
Al·legacions i esmenes d'Intersindical Valenciana a l'esborrany de 23 de
desembre de 2015 de Pacte relatiu a la reorganització, convocatòria i
provisió de les places dels cossos d'inspecció i de gestió de tributs

PRÈVIA. No necessitat del pacte o acord

Com ha manifestat des del principi de tot aquest procés  Intersindical Valenciana, el Sindicat
continua sense comprendre la necessitat d'efectuar tota aquesta reorganització, i molt menys de la
forma en què s'ha proposat.

No estem d'acord amb la transformació d'un model propi, que pot evolucionar, òbviament, però
que no té perquè copiar un model, el de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), que
pateix  de  problemes  derivats  de  l'estratificació  en  castes  quasi  impenetrables,  amb  elitismes
injustificats i diferències en condicions de treball i retribucions difícilment explicables.

Per tot això, Intersindical Valenciana va proposar un model de reorganització de l'Àrea de Tributs
diferent del proposat per l'Administració, que evitara la rebaixa de categoria i retribucions d'una
part de la plantilla per a realitzar la mateixa faena que ve realitzant fins el moment.

Vist  que  no  s'ha  volgut  recollir  cap  proposta,  en  presentem  de  noves,  únicament  amb  la
pretensió de què es respecten els drets del  personal,  sense que es puga entendre que
recolzem la necessitat de les modificacions:

• Els de les companyes i companys funcionàries interines que actualment ocupen els llocs
de treball del Cos A1-04 que s'amortitzaran.

• Els del personal de nou ingrés al Cos A2-30, que entenem que han d'acabar en el subgrup
A1.

• Els del personal funcionari de carrera de la Generalitat  que ha de tindre la possibilitat
d'accedir als cossos de Tributs mitjançant qualsevol de les vies de la promoció interna.

PRIMERA. Acord, no pacte

Atenent  al  contingut  de  les  mesures Quarta  (inclusió  de  determinades  places  en  l'Oferta
d'Ocupació Pública, que s¡'aprova per decret del Consell) i la nova mesura Sisena que proposem,
que suposa la inclusió de determinades clàusules en el projecte de llei de reforma de la LOGFPV,
pertoca la consideració d'aquest document com a Acord i no com a Pacte, d'acord amb l'article 38,
apartat 3, del Text Refós de l'EBEP.

SEGONA. Canvi d'ubicació i modificació text

L'apartat c) de la mesura 4.2 està mal ubicada, ja que eixa mesura ve referida a “les convocatòries
per a l'accés al cos A2-30” i, en canvi l'apartat c) es referix a les “convocatòries per a l'accés al cos
A1-04”. 



De totes formes, Intersindical proposa un altre sistema recollir en la nova mesura 6.

D'altra  banda,  proposem modificar  la  redacció  de  la  mesura  quarta,  per  permetre  una  major
participació del personal funcionari en les convocatòries de promoció interna als cossos A1-04 i
A2-30. 

Finalment, no acabem d'entendre perquè es limita en les convocatòries per a l'elecció del primer
destí l'oferta de llocs de treball als de categoria d'entrada, ja que no hi ha actualment personal
funcionari de carrera que puga optar a les places que es puguen crear de nivells superiors. Només
s'entendria si també hi ha un compromís de convocar el concurs per als llocs de caporalies en un
termini determinat.

La nova redacció quedaria així:

“4. Criteris d'inclusió de les places en l'Oferta d'Ocupació Pública i proves selectives
4.1 La conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques es compromet a incloure dins de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2016 totes les
places vacants del Cos A2-30, no incloses en les ofertes de 2014 i de 2015. 
4.2  En  les  convocatòries  per  a  l'accés  al  cos  A2-30  derivades  de  l'oferta  de  2016
s'adoptaran les mesures següents: 
a) Les convocatòries es publicaran dins del mes següent a l'aprovació de cadascuna de les
esmentades ofertes d'ocupació pública. 
b) Es reservarà per a la promoció interna horitzontal i mixta un percentatge no inferior al 40
per cent dels llocs convocats. 
4.3. En les convocatòries per a l'elecció del primer destí, derivades de les proves selectives
provinents de les ofertes d'ocupació pública de 2014, 2015 i 2016 s'oferiran tots els llocs de
treball vacants corresponents a la categoria d'entrada en el cos A2-30. La convocatòria per
a la provisió per concurs dels llocs amb nivell superior al d'entrada tindrà lloc dins dels dos
mesos següents a la presa de possessió del personal de nou ingrés de la convocatòria de
l'oferta d'ocupació pública de 2016.
O bé
4.3. En les convocatòries per a l'elecció del primer destí, derivades de les proves selectives
provinents de les ofertes d'ocupació pública de 2014, 2015 i 2016 s'oferiran tots els llocs de
treball vacants en el cos A2-30.”

