proposta de stapv-intersindical valenciana per a la CCT de gener de 2008

TOTES LES CONSELLERIES
Propostes de reunions monogràfiques
Prèvia
Reclamen que les sessions “monogràfiques” es duguen a terme de forma prèvia a la resta de
reunions vinculades a la CCT. Per això, proposem com a primer assumpte a considerar
l’elaboració i aprovació d’un calendari a l’efecte.
A. Personal Informàtic
En la Comissió de Condicions de Treball del 3 d’abril de 2006 es va tractar sobre la modificació
dels llocs de treball d’informàtica (grups A, B i C) de la Generalitat. La Conselleria de Justícia es
va comprometre a posar-se en comunicació amb el CODESI per tal de comprovar si es mantenia
la proposta de 1999 i informar la part sindical.
Proposta: un monogràfic per a parlar del tema. Reprendre la proposta elaborada pel CODESI. A
l’efecte, i a falta de nova informació, proposem que es treballe sobre la versió de la proposta
actualitzada a gener de 2004, que ja adjuntarem a l’anterior sessió d’abril de 2006.
B. Personal que fa les funcions de Caixa Fixa.
El personal que és nomenat habilitat de caixa fixa assumeix una responsabilitat extraordinària
que no es veu compensat de cap manera. El 27 de juliol de 2005 vam presentar una proposta de
creació d’un nou component del complement específic. Adjuntem la proposta com a annex II al
present apartat.
Proposta: Proposem un monogràfic per a parlar del tema.

