTURA. El lloc n. 19909 CAP D'EQUIP D'ADMINISTRACIÓ de Chelva i el lloc n. 
34111 CAP NEGOCIAT D'ADMINISTRACIÓ de Callosa d’En Sarrià passen la 
Sotssecretaría. I el n. 19918 de Requena a Chiva. Estaven sense ocupant? Es un poc 
estrany que una OCA es quede sense cap de negociat. És necessària una reunió prèvia 
amb la Conselleria per a tractar de l’estructura de les OCA. 
 
INNOVACIÓ. El n. 34805 CAP SERVEI DE PERSONAL i el n. 34830 SUBD. GEN. AVANÇ. 
SOCIETAT DIG. I INTEL. ARTIFICIAL ja apareixen com a creacions, no cal que es troben 
ací 
 
PARTICIPACIÓ. Suposem que el lloc n. 7191, que ha aconseguit viatjar per tot el 
territori valencià, de Vila-Real a Alacant, estava sense titular ni ocupant. Ara, amb 
aquesta persona més ja no ha d’existir cap raó per q que la oficina prop de l’edifici de 
la Generalitat en Alacant continue tancada i sense servici a la ciutadania. Per no parlar 
de la falta de capacitat de la Conselleria en regularitzar els llocs al E030.  
 
LABORA. En la proposta del lloc n. 10938 CAP SEC. CONTRACTACIÓ, s’ha perdut l’ 
oportunitat de barrar el lloc a A1/A2.  
 

 
4. AMORTITZACIONS 

 
Continua la fórmula que a INTERSINDICAL VALENCIANA ens pareix rebutjable d’utilitzar 
les amortitzacions per a aconseguir diners per a les creacions i modificacions de llocs 
de treball. En alguns casos crida més l’atenció que l’únic que es crea son llocs de 
caporalia, com en la DGTIC o en Política Territorial. En el cas de l’ATV  es demostra amb 
les amortitzacions que la planificació es va canviant cada cert temps, donant la 
sensació que no se sap on es vol arribar. 
  
 
En València a 30 de juny de 2020 
 
 
 
 
                                                                                Firmado    CRISTINA I. COSTART TAFALLA. 
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