Tercera. Borsa de treball de la Llei 7/2014
En primer lloc, entenem que l'apartat 1.d) de la mesura 5 s'ha d'eliminar. El procés iniciat per la
conselleria d'Hisenda significa, en bona mesura, la substitució d'un personal interí que ara ocupa
els llocs per personal funcionari de nou ingrés. Cal, doncs, respectar els drets del personal interí a
continuar  treballant  i  aplicant  la  seua  experiència  a  altres  esferes  de  l'Administració  de  la
Generalitat, si no fora possible la seua continuïtat en l'àrea de Tributs.

Per això, es proposa la modificació de la redacció de la primera frases de l'apartat e) de la mateixa
mesura 5.1.

Finalment, s'especifiquen les condicions en què al personal interí cessat se li atorga el dret a la
incorporació  voluntària  a  la  borsa  de treball  del  Cos A1-01,  ço  és,  convalidant  el  requisit  de
presentació en processos selectius i valorant el temps treballat en el Cos A1-04 com realitzats en
el Cos A1-01. Igualment, s'especifica el mateix en el punt 5.2.

La nova redacció quedaria així:

“5.1.e) Les persones cessades que no participen en la Borsa, o no acceptaren l'oferiment
de les places del Cos A2-30 previst en el punt b) d'aquesta mesura Quarta, tindran dret a
incorporar-se a la borsa de treball en vigor del Cos Superior tècnic d'administració general
de l'administració de la Generalitat (Cos A1-01), d'acord amb el que preveu l'Ordre de 17



de gener de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, sobre
regulació de borses d'ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de
l'administració del Govern Valencià (Ordre de Borses), en les següents condicions:
-  El  requisit  d'acreditar  la  seua  participació  en  els  processos  selectius  corresponents
s'entendrà complert amb la participació en els processos selectius per al A1-04 o el A2-30.

- El temps treballat en el cos A1-04 es valorarà com a treballat en el cos A1-01, a efectes
de la valoració dels mèrits per a la seua ordenació dins de la borsa corresponent a aquest
darrer cos.
(...)
5.2 Les persones interines del Cos A2-30 que siguen cessades com a conseqüència de la
finalització  dels  processos  selectius  per  a  l'accés  a  eixe  cos  i  la  seua  cobertura  per
personal funcionari de carrera de nou ingrés, tindran dret a incorporar-se a la borsa de
treball  en vigor del Cos Superior  tècnic d'administració general de l'administració de la
Generalitat (Cos A1-01), sempre en el termini i amb els requisits previstos en la normativa
sobre borses vigent en el moment del cessament, en les mateixes condicions previstes en
l'apartat 1.e) d'aquesta mesura 5.”

Quarta. Creació del Cos o Escala de Gestió en el subgrup A1
Com ja hem dit, si hi ha una reorganització comprensible en l'Àrea de Tributs, aquesta no havia de
forçar la rebaixa de categoria i  retribucions d'una part de la plantilla per a realitzar la mateixa
faena. És per això que, ja que l'Administració de la Generalitat insisteix en culminar el procés
iniciat  amb  la  creació  del  Cos  A2-30,  Intersindical proposa  que  quan  culmine,  es  torne  a
reorganitzar per a que esdevinguen llocs de treball del subgrup A1, que mai hagueren degut de
ser.

Per això, es proposa la creació, o bé d'una escala de gestió en el Cos A1-04, o bé la creació d'un
nou Cos de Gestió  de Tributs en el  A1,  amb el  propòsit  que aquesta escala  o cos aculla  el
personal de carrera del Cos A2, mitjançant promoció interna restringida.

Lògicament, el model proposat implica la declaració a extingir del Cos A2-30 al final del procés.

S'inclouen algunes variants respecte de les futures convocatòries de promoció interna vertical i
horitzontal per a l'accés al Cos A1-04.