C. Personal amb caporalia (direcció).
El Decret 33/99 especifica que tots els llocs que impliquen una caporalia se classificaran amb un
específic igual o superior als especificats en l’article 4.2 del Decret 175/06. Considerem que
aquest específic també cal fer-ho extensiu a tot el personal al servei de la Generalitat, sempre
que les persones afectades donen la seva conformitat.
Proposta: classificació de tots els llocs a l’específic corresponent a la jornada prevista en l’article
4.2 del Decret 175/06.
D. Caps de Negociat a Caps d’Unitat.
S’han produït situacions derivades de sentències judicials que incideixen en la classificacio de
llocs catalogats com a caps de negociat i llocs catalogats com a caps d’unitat, i tenint en compte
que la situació de partida era la mateixa en ambdues casos, es demana que tots els llocs de cap
de negociat que continuen tenint eixa denominació passen a ser denominats caps d’unitat, amb la
classificació económica mínima de B/C 18E026.
Proposta: Un monogràfic per a parlar del tema, en base a la proposta esmentada.
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E. Agents de Inspecció.
Les funcions reals dels agents d’inspecció pertanyen al grup B de Administració General,
proposem el canvi de totes les places de agent d’inspecció del grup C al B. Això suposa un mínim
increment retributiu en el complement específic, perquè les persones continuen en el mateix
grup fins que superen una promoció interna.
Proposta: O bé un monogràfic per a parlar del tema, o conselleria a conselleria. En tots dos
casos, prenint com a base les propostes de canvi de grup i funcions que consten en les propostes
de les conselleries d’Indústria, Comerç i Innovació, d’Infraestructures i Transports, de Turisme i
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
F. Ajudants d'Arxiu i Biblioteca.
Hi ha alguns llocs classificats B16 E 023, els titulars dels mateixos van guanyar per sentència
l'abonament del complement de destí 18 i el complement específic E 025. Es tracta d'adaptar la
classificació del lloc a la resta dels ajudants d'arxius i biblioteques.
Són els responsables màxims de la majoria de centres i les funcions que presten son cada volta
més complexes. Es proposa que es modifique la classificació dels llocs al nivell B 20 E038.
Proposta: Un monogràfic per a parlar sobre la proposta esmentada.
G. Tècnics jurídics d’Administració General.
Aquest llocs estan creant de forma desorganitzada una tipologia de lloc de treball bastant
homogeni que podria ser transformat en un lloc tipus equiparat en tota la Generalitat.
Diferencies: a hores d’ara les funcions no són sempre les mateixes i la classificació varia entre
A 20 E038 i A 22 E040.
Similituds: tots els llocs són d'Administració general amb el requisit de Llicenciat/da en Dret.
Proposta: Unificar funcions i classificar amb A 24 E042.
H. Tècnics Mitjans Especialistes en Menors.
Els Tècnics Mitjans Especialistes en Menors [TMEM] treballen en atenció directa en els centres
de menors de la Conselleria de Benestar Social. Realitzen les seues funcions des de fa més de 15
anys [data de la darrera oposició) en centres on es treballa en torns de matí, vesprada i nit els 365
dies de l'any, amb menors en regim de protecció o de reforma.
És una tasca difícil per quant el perfil dels menors es caracteritza per la seua elevada
conflictivitat: són impulsius, agressius, molts d'ells en tractament psiquiàtric i no estan integrats
en el sistema públic educatiu per haver estat expulsats o per voluntat de no acudir-hi. El
comportament agressiu i violent es manifesta en insults, amenaces i agressions físiques i verbals
cap als TMEM i els companys.
En eixes circumstancies, com no pot ser d'una altra manera, les condicions de treball són
d'elevat estrès i alt risc per a la salut de treballadores i treballadors. A hores d'ara hi ha un elevat
percentatge de baixes llargues, que són insuficientment cobertes per la conselleria/funció
publica, i que acaben afegint més pressió a la resta del personal, creant un cercle viciós.
Entre les malalties més comunes destaca el síndrome del cremat o burn-out. De tota aquesta
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situació s'ha fet reso el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, que ha comen<;at a tramitar
expedients de canvi de lloc de treball d'algunes persones. Però això només és un pedaç; que no
respon eficaçment al que és un problema estructural del sector.
Proposta:
Demanem una reunió monogràfica amb la conselleria d'Administració Pública i la de Benestar
Social, amb el propòsit d’establir mesures a curt i a mitja termini:
A curt termini, entre d’altres, cal revisar els sistemes de substitucions per tal d’assegurar la
cobertura immediata de les places que resten vacants ni que siga temporalment.
A mitja termini cal negociar i posar en marxa un sistema regular de pas de l’activitat pròpia dels
TMEM fins el moment (prestació d’atenció directa a menors en els centres] a una segona activitat
que puga aprofitar la seua experiència en el sector i els seus coneixements [tot el col·lectiu és,
almenys, diplomat universitari i molts d’ells són llicenciats]. Aquest segona activitat pot situar-se
en llocs de treball estructurals de la conselleria de Benestar Social, així com uns altres que a
hores d'ara no ho són, però que haurien de ser-ho, com molts dels programes que es gestionen
des d’assistències tècniques.
I. Educadors d’Educació Especial.
La prestació de serveis d'aquest col.lectiu ha de ser regulada almenys en tres aspectes que
competen la CCT:
a) Itineràncies. Hi ha alguns llocs de treball als quals la conselleria comunica que han de
desplaçar-se del centre de treball al que estan adscrits a un o uns altres que poden estar en la
mateixa localitat, però també en localitats veïnes i fins i tot de tota una comarca. Aquesta
itinerància no apareix regulada en la classificació que consta a la RLT. Ni tampoc el requisit de
posseir vehicle propi o del carnet de conduir.
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b) Llocs no permanents. La recent creació de llocs d'educadors d'educació especial de
naturalesa laboral per ser no permanents és, a judici de STAPV, una violació de l'esperit del
criteri pactat al si de la CCT respecte de la classificació del col.lectiu com a funcionarial. En
sentit estricte, tots els llocs de treball d'educadors d'educació especial són no permanents, ja
que estan creats en funció de la matriculació d'un alumne o alumna amb necessitats educatives
especials en un centre docent concret. La classificació diferencial d'uns llocs com a
funcionarials i uns altres com a laborals no té, doncs, cap sentit organitzatiu. El que sí té és una
conseqüència negativa per al personal que cobrisca eixos llocs de treball -que normalment sera
personal interí-, que no podrà fer valdre el temps treballat en eixos llocs a cap efecte de
processos selectius ni de concursos, ja que les oposicions es convoquen com a personal
funcionari.
c) Nivell i específic. Aquest col·lectiu no s’ha reconvertit des d’abans de les “fases” iniciades el
1997. Pel que fa al complement específic, els educadors han de romandre al centre més de 36
hores i quart setmanals, ja que han d’atendre el menjador, el pati, les tutories i tasques
administratives fora de l’horari lectiu.
Proposta: una reunió monogràfica amb la Conselleria d’Educació per tal d'ordenar la prestació
de serveis dels educadors d' educació especial pel que fa a les itineràncies i el seu reflexe en les
RLTs i la classificació de tots els llocs com a de naturalesa administrativa, no laboral i que es
classifiquen tots els llocs C 16 E 022.
J. Plantilles en centres docents
Les plantilles del personal anomenat d'Administració i Serveis en els centres docents no
universitaris tenen una gran diversitat que no sempre correspon a criteris lògics i d'una millor
prestació del servei. Per això, pensem que cal acordar unes plantilles tipus, adaptables a les
característiques de cada centre, tenint en consideració el nombre d'alumnes matriculats,
l'horari en que el centre esta obert, els torns, si escau, els metres quadrats, etc, També caldria
que s'acordara un calendari per a la seu a aplicació.
Proposta: Una reunió monogràfica amb la Conselleria d’Educació, per tal d' establir les
plantilles, que haurien d'incloure les següents propostes:
 Col·legis Públics d'lnfantil, Primària i Educació Especial: plantilla mínima d'un lloc
d'auxiliar de gestió D 14 E009. Ara només existeixen en els centres de tres o més línies.
 lES, Escoles d'ldiomes, Conservatoris i Ensenyaments Especialitzats: plantilla mínima de
dos llocs de subaltern, dos d'auxiliar de gestió i dos de personal de neteja. Criteris per a
augmentar la plantilla segons dades objectives de matriculació, torns, horari, etc.
 Equips comarcals de manteniment.
K. Personal sanitari.
El personal que ocupa llocs de treball amb requisit de titulació sanitària –metges, metges del
treball, veterinaris, ATS-DUE, fisioterapeutes, auxiliars de clínica-, està discriminat en la seua
situació professional envers els seus companys que depenen de l’administració sanitaria de la
Generalitat. La majoria treballen a la Conselleria de Benestar Social, la qual està dirigida pel
Vicepresident tercer i responsable de l’Àrea Sòcio-sanitària del Consell, i per tant, amb
competència per a proposar l’unificació de les condicions laborals i salarials del personal amb
titulació sanitària que treballa a la Generalitat.
Proposta: Una reunió monogràfica amb les Conselleries d’Economia i Hisenda, Benestar Social i
Educació, per tal d' estudiar les mesures adients per a equipar laboral i salarialment al personal
amb el requisit de titulació sanitària amb el personal sanitari depenent d’institucions sanitàries.
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Propostes comunes a totes les conselleries i organismes autònoms:

(En la proposta presentada a la DG d'Administració Autonòmica, es reprodueixen en cada conselleria o
organisme)

LLOC NÚM: Tots els de
la Conselleria
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Informàtics Grup C
C 14 E019
Proposta del CODESI.

Informàtics Grup C
C 18 E026

LLOC NÚM: Tots els de
la Conselleria
Denominació
Retribucions
Altres
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

LLOC NÚM: Tots els de
la Conselleria
Denominació
Retribucions
Altres
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
D 12 E015
D 12 E030
Fan funcions d’atenció al públic.
Hi ha llocs de treball d’atenció al públic amb la classificació de E030.
Si totes i tots tenen la mateixa disponibilitat horària, realitzen el
mateix horari i tenen les mateixes funcions, han de percebre les
mateixes retribucions.

Administratiu
Administratiu/va
C 14 E019
C 14 E030
Fan funcions d’atenció al públic.
Hi ha llocs de treball d’atenció al públic amb la classificació de E030.
Si totes i tots tenen la mateixa disponibilitat horària, realitzen el
mateix horari i tenen les mateixes funcions, han de percebre les
mateixes retribucions.

LLOC NÚM: Tots els de CLASSIFICACIÓ ACTUAL
la Conselleria
Denominació
Complement específic
Altres
Observacions:

MODIFICACIÓ PROPOSTA

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Cap de negociat
Cap de negociat
E022
E030
Fan funcions d’atenció al públic.
Hi ha llocs de treball d’atenció al públic amb la classificació de E030.
Si totes i tots tenen la mateixa disponibilitat horària, realitzen el
mateix horari i tenen les mateixes funcions, han de percebre les
mateixes retribucions.
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LLOC NÚM: Tots els de CLASSIFICACIÓ ACTUAL
la Conselleria
Denominació
Complement específic
Forma de provisió
Altres
Observacions:

Cap d’Unitat
Cap d’Unitat
E026
E030
Concurs
Concurs
Fan funcions d’atenció al públic.
Hi ha llocs de treball d’atenció al públic amb la classificació de E030.
Si totes i tots tenen la mateixa disponibilitat horària, realitzen el
mateix horari i tenen les mateixes funcions, han de percebre les
mateixes retribucions.

LLOC NÚM: Tots els de CLASSIFICACIÓ ACTUAL
la Conselleria
Denominació
Retribucions
Forma de provisió
Observacions:

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Caps de negociat
C/D 16 E022

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Caps d’unitat
B/C 18E026 (si no correspon un
complement específic major)
Concurs
Concurs
S’han produït situacions derivades de sentències judicials que
incideixen en la classificacio de llocs catalogats com a caps de
negociat i llocs catalogats com a caps d’unitat, i tenint en compte que
la situació de partida era la mateixa en ambdues casos, es demana
que tots els llocs de cap de negociat que continuen tenint eixa
denominació passen a ser denominats caps d’unitat, tot i que la
classificació ha de ser B/C 18E026.
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CONSELLERIA D’INDÚSTRIA, COMERÇ I INNOVACIÓ
Propostes
LLOC NÚM: 4817,
4942, 5036, 5227, 1751
4360, 4819, 5039, 5885
6223, 7084, 7898, 9011
1761, 10921, 991, 1538
1663, 9013, 9014, 857,
1016, 2545, 3445, 3717
10922, 1959, 3547,
3834, 6290, 7096,
8679,10927, 10929

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Denominació
Retribucions
Funcions

Agent d’Inspecció
C 16 E022

Observacions:

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Agent d’Inspecció
B 18 E026
Donar suport a la direcció de la
unitat administrativa a que estiga
adscrit el lloc en la gestió dels
assumptes propis d’esta,
mitjançant la emissió d’informes
i propostes de resolució.
Informar els interessats.
-Qualsevol altra funció
accessòria a estes que implique
nivells de coneixement i aptituds
semblants.
Les funcions reals dels agents d’inspecció pertanyen al grup B de
Administració General, proposem el canvi de totes les places de agent
d’inspecció del grup C al B. Això suposa un mínim increment retributiu
perquè les persones continuen en el mateix grup fins que superen una
promoció interna.
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CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURES I TRANSPORTS
Propostes
LLOC NÚM: 4308
Denominació
Centre destinació
Retribucions
Funcions

Observacions:

LLOC NÚM: 238, 484,
627, 1451, 1772, 2320,
2388, 2518, 2726, 3225,
3290, 3466, 3776, 4177,
4220, 6175, 6740, 7267,
7632, 8062, 9000,
10191, 11769, 12470,
12497, 12498, 12501,
12504, 12715, 12716,
14434, 15035, 15040,
15041, 15053, 15154
Requisits:
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
Agent d’Inspecció
S.T. Transports
C 16 E022

