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A LA DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Al·legacions de STAPV-Intersindical Valenciana a l’esborrany d’Ordre de Borses

Analitzat l’esborrany remés el passat dia 14 d’abril, aquesta organització sindical presenta les següents

AL·LEGACIONS

Primera. A l’article 3, punt Dos: Modificar el text:

“Les borses tindran caràcter autonòmic”

Segona. A l’article 4. Afegir el següent text:

“”… o personal fix, així com els llocs de treball amb reserva legal a favor del seu titular…”

Tercer. A l’article 5, punt U b): cal transformar aquest paràgraf en una disposició transitòria, per la
pròpia naturalesa de la disposició. El text proposat consta més endavant.

Quart. A l’article 5, punt Dos: modificar el text:

“… no estiga prevista la convocatòria d’un procés selectiu o no hi haguera borsa suficient (…)
prèvia negociació amb les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial de la Funció
Pública, (…)”

Cinqué. A l’article 5, punt Dos. Pregunta: quan el text parla d’”interessats”, ¿a qui es refereix? ¿Vol dir
que s’obri un termini per a una borsa ex novo, per a que qualsevol persona puga inscriure’s?

Sisé. A l’article 7, punt Tres: Els “dubtes raonables sobre la compatibilitat funcional de l’aspirant [cal
suposar que amb el lloc de treball, cosa que el text no diu]” poden sorgir amb una persona legalment
minusvàlida… i també amb una no declarada com a tal. Per tant, es proposa l’eliminació total del
paràgraf o, en tot cas, l’eliminació de tota referència a les persones declarades legalment
minusvàlides.

Seté. A l’article 8. Es proposa la seua eliminació, ja que existeix un procediment d’urgència en l’article
5, punt Dos, per a la confecció urgent de borses de treball.

Huité. A l’article 10. Es proposen els següents canvis:

a) L’apartat de proves selectives ha de ser el primer, com correspon a la via normal
d’accés a la borsa.

b) El fet d’haver superat un exercici en les proves selectives ha de puntuar-se
almenys amb 10 punts. S’ha de tenir en compte que les proves previstes en l’OPO de 2004
només preveuen un exercici en total.

c) La puntuació dels diferents supòsits d’experiència ha de variar:
- Llocs iguals en l’Administració del Consell de la Generalitat: 0,25 punts per

mes treballat (la qual cosa equival a 10 anys).
- Llocs diferents en l’Administració del Consell de la Generalitat: 0,15 punts per

mes treballat (la qual cosa equival a 16 anys i 8 mesos).
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- Llocs iguals en Administracions diferents del Consell de la Generalitat: 0,05
punts per mes treballat (la qual cosa equival a 50 anys).

d) La puntuació del coneixement de valencià ha de modificar-se:
- Nivell Oral: 1 punt
- Nivell Elemental: 2 punts
- Nivell Mitjà: 3,5 punts
- Nivell Superior: 5 punts

Nové. A l’article 12, punt Dos: ¿Hi ha registre d’entrada a la seu de Cronista Carreres?

Desé. Nova Disposició Transitòria Quarta. Aquesta disposició transitòria arreplega aspectes dels
articles 5 i 6 de la redacció original:

“Disposició Transitòria Quarta

U. El personal interí i contractat laboral temporal que resulte desplaçat com a conseqüència
de l’execució dels processos derivats del Pla d’Estabilitat Laboral regulat mitjançant la Llei
16/2003, així com de les proves selectives de les ofertes d’ocupació pública de 1999 i 2000,
també podrà formar part de la borsa de treball de la categoria del lloc que ocupava.
Dos. Per a integrar-se en la borsa corresponent, aquest personal, en el termini màxim de 10
dies hàbils comptadors a partir del dia següent a la data del cessament, haurà de presentar
davant la Comissió de Seguiment de les Borses d’Ocupació Temporal una sol·licitud
d’integració en la borsa amb la documentació acreditativa dels mèrits continguts en l’article 10
i obtinguts fins la data de presentació de la documentació a què es refereix el punt primer de
l’article 6 de la present ordre. El personal cessat que no presente la sol·licitud d’incorporació
en el termini previst s’entendrà decaigut en els seus drets. El personal cessat que haja
presentat la documentació amb anterioritat per a la mateixa borsa estarà eximit de tornar-la a
presentar, bastant amb la sol·licitud d’integració.
La Comissió de Seguiment analitzarà, en els deu primers dies de cada mes, les peticions
d’integració que s’hagen produït en el mes anterior, procedint a la baremació dels mèrits
al·legats i a la seua integració en la borsa corresponent, amb l’ordre de prelació que els
corresponga d’acord amb el mèrits puntuats. En aquests supòsits es farà pública la borsa, amb
el nou ordre de prelació establert, en la pàgina web de la Direcció General d’Administració
Autonòmica i en els taulers d’anuncis de les seus de la conselleria de Justícia i Administracions
Públiques.
Tres. Aquesta via d’integració a les borses de treball es mantindrà fins finalitzar 2006 o, si en
eixa data no hagueren finalitzat, fins l’acabament de cadascun dels respectius processos
selectius inclosos en la Oferta d’Ocupació Pública de 2004. En conseqüència, només es
mantindran en les borses més enllà de gener de 2007 aquelles persones que hi hagen accedit
per la via regulada per aquesta Disposició Transitòria mentre no haja finalitzat el concret procés
selectiu corresponent a la categoria de la borsa a què es pertanya.
Una volta arribat un o altre terme, durant el mes següent al venciment, la Comissió de
Seguiment procedirà a excloure les persones que no tinguen dret a pertànyer a la borsa
segons l’article 5 de la present Ordre.”

València, 20 d’abril de 2004

STAPV-Intersindical Valenciana