La nova redacció quedaria així (dues variants):

“6. Proposta de modificació de la LOGFPV

6.1. La conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques es compromet a incloure dins del projecte de llei de reforma de la Llei 10/2010,
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (LOGFPV), les següents clàusules:

a) Modificació de l'actual Cos A1-04, amb la creació de dues escales:

Cos: Superior Tècnic de Tributs de la Generalitat.
A1-04
Requisits:  Llicenciatura  en  Dret,  o  en  Economia  o  en  Administració  i  Direcció
d'Empreses;  o bé,  títol  universitari  oficial  de grau en Dret,  o en Economia o en
Administració  i  Direcció  d'Empreses  més  títol  oficial  de  màster  universitari  que,
d'acord  amb  els  plans  d'estudi  vigents,  estiga  relacionat  amb  les  funcions
assignades al cos.
Grup/Subgrup professional: A1.
Escales:



- A1-04-01: Tècnica Superior d'Inspecció de Tributs
Funcions:  Dirigir,  programar,  estudiar,  proposar,  coordinar,  gestionar,  controlar,
inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles funcions de nivell superior comú a
l'activitat  administrativa-tributària.  En  particular,  les  corresponents  a  la  potestat
sancionadora en matèria de tributs i la revisió en via administrativa de les anteriors
que competisquen a la Generalitat, excepte les pròpies del nivell directiu i òrgans
superiors mencionats  en l'article  67 de la  Llei  5/1983,  de 30 de desembre,  del
Consell.
- A1-04-02: Tècnica Superior de Gestió de Tributs  
Funcions:  Dirigir,  programar,  estudiar,  proposar,  coordinar,  gestionar,  controlar,
inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles funcions de nivell superior comú a
l'activitat administrativa-tributària. En particular, les corresponents a l'aplicació i la
gestió dels tributs.

b) La modificació de l'actual Cos A2-30, que es declararà a extingir.

c) Una disposició transitòria que preveja que el personal funcionari de carrera del Cos A2-
30 podrà accedir al Cos A1-XX, mitjançant els processos restringits de promoció interna
que l'efecte es convoquen.

d) Una disposició addicional que preveja que el personal funcionari de carrera del Cos A1-
XX, Superior tècnic de gestió de Tributs de l'Administració de la Generalitat podrà accedir
al  Cos  A1-04,  Superior  d'Inspectors  de  Tributs  de  l'Administració  de  la  Generalitat,
mitjançant promoció interna horitzontal, així com el personal del Cos A2-30, mentre no es
complica  la  previsió  de  l'apartat  anterior.  En  les  convocatòries  per  al  Cos  A1-04  es
reservarà  un  percentatge  no  inferior  al  40%  dels  llocs  que  es  convoquen  al  torn  de
promoció interna.

6.2 L'entrada en vigor d'aquestes clàusules es demorarà fins l'endemà de la data de presa
de possessió de les persones funcionàries de nou ingrés al Cos A2-30 de la convocatòria
derivada de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2016.

O bé, alternativament:

6.1. La conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques es compromet a incloure dins del projecte de llei de reforma de la Llei 10/2010,
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (LOGFPV), les següents clàusules:

a)  Modificació  de  l'actual  Cos  A1-04  que  passarà  a  denominar-se:  Cos  Superior
d'Inspectors de Tributs de l'Administració de la Generalitat.

b)  La  creació  del  Cos  Superior  tècnic  de  gestió  de  Tributs  de  l'Administració  de  la
Generalitat (Cos A1-XX). Grup/Subgrup professional: A1.

c) La modificació de l'actual Cos A2-30, que es declararà a extingir.

d) Una disposició transitòria que preveja que el personal funcionari de carrera del Cos A2-
30 podrà accedir al Cos A1-XX, mitjançant els processos restringits de promoció interna
que l'efecte es convoquen.

e) Una disposició addicional que preveja que el personal funcionari de carrera del Cos A1-
XX, Superior tècnic de gestió de Tributs de l'Administració de la Generalitat podrà accedir
al  Cos  A1-04,  Superior  d'Inspectors  de  Tributs  de  l'Administració  de  la  Generalitat,
mitjançant promoció interna horitzontal, així com el personal del Cos A2-30, mentre no es
complica  la  previsió  de  l'apartat  anterior.  En  les  convocatòries  per  al  Cos  A1-04  es



reservarà  un  percentatge  no  inferior  al  40%  dels  llocs  que  es  convoquen  al  torn  de
promoció interna.

6.2 L'entrada en vigor d'aquestes clàusules es demorarà fins l'endemà de la data de presa
de possessió de les persones funcionàries de nou ingrés al Cos A2-30 de la convocatòria
derivada de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2016.”