MODIFICACIÓ PROPOSTA
Agent d’Inspecció

B 18E026
Donar suport a la direcció de la unitat
administrativa a que estiga adscrit el lloc
en la gestió dels assumptes porpis d’esta,
mitjançant la emissió d’informes i
propostes de resolució.
Informar els interessats.
-Qualsevol altra funció accessòria a estes
que implique nivells de coneixement i
aptituds semblants.
Les funcions reals dels agents d’inspecció pertanyen al grup B de
Administració General, proposem el canvi de totes les places de agent
d’inspecció del grup C al B. Això no suposa cap increment retributiu
perquè les persones continuen en el mateix grup fins que superen una
promoció interna.
CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

FPII Delineació
FPII Delineació
C 14 E019
C 18 E026
Es tracta d’un col·lectiu que no ha estat reclassificat des de 1997, i uqe
és susceptible de passar al nou grup B, per la qual cosa cal anar
ajustant la classificació.
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CONSELLERIA DE JUSTICIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Propostes
LLOC NÚM: 17975,
18059,18060
Denominació
Centre destinació
Retribucions
Naturalesa
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Traductor/a-Intèrpret
Traductor/a-Intèrpret
18059 i 18060 al Jutjats de Benidorm, 17975 a la Ciutat de la Justícia
de València.
C14 E010
A/B 20 E024
Laboral
Administració Especial
Els llocs de traductor estan classificats de forma generalitzada com a
grup A, ja que tant la titulació actual (llicenciat en Traducció) com les
antigues (llicenciat en Filologia) corresponen a eixe grup.
Fins i tot, els tècnics mitjans de promoció lingüística, tot i no haver
estat classificats en el grup A, si tenen el nivell 20, que és el mínim del
grup A. Com que ara estan en el grup C, es demana un lloc barrat A/B
per tal de possibilitar una promoció interna.
Es demana la classificació en Administració Especial perquè és criteri
que els llocs del grup A ho siguen.

LLOC NÚM: 401
Denominació
Centre destinació
Retribucions
Observacions:

LLOC NÚM: Unitats de
Medicina del Treball
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Cap d’Unitat d’Associacions i
Cap d’Unitat d’Espectacles
Espectacles
D.T. Justícia i Administracions
D.T. Governació Alacant
Públiques Alacant
B/C 18 E026
B/C 18 E026
Els llocs de cap d’unitat d’espectacles i associacions ja estan separats
a les D.T. de Castelló i València.
La persona titular, que està d’acord amb la proposta, exerceix de cap
d’unitat d’espectacles exclusivament des de fa més de huit anys.
CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Metge/ssa del treball
Metge/ssa del treball
A 20 E038
A 24 E046
Es tracta de igualar-ho als d’institucions sanitàries.

LLOC NÚM: Unitats de CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Medicina del Treball
Denominació
ATS-DUI del treball
ATS-DUI del treball
Retribucions
B 16 E013
B 22 E029
B 16 E023
Observacions:
Es tracta de igualar-ho als d’institucions sanitàries.
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LLOC NÚM: Tots

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Denominació

Tècnic/ca Mitjà/ana Prevenció
Tècnic/ca Mitjà/ana Prevenció
Riscos Laborals
Riscos Laborals
B 20 E032
B 21 E040
Es tracta de igualar-ho als d’institucions sanitàries.

Retribucions
Observacions:

MODIFICACIÓ PROPOSTA

LLOC NÚM: 19803,
19934
Requisits:
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

LLOC NÚM: 15623
Denominació
Retribucions
Centre destinació
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Ajudant Arxius i Biblioteques
Ajudant Arxius i Biblioteques
B 18 E 025
B 20 E 038
D.T. Alacant
Son els responsables màxims de la majoria d'arxius i biblioteques i les
funcions que presten son cada volta més complexes. Es proposa que
es modifique la classificación dels llocs al nivell B 20 E038. Es tracta
d'adaptar la classificació del posat a la de altres tècnics mitjans de la
Conselleria, com som els tècnics mitjans de promoció lingüística.

LLOC NÚM: 18050
Denominació
Centre destinació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Psicòleg/loga
Coordinador/a Equips Tècnics
DG Justicia. Alacant
A 20 E024
A 24 E042
Fa la tasca de coordinació de l’equip tècnic dels jutjats de familia i
violència a Alacant. Hi ha una nota interna de 22 de desembre de 2006
de la Directora General de Justicia per la qual se li comunica a la
titular que ha de fer tasques de coordinació.

LLOC NÚM: Tots els de
la Conselleria
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

FPII Delineació
FPII Delineació
C 16 E022
C 18 E026
Es tracta d’un col·lectiu que no ha estat reclassificat des de 1997, i que
és susceptible de passar al nou grup B, per la qual cosa cal anar
ajustant la classificació.

