
Al Sr. President de la Mesa Sectorial de la Funció 
Pública Valenciana

Adel Francés i Asins, en nom i representació del Sindicat de Treballadores i 
Treballadors de l'Administració Pública Valenciana (STAPV-Intersindical 
Valenciana), amb domicili a efectes de notificacions a València, al carrer Juan de 
Mena, 18, davant la convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial de la Funció Pública 
per al dijous, 8 de juny, per tal de negociar les relacions de llocs de treball (RLTs) de 
l'Administració al servei del Consell de la Generalitat i els seus organismes 
autònoms, 

MANIFESTA

Primer. La Mesa Sectorial no s'ha reunit des del 19 de gener, tot i els importants 
assumptes que estan pendents de negociació en l'Administració del Consell. Cal 
aprofitar aquesta reunió per alguna cosa més que aprovar les Relacions de Llocs de 
Treball, per la qual cosa proposem la modificació de l'ordre del dia, amb la 
incorporació, després del primer punt de l'ordre del dia, d'almenys els assumptes 
que relacionem a continuació:

λ Negociació de la creació de llocs de treball de plantilla i la seua incorporació a 
les RLTs de l'Administració del Consell per transformació de llocs de treball 
d'empreses que presten serveis a l'Administració de la Generalitat com a 
assistències tècniques i similars, així com de treballadores i treballadors autònoms 
contractats per la Generalitat per a prestar aquest tipus d'assistències o serveis de 
similar índole.

Proposta de STAPV-Iv: creació d'una mesa tècnica dependent d'aquesta Mesa 
Sectorial per a estudiar cadascun dels contractes que actualment manté la 
Generalitat per a discriminar els que són pròpiament assistències tècniques i els 
que són susceptibles de transformació en llocs de plantilla. Aprovació del 
calendari de treballs d'aquesta mesa tècnica.



λ Negociació de la modificació del Decret 24/1997, d'Indemnitzacions per raons del 
servei, per a introduir nous conceptes i actualitzar-ne els imports. 

Proposta de STAPV-Iv: creació d'una mesa tècnica dependent d'aquesta Mesa 
Sectorial per a estudiar i negociar les propostes sindicals i de l'Administració. 
Aprovació del calendari de treballs d'aquesta mesa tècnica.

λ Negociació de la modificació del Decret 99/1995, de Retribucions, per a 
incorporar nous conceptes, comper exemple les guàrdies localitzades o 
complements per habilitació de caixa fixa, i introduir les pagues extres completes i la 
igualtat de triennis. 

Proposta de STAPV-Iv: creació d'una mesa tècnica dependent d'aquesta Mesa 
Sectorial per a estudiar i negociar les propostes sindicals i de l'Administració. 
Aprovació del calendari de treballs d'aquesta mesa tècnica. 

λ Negociació de la modificació del Decret 34/1999, de Condicions de Treball, per tal 
de negociar mesures de conciliació de la vida laboral i familiar, aixó com la reducció 
de jornada de treball a partir de 2007.

Proposta de STAPV-Iv: creació d'una mesa tècnica dependent d'aquesta Mesa 
Sectorial per a estudiar i negociar les propostes sindicals i de l'Administració. 
Aprovació del calendari de treballs d'aquesta mesa tècnica.

λ Negociació de la modificació de l'esborrany de Decret pel que es traspasen a la 
Conselleria de Sanitat les competències i el personal en matèria de Salut Pública.

Proposta de STAPV-Iv: aquest assumpte es pot resoldre en la reunió de 8 de juny, 
ja que el text de l'esborrany de decret ja modificat ha estat tractat en la Mesa 
Sectorial de Sanitat de 24 de maig d'enguany.

Segon. Pel que fa al primer punt de l'ordre del dia, negociació de les relacions de 
llocs de treball (RLTs) de l'Administració al servei del Consell de la Generalitat i els 
seus organismes autònoms, les propostes de STAPV-Iv són les següents:

A Com és conegut, en la darrera sessió de la Comissió de Condicions de Treball 
(CCT) no es va aprovat cap proposta sindical. Per a STAPV la CCT i la negociació de 
les RLTs estan en via morta: cal un canvi de rumb radical. Això es possible que es 
puga aconseguir amb la modificació de la normativa que regula les reunions de la 
CCT.



Proposta de STAPV-Iv: creació d'una mesa tècnica dependent d'aquesta Mesa 
Sectorial per a estudiar i negociar les propostes sindicals presentades en febrer 
d'enguany. Aprovació del calendari de treballs d'aquesta mesa tècnica.

B Pel que fa a les Relacions de Llocs de Treball que presenta la Conselleria de 
Justícia, Interior i Administracions Públiques per a la seua aprovació, STAPV-Iv no 
donarà suport a la proposta, per les raons indicades en el punt anterior. Tanmateix, 
encara que siga només per a que conste en l'acta de la reunió, insistim en algunes 
propostes que considerem ilustratives o imprescindibles:

λ Creació dels llocs promesos en els Serveis de Prevenció de Riscos laborals de 
l'Administració de Justícia i Administració del Consell (Conselleria de Justícia, 
Interior i Administracions Públiques) i de Personal educatiu (Conselleria de 
Cultura, Educació i Esport). En concret:

λ Servei de Prevenció de Riscos laborals de l'Administració de Justícia i 
Administració del Consell, 18 llocs de treball:

Un cap de coordinació

6 Tècnics Superiors

3 Tècnics Mitjans

3 Caps de Negociat

5 Auxiliars

λ Serveis de Prevenció de Riscos laborals del sector Docent, 36 llocs de 
treball:

8 Tècnics Superiors

2 Psicòlegs

6 Metges del Treball

7 ATS/DUE

5 Tècnics Mitjans

1 Cap de Negociat

7 Auxiliars

λ Correcció de les discriminacions salarials en llocs iguals. Per posar només 
uns exemples:



λ Llocs de deliniants: hi ha dos places amb funcions idèntiques a la resta 
amb dos nivells de complement de destinació, injustificadament.

λ Llocs de Caps de Negociat d'Administració General: fan les mateixes 
funcions que els Caps d'Unitat, però per un sou significativament menor.

València, 8 de juny de 2006

Per STAPV-Intersindical Valenciana,

Adel Francés i Asins