A continuació,  insertem les  modificacions que proposem en el  document  enviat  per  la
conselleria de Justícia per a fer més comprensibles els canvis proposats:



PROPOSTA  DE  PACTE D'ACORD DE  LA MESA TÈCNICA PER  A ELEVAR  A LA MESA
SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA RELATIU A LA REORGANITZACIÓ,  CONVOCATÒRIA I
PROVISIÓ DE LES PLACES DELS COSSOS D'INSPECCIÓ I DE GESTIÓ DE TRIBUTS

Reunits a València, a __________________ de 2015, 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

ACORD

1. Àmbit del pacte de l'Acord

1.1. Àmbit personal i funcional

El present  pacte Acord ve referit a la reorganització de les places dels Cossos d'Inspecció i de
Gestió  de  Tributs,  adscrits  a  la  Direcció  General  de  Tributs  i  Joc,  i  afecta  al  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 personal i funcional d'este pacte Acord.

2. Període de vigència del Pacte de l'Acord

Este  pacte Acord entrarà en vigor el dia de la seua firma, estenent-se la seua vigència fins la
culminació dels procés esmentat.

3. Amortització i creació de llocs de treball

Els llocs de treball ............, actualment classificats dins del Cos Superior Tècnic d'Inspectors de
Tributs de l'Administració de la Generalitat (Cos A1-04), seran amortitzats amb efectes d'un mes
des de la signatura d'aquest pacte  Acord.

Amb el crèdit pressupostari alliberat per les esmentades amortitzacions, es crearan llocs de treball
adscrits al Cos Superior de gestió de Tributs de l'Administració de la Generalitat (Cos A2-30) en un
nombre igual o superior al de llocs amortitzats. La creació d'aquests llocs es farà amb efectes de
l'endemà de la data de l'amortització prevista en el punt anterior. 

4. Criteris d'inclusió de les places en l'Oferta d'Ocupació Pública i proves selectives 
4.1  La  conselleria  de  Justícia,  Administració  Pública,  Reformes  Democràtiques  i  Llibertats
Públiques es compromet a incloure dins de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2016 totes les places
vacants del Cos A2-30, no incloses en les ofertes de 2014 i de 2015. 
4.2 En les convocatòries per a l'accés al cos A2-30 derivades de l'oferta de 2016 s'adoptaran les
mesures següents: 



a)  Les convocatòries  es  publicaran dins  del  mes següent  a  l'aprovació  de  cadascuna de les
esmentades ofertes d'ocupació pública. 
b) Es reservarà per a la promoció interna horitzontal i mixta un percentatge no inferior al 40 per
cent dels llocs convocats. 
c) En la mesura que es complisquen els requisits per a accedir a la promoció interna, en les dos
següents convocatòries per a l'accés al cos A1-04, es reservarà un percentatge no inferior al 40%
dels llocs que es convoquen per a la promoció interna del personal funcionari de carrera del cos
A2-30. 
4.3.  En  les  convocatòries  per  a  l'elecció  del  primer  destí,  derivades  de  les  proves  selectives
provinents de les ofertes d'ocupació pública de 2014, 2015 i 2016 s'oferiran tots els llocs de treball
vacants corresponents a la categoria d'entrada en el cos A2-30. La convocatòria per a la provisió
per concurs dels llocs amb nivell superior al d'entrada tindrà lloc dins dels dos mesos següents a
la presa de possessió del personal de nou ingrés de la convocatòria de l'oferta d'ocupació pública
de 2016.