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Coordinador/a Equips Tècnics
A 22 E024
A 24 E042
La seua tasca de coordinació dels equips tècnics és molt complexa. A
banda d’exercir de psicòleg/loga, assesorament a jutges i tribunals,
emissió d’informes, assistència a vistes, organitcen la tasca dels
equips de les asistencies tècniques. Es proposa que es modifique la
classificación del llocs al nivell A 24 E042, per què pensem que el
nivell de responsabilitat ha de ser assimilada al de cap de secció.
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CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ
Propostes
LLOC NÚM: 401
Denominació
Centre destinació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Cap d’Unitat d’Associacions i
Cap d’Unitat d’Espectacles
Espectacles
D.T. Justícia i Administracions
D.T. Governació Alacant
Públiques Alacant
B/C 18 E026
B/C 18 E026
Els llocs de cap d’unitat d’espectacles i associacions ja estan separats
a les D.T. de Castelló i València.
La persona titular, que està d’acord amb la proposta, exerceix de cap
d’unitat d’espectacles exclusivament des de fa més de huit anys.
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CONSELLERIA D’EDUCACIÓ
Propostes

LLOC NÚM: 14733,
14734
Denominació
Centre destinació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

LLOC NÚM: 15113
Denominació
Centre destinació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Ajudant Arxius i Biblioteques
Ajudant Arxius i Biblioteques
CEFIRE Vinarós
CEFIRE Vinarós
B 16 E 013
B 20 E 038
Es tracta d'adaptar la classificació del lloc a la resta dels ajudants
d'arxius i biblioteques.

LLOC NÚM: 15109
Denominació
Centre destinació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Ajudant Arxius i Biblioteques
Ajudant Arxius i Biblioteques
CEFIRE Sagunt
CEFIRE Sagunt
B 18 E 013
B 20 E 038
Es tracta d'adaptar la classificació del lloc a la resta dels ajudants
d'arxius i biblioteques.

LLOC NÚM: Tots els de
la Conselleria
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

LLOC NÚM: Tots els de
la Conselleria
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Ajudant Arxius i Biblioteques
Ajudant Arxius i Biblioteques
CEFIRE Alcoi i Elx
CEFIRE Alcoi i Elx
B 16 E 023
B 20 E 038
El titular ja va guanyar per sentència l'abonament del complement de
destí 18 i el complement específic E 025. Es tracta d'adaptar la
classificació del lloc a la resta dels ajudants d'arxius i biblioteques.

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Ajudant Arxius i Biblioteques
Ajudant Arxius i Biblioteques
B 18 E 025
B 20 E 038
Són els responsables màxims de la majoria d'arxius i biblioteques i les
funcions que presten son cada volta més complexes. Es proposa que
es modifique la classificación dels llocs al nivell B 20 E038. Es tracta
d'adaptar la classificació del lloc a la d'altres tècnics mitjans de la
Conselleria, com som els tècnics mitjans de promoció lingüística.
MODIFICACIÓ PROPOSTA

Metge/essa del treball
Metge/essa del treball
A 22 E040
A 24 E046
Es tracta de igualar-ho als d’institucions sanitàries.
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LLOC NÚM: Tots
Denominació
Retribucions
Observacions:
LLOC NÚM: 23258 i
22740
Denominació
Centre de destí
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Tècnic/ca Mitjà/ana Prevenció
Tècnic/ca Mitjà/ana Prevenció
Riscos Laborals
Riscos Laborals
B 20 E032
B 21 E040
Es tracta de igualar-ho als d’institucions sanitàries.
CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Educador/a Educació Especial
CP Ramón Laporta de Sinarcas

El que corresponga amb la
prestació efectiva de serveis
Els ocupants d’aquests dos llocs no estan treballant al centre que
consta a les RPTs. Segons sembla, el 23258 estaria al CP Maestro
Aguilar de Camporrobles i el 22740 en el CEE Virgen de la Esperanza
de Xest

LLOC NÚM: Creació
d’un lloc nou
Denominació
Centre de Destí:
Observacions:

CLASSIFICACIÓ PROPOSTA

LLOC NÚM: 2507,
5951, 6094, 6101,
14189, 586, 1627,
12300, 55, 7371

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Requisits:
Retribucions
Observacions:

FPII Delineació
FPII Delineació
C 14 E019
C 18 E026
Es tracta d’un col·lectiu que no ha estat reclassificat des de 1997, i uqe
és susceptible de passar al nou grup B, per la qual cosa cal anar
ajustant la classificació.

Ajudant de manteniment
Escola Infantil “Caperucita Roja” de Burjassot
És la única escoleta infantil de la Generalitat que no té en plantilla un
ajudant de manteniment.
MODIFICACIÓ PROPOSTA

Llocs de Centres docents
Justificació de les propostes que venen a continuació:
Cal afavorir els llocs de treball adscrits als centres docents per varis motius, entre d’altres que no
s’han reconvertit des d’abans de les “fases” iniciades en 1997 i per l’increment de treball com a
conseqüència de l’assumpció de nous treballs.
LLOC NÚM: Tots els
CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
adscrits a centres
docents
Denominació
Subaltern
Subaltern
Subaltern resident
Subaltern resident
Retribucions
E 10 E004
E 12 E005
Observacions:
Aquest col·lectiu no s’ha reconvertit des d’abans de les “fases”
iniciades el 1997.
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LLOC NÚM: Tots els
adscrits a centres
docents
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

LLOC NÚM: Tots els
adscrits a centres
docents
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