5. Provisió dels llocs de treball 
5.1 En tant no finalitzen els processos selectius per a l'accés al Cos A2-30, i les persones que els
superen prenguen possessió com a personal funcionari de carrera, els llocs de treball d'aquest cos
es proveiran temporalment de la següent manera: 
a)  D'acord amb el que preveu la Disposició Transitòria Cinquena de la  Llei  7/2014,  de 22 de
desembre,  de  Mesures  Fiscals,  de  Gestió  Administrativa  i  Financera,  i  d'Organització  de  la
Generalitat, es constituirà una borsa de treball (d'ara endavant, la Borsa) per a la provisió temporal
de les places del Cos A2-30 integrada pel personal que complix els requisits de titulació per al seu
ingrés en l'esmentat cos i haja prestat o es trobe prestant servicis com a funcionari interí en algun
lloc de treball del cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat i
haja participat en la Convocatòria 1/2014, per a l'ingrés en el mencionat cos. L'accés a aquesta
borsa serà voluntari,  prèvia convocatòria  pública,  on es determinarà el  barem a aplicar  per a
l'ordenació de la borsa. Haurà d'estar constituïda i els mèrits de les persones integrants valorades
amb anterioritat a l'amortització prevista en la mesura Primera. 
b) Per una sola vegada, els llocs de treball del Cos A2-30 corresponents a la categoria d'entrada
seran oferits  a  les  persones membres de la  Borsa.  A l'efecte,  la  Direcció  General  de Funció
Pública  podrà  efectuar  un acte  únic  de  tria  o  qualsevol  altre  mètode que permeta  l'ocupació
mitjançant nomenament com a personal funcionari interí amb efectes del dia de la creació de les
places previstes en la mesura Segona. 
c) Les persones afectades per aquest procés seran cessades com a funcionàries interines en els
llocs que ocupen actualment ocupen amb efectes del dia de l'amortització prevista en la mesura
Primera. 
d)  S'entendrà que les persones cessades que no participen de la  Borsa renuncien a la  seua
incorporació ulterior a qualsevol borsa de treball. 
e)  Les  persones  cessades  que,  tot  i  participar no  participen en  la  Borsa,  o no  acceptaren
l'oferiment de les places del Cos A2-30 previst en el punt b) d'aquesta mesura Quarta, tindran dret
a incorporar-se a la borsa de treball en vigor del Cos Superior tècnic d'administració general de
l'administració de la Generalitat (Cos A1-01), d'acord amb el que preveu l'Ordre de 17 de gener de
2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, sobre regulació de borses
d'ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'administració del Govern
Valencià (Ordre de Borses), en les següents condicions:
- El requisit d'acreditar la seua participació en els processos selectius corresponents s'entendrà
complert amb la participació en els processos selectius per al A1-04 o el A2-30.

- El temps treballat en el cos A1-04 es valorarà com a treballat en el cos A1-01, a efectes de la
valoració dels mèrits per a la seua ordenació dins de la borsa corresponent a aquest darrer cos.
f) La Borsa s'extingirà en el moment en què es constituïsca la borsa de treball d'ocupació temporal



derivada de la finalització de la Convocatòria 1/2014, per a l'ingrés en el Cos A2-30, d'acord amb
el que preveu l'Ordre de Borses. 
5.2.  Les  persones  interines  del  Cos  A2-30  que  siguen  cessades  com a  conseqüència  de  la
finalització dels processos selectius per a l'accés a eixe cos i  la seua cobertura per personal
funcionari de carrera de nou ingrés, tindran dret a incorporar-se a la borsa de treball en vigor del
Cos  Superior  tècnic  d'administració  general  de  l'administració  de  la  Generalitat  (Cos  A1-01),
sempre en el  termini  i  amb els  requisits  previstos  en la  normativa  sobre borses vigent  en el
moment del cessament, en les mateixes condicions previstes en l'apartat 1.e) d'aquesta mesura 5.

6. Proposta de modificació de la LOGFPV

6.1.  La  conselleria  de  Justícia,  Administració  Pública,  Reformes  Democràtiques  i  Llibertats
Públiques  es  compromet  a  incloure  dins  del  projecte  de  llei  de  reforma  de  la  Llei  10/2010,
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (LOGFPV), les següents clàusules:

a) Modificació de l'actual Cos A1-04, amb la creació de dues escales:

“Cos: Superior Tècnic de Tributs de la Generalitat.
A1-04
Requisits: Llicenciatura en Dret, o en Economia o en Administració i Direcció d'Empreses; o
bé, títol universitari oficial de grau en Dret, o en Economia o en Administració i Direcció
d'Empreses  més títol  oficial  de màster  universitari  que,  d'acord amb els  plans  d'estudi
vigents, estiga relacionat amb les funcions assignades al cos.
Grup/Subgrup professional: A1.
Escales:
- A1-04-01: Tècnica Superior d'Inspecció de Tributs
Funcions:  Dirigir,  programar,  estudiar,  proposar,  coordinar,  gestionar,  controlar,
inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles funcions de nivell superior comú a l'activitat
administrativa-tributària.  En  particular,  les  corresponents  a  la  potestat  sancionadora en
matèria de tributs i la revisió en via administrativa de les anteriors que competisquen a la
Generalitat, excepte les pròpies del nivell directiu i òrgans superiors mencionats en l'article
67 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.
- A1-04-02: Tècnica Superior de Gestió de Tributs  
Funcions:  Dirigir,  programar,  estudiar,  proposar,  coordinar,  gestionar,  controlar,
inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles funcions de nivell superior comú a l'activitat
administrativa-tributària.  En  particular,  les  corresponents  a  l'aplicació  i  la  gestió  dels
tributs.”

b) La modificació de l'actual Cos A2-30, que es declararà a extingir.

c) Una disposició transitòria que preveja que el personal funcionari de carrera del Cos A2-30 podrà
accedir al  Cos A1-XX, mitjançant els processos restringits de promoció interna que l'efecte es
convoquen.

d) Una disposició addicional que preveja que el personal funcionari de carrera del Cos A1-XX,
Superior tècnic de gestió de Tributs de l'Administració de la Generalitat podrà accedir al Cos A1-
04,  Superior  d'Inspectors  de  Tributs  de  l'Administració  de  la  Generalitat,  mitjançant  promoció
interna horitzontal,  així  com el  personal  del Cos A2-30,  mentre no es complica la previsió de
l'apartat anterior. En les convocatòries per al Cos A1-04 es reservarà un percentatge no inferior al
40% dels llocs que es convoquen al torn de promoció interna.

6.2 L'entrada en vigor d'aquestes clàusules es demorarà fins l'endemà de la data de presa de
possessió de les persones funcionàries de nou ingrés al Cos A2-30 de la convocatòria derivada de
l'Oferta d'Ocupació Pública de 2016.



O bé, alternativament:

6.1.  La  conselleria  de  Justícia,  Administració  Pública,  Reformes  Democràtiques  i  Llibertats
Públiques  es  compromet  a  incloure  dins  del  projecte  de  llei  de  reforma  de  la  Llei  10/2010,
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (LOGFPV), les següents clàusules:

a) Modificació de l'actual Cos A1-04 que passarà a denominar-se: Cos Superior d'Inspectors de
Tributs de l'Administració de la Generalitat.

b) La creació del Cos Superior tècnic de gestió de Tributs de l'Administració de la Generalitat (Cos
A1-XX). Grup/Subgrup professional: A1.

c) La modificació de l'actual Cos A2-30, que es declararà a extingir.

d) Una disposició transitòria que preveja que el personal funcionari de carrera del Cos A2-30 podrà
accedir al  Cos A1-XX, mitjançant els processos restringits de promoció interna que l'efecte es
convoquen.

e) Una disposició addicional que preveja que el personal funcionari de carrera del Cos A1-XX,
Superior tècnic de gestió de Tributs de l'Administració de la Generalitat podrà accedir al Cos A1-
04,  Superior  d'Inspectors  de  Tributs  de  l'Administració  de  la  Generalitat,  mitjançant  promoció
interna horitzontal,  així  com el  personal  del Cos A2-30,  mentre no es complica la previsió de
l'apartat anterior. En les convocatòries per al Cos A1-04 es reservarà un percentatge no inferior al
40% dels llocs que es convoquen al torn de promoció interna.

6.2 L'entrada en vigor d'aquestes clàusules es demorarà fins l'endemà de la data de presa de
possessió de les persones funcionàries de nou ingrés al Cos A2-30 de la convocatòria derivada de
l'Oferta d'Ocupació Pública de 2016.

7. Denúncia 
7.1. El present Pacte Acord 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. 
7.2. La denúncia del Pacte de l'Acord es realitzarà en escrit motivat que indique la causa de la
mateixa, del que hauran de tindre coneixement totes les parts que el subscriuen 

8. 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 Acord, les
funcions de les quals seran les de seguiment del mateix. 

9. Publicitat del Pacte de l'acord 
El  present  Pacte Acord  es remetrà al  Diari  Oficial  de la  Comunitat  Valenciana per a la  seua
publicació. 

València, __________ de 2015 

PER L'ADMINISTRACIÓ 

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



Ferrán Puchades Vila 
President de la Mesa Sectorial de Funció Pública 

Eduardo Roca Hernáiz 
Director general de Tributs i Joc 
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic 

PER LES ORGANITZACIONS SINDICALS 

Per UGT-PV: Per CSI·F:

Sgt.: ______________ Sgt.: _______________ 

Per INTERSINDICAL: Per CC.OO.PV:

Sgt.: _____________ Sgt.: _______________