LLOC NÚM: Tots els
adscrits a centres
docents
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

LLOC NÚM: Tots els
adscrits a centres
docents
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

LLOC NÚM: Tots els
adscrits a centres
docents
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Netejador/a
Netejador/a
E 10 E004
E 12 E005
Aquest col·lectiu no s’ha reconvertit des d’abans de les “fases”
iniciades el 1997.
MODIFICACIÓ PROPOSTA

Auxiliar de Gestió
Auxiliar de Gestió
D 12 E005
D14 E009
Aquest col·lectiu no s’ha reconvertit des d’abans de les “fases”
iniciades el 1997.
MODIFICACIÓ PROPOSTA

Administratiu/va
Administratiu/va
C 14 E009
C16 E011
Aquest col·lectiu no s’ha reconvertit des d’abans de les “fases”
iniciades el 1997.
MODIFICACIÓ PROPOSTA

Educador/a Educació Especial
Educador/a Educació Especial
C 14 E010
C16 E022
Pel que fa al nivell, aquest col·lectiu no s’ha reconvertit des d’abans de
les “fases” iniciades el 1997.
Pel que fa al complement específic, els educadores han de romandre
al centre més de 36 hores i quart setmanals, ja que han d’atendre el
menjador, el pati, les tutories i tasques administratives fora de l’horari
lectiu.
MODIFICACIÓ PROPOSTA

Educador/a Educació Infantil
Educador/a Educació Infantil
C 14 E010
C16 E022
Pel que fa al nivell, aquest col·lectiu no s’ha reconvertit des d’abans de
les “fases” iniciades el 1997. Pel que fa al complement específic, els
educadores han de romandre al centre més de 35 hores setmanals, ja
que han d’atendre el menjador, el pati, les tutories i tasques
administratives fora de l’horari lectiu.
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LLOC NÚM: Tots els
adscrits a centres
docents
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

LLOC NÚM: Tots els
adscrits a escoles
infantils
Denominació
Retribucions
Situació del lloc
Altres
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Fisioterapeuta
Fisioterapeuta
B 19 E013
B 21 E022
Es tracta de igualar-ho als d’institucions sanitàries.

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Mestre/a escola infantil
Mestre/a escola infantil
B 16 E013
B 21 E018
AM
-Son laborals.
Aquests llocs de treball haurien de passar a dependre a tots els
efectes a l'Administració Educativa, deixant d'estar en les RLTs de
l'Administració del Consell, amb independència que les persones
ocupants siguen laborals a extingir. Tan a extingir poden estar en la
RLT de personal docent com en les RLTs del Consell.
També es tracta de igualar les retribucions al personal docent.
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CONSELLERIA DE CULTURA I ESPORT
Propostes
LLOC NÚM: 15
Denominació
Centre destinació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Ajudant Arxius i Biblioteques
Ajudant Arxius i Biblioteques
Biblioteca Pública de Orihuela
B 16 E 023
B 20 E 038
El titular va guanyar per sentència l'abonament del complement de
destí 18 i el complement específic E 025. Es tracta d'adaptar la
classificació del posat a la resta dels ajudants d'arxius i biblioteques.

LLOC NÚM: Tots els de
la Conselleria
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

LLOC NÚM: 8272
Denominació
Centre destinació
Localitat del lloc
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Tècnic Jurídic Patrimoni
Tècnic Jurídic Patrimoni
D.G. Patrimoni Cultural Valencià
D.G. Patrimoni Cultural Valencià
València
València
A 20 E024
A 20 E038
A la DG de Patrimoni Cultural Valencià hi ha tres llocs de tècnics
jurídics de patrimoni. Els tres tenen les mateixes funcions però el lloc
núm. 8272 té diferent específic.

LLOC NÚM: 4622,
12704, 11481, 17519,
13849, 17521
Denominació
Retribucions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Forma de provisió
Observacions:

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Ajudant Arxius i Biblioteques
Ajudant Arxius i Biblioteques
B 18 E 025
B 20 E 038
Son els responsables màxims de la majoria d'arxius i biblioteques i les
funcions que presten son cada volta més complexes. Es proposa que
es modifique la classificació dels llocs al nivell B 20 E038. Es tracta
d'adaptar la classificació del posat a la de altres tècnics mitjans de la
Conselleria, com som els tècnics mitjans de promoció lingüística.

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Tècnic/a arqueologia
Tècnic/a arqueologia
A 20 E039
A 22 E040
A 20 E027 (13849)
Concurs
Concurs
Fan tasques molt complexes, incluïnt resolucions, treballen amb altres
administracions

LLOC NÚM: Tots els de CLASSIFICACIÓ ACTUAL
la Conselleria
Denominació
Vigilant de Museu
Retribucions
E 10 E004
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Vigilant de Museu
E 12 E005
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Observacions:

Aquest col·lectiu no s’ha reconvertit des d’abans de les “fases”
iniciades el 1997.

LLOC NÚM: 12007,

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

(2507, 5951, 6094, 6101, 14189,
586, 1627, 12300, 55, 7371)

Requisits:
Retribucions
Observacions:

FPII Delineació
FPII Delineació
C 14 E019
C 18 E026
Es tracta d’un col·lectiu que no ha estat reclassificat des de 1997, i uqe
és susceptible de passar al nou grup B, per la qual cosa cal anar
ajustant la classificació.

LLOC NÚM: 17512
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Tècnic/a d'inventaris
Tècnic/a d'inventaris
A 20 E038
A 22 E040
Es tracta d'igualar el lloc amb altres llocs de tècnic.
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CONSELLERIA D’ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ
Prèvies
Primera. La representació de la conselleria va dir en les dues darreres reunions (març;: i
novembre de 2005) que prenia nota de les propostes. Esperem que ja haja pres nota i que ara
negocie i done una resposta a les propostes presentades.
Segona. En la sessió de 3 de abril de 2006, STAPV va proposar que els Especialistes de
Productivitat es classificaren com segueix:
LLOC NUM: 4492,
7105
Denominació
Retribucions
Naturalesa
Sector

CLASSIFICACIO ACTUAL

MOOIFICACIO PROPOSTA

Especialista Productivitat
C 14 E019
Laboral

Especialista Productivitat
C 16 E022
Funcionarial
General

Així es va reflectir en l'esborrany d'acta enviat el passat dia 3 de novembre de 2006:
"STAPV manifiesta que... puestos de Especialista en Productividad, dado que los
ocupantes son funcionarios de carrera y que las plazas son laborales, proponen
mantener la misma denominación actual pero adscritas a administración general.
La representación de la Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo acepta esta
clasificación y propone que pasen a ser administrativos C14E019."
La representació de STAPV en l'esmentada sessió no va escoltar en cap moment que la
conselleria proposara la classificació com a "administratius", la qual cosa és estranya si
realment es va dir, ja que escoltarem perfectament que s'acceptava la classificació com
Administració General i que no s'acceptava el canvi de nivell i específic, sinó que es deixaven els
llocs amb la classificació que ja tenien, C14E019. Com que l'esborrany de l'acta ha estat tramés
a aquest sindicat el passat dia 3 de novembre, no s'han efectuat encara les correccions
oportunes en la redacció final de l'acta.
Aquest sindicat ignora si hi ha hagut propostes posteriors de la Conselleria en el sentit de
classificar el lloc com a administratiu, però el fet que tenim contrastat és que els llocs han estat
classificats efectivament com a Administratius, amb canvi de funcions. La resolució de
classificació indica que es fa a proposta de STAPV, cosa que és incerta, ja que ni ho vam proposar
ni vam acceptar cap proposta en la CCT en eixe sentit pel senzill fet que aquesta no es va produir.
En conseqüència demanem que:
 Es modifique l'acta [s'enviara escrit específicJ
 Es modifique la resolució de classificació en un dels dos sentits següents:
 O bé es classifiquen com a Especialistes de Productivitat, amb les funcions
antigues.
 O bé s’indica que, a pesar del que es va negociar en la CCT, la conselleria
d’Economia ha proposat posteriorment la classificació com a Adminiistratius i que
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la conselleria de Justícia ha decidit classificar-lo així, però que eixa no era la
proposta de STAPV.

Propostes
LLOC NÚM: 4355,
1368 i 18544
Denominació
Centre destinació
Retribucions
Forma de provisió
Observacions:

LLOC NÚM:
21193, 22600
Requisits:
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Cap Secció Tributs Joc
Cap Secció Tributs Joc
D.T. Economia i Hisenda
D.T. Economia i Hisenda
A 24 E042
A 24 E046
Cos d’Inspectors/ores de Tributs de la Generalitat
La resta de caps de secció de la mateixa D.T. i amb les mateixes
circumstàncies i requisits, (funcionaris, grup A, sector especial,
Inspector de Tributs) tenen un complement E046.
La present situació prové del moment en què es va desdoblar el lloc de
cap de secció de joc en cap de secció administrativa i cap de secció
fiscal, assignant als dos el mateix nivell i complement específic. Més
tard, quan es va crear el Cos d’Inspectors de Tributs i es va establir
com a requisit del lloc de cap de secció fiscal pertànyer a aquest cos,
es va produir la discriminació assenyalada ja que la resta de caps de
secció, per als que també és requisit pertànyer al Cos d’Inspectors,
però tenen un complement específic més alt.

5335, CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

FPII Delineació
FPII Delineació
C 14 E019
C 18 E026
Es tracta d’un col·lectiu que no ha estat reclassificat des de 1997, i uqe
és susceptible de passar al nou grup B, per la qual cosa cal anar
ajustant la classificació.
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
Propostes

LLOC NÚM: 349, 3517, CLASSIFICACIÓ ACTUAL
243, 1655, 2772, 2969,
3294, 4095, 7475,
9031, 14540
Denominació
Tècnic mitjà laboratori
Centre destinació
Localitat del lloc
Retribucions
Observacions:

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Tècnic mitjà laboratori

Laboratori Agroalimentari
Burjassot
B 19 E027

B 20 E039 o
A/B 20 E039
Les funcions són iguals a les desenvolupades per els Tècnics
Laboratori grup A. Caldria fer un procés de promoció interna per
reconversió a estes places.

LLOC NÚM: 2966,
8089, 8090, 9479
Denominació

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Tècnic mitjà laboratori

Tècnic mitjà laboratori

Centre destinació
Localitat del lloc
Retribucions

Estació Viticultura i Enologia
Requena
B 19 E027 (2966, 8089, 8090)
B 20 E039 o
B 17 E013 (9479)
A/B 20 E039
Les funcions són iguals a les desenvolupades per els Tècnics mitjans
del Laboratori Agroalimentari de Burjassot. Cal, per tant, igualar les
retribucions a la proposta que fem per a aquests.

Observacions:

LLOC NÚM: 3686
Denominació
Centre destinació
Localitat del lloc
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Tècnic laboratori
Tècnic laboratori
Laboratori Agroalimentari
Laboratori Agroalimentari
Burjassot
Burjassot
A 20 E038
A 20 E039
La resta dels llocs de Tènics Laboratori tenen el específic E 039.
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LLOC NÚM: 14537
Denominació

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
Tècnic laboratori

MODIFICACIÓ PROPOSTA
Cap de secció de Mitjans de
Producció
A 24 E042

Retribucions
Centre destinació
Observacions:

A 20 E039
Laboratori Agroalimentari Burjassot
El titular està realitzant fa temps les funcions de cap de secció sense
que s’haja reconegut.

LLOC NÚM: 14660
Denominació

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
Químic laboratori

Centre destinació
Retribucions
Observacions:

Laboratori Agroalimentari Burjassot
A 20 E039
A 24 E042
El titular està realitzant fa temps les funcions de cap de secció sense
que s’haja reconegut.

LLOC NÚM: Tots els de
la Conselleria
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

LLOC NÚM: 18540,
18466, 17278
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

LLOC NÚM: 23388,
23046, 22340
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA
Cap de secció d’Aliments,
Begudes i Olis

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Veterinaris
Veterinaris
A 20 E039
A 22 E040
Tots els veterinaris esta en el nivell mínim del seu grup.
MODIFICACIÓ PROPOSTA

Auxiliars d’Inspecció Pesca Marítima
D 12 E015
D 12 E034
Compensació de la realització de la jornada en horari nocturn o festiu i
la forma de prestació a bord d’helicòpters.
MODIFICACIÓ PROPOSTA

Inspector/a de Pesca Marítima
C 14 E019
B 16 E034
Les funcions reals dels agents d’inspecció pertanyen al grup B de
Administració General, proposem el canvi de totes les places de agent
d’inspecció del grup C al B. Això no suposa cap increment retributiu
perquè les persones continuen en el mateix grup fins que superen una
promoció interna.
A més a més , així es compensa la realització de la jornada en horari
nocturn o festiu i la forma de prestació a bord d’helicòpters.
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LLOC NÚM: Tots els de CLASSIFICACIÓ ACTUAL
la Conselleria
Denominació
Requisits

Observacions:

Auxiliar Laboratori
F.P. I Grau Química

F.P. I o Cicle Formatiu Grau Mitjà
en :
- Indústria Alimentària.
- Química.
- Sanitat.
Es tracta d’adaptar les noves titulacions al requisit del llocs de treball.
Es dona la circumstància que al Laboratori de Sanitat Animal les
tècniques i funcions estan més properes a la sanitat i no a la química.

LLOC NÚM: Tots els de CLASSIFICACIÓ ACTUAL
la Conselleria
Denominació
Requisits

Observacions:

LLOC NÚM: Tots els de
la Conselleria
Denominació
Retribucions
Observacions:

MODIFICACIÓ PROPOSTA

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Analista Laboratori
F.P. II Grau Química.
F.P. II Grau Viticultura i Enologia.

F.P. II o Cicle Formatiu Grau
Superior en :
- Indústria Alimentària.
- Química.
- Sanitat.
Es tracta d’adaptar les noves titulacions al requisit del llocs de treball.
Es dona la circumstància que al Laboratori de Sanitat Animal les
tècniques i funcions estan més properes a la sanitat i no a la química.
CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Director/a Oficina Comarcal
A/B 24 E042
A/B 24 E046
Són els responsables del contacte directe entre la Conselleria i el món
agrari i rural valencià, transmeten la informació, gestió de
subvencions, participen en la formació, etc.

LLOC NÚM:17029

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Denominació
Destinació
Retribucions
Observacions:

Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
OCAPA “Les Ports” Morella
OCAPA “Les Ports” Morella
D 12 E005
D 12 E015
Es l’únic auxiliar de gestió no classificat amb l’específic E015.
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LLOC NÚM:17051

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació

Auxiliar de gestió

Auxiliar de gestió

Retribucions

D 12 E005

D 12 E005

Centre Destinació

Unitat Territorial de Castelló de la
Plana

Oficina de Vila-real, seu principal
de l’OCAPA

Observacions:

L'OCAPA la Plana Baixa té la seu principal a Vila-real i a més a més té
dos Unitats Territorials ubicades una a Onda i l’altra a Castelló de la
Plana. A causa de la realitat agrícola de la comarca a l’oficina de Vilareal, hi ha un gran volum de treball ja que una major part dels usuaris
dels diversos termes municipals que formen part d’aquesta s’adrecen a
l’oficina de Vila-real.

LLOC NÚM: 72, 216,
268, 943, 1537, 4371,
6435, 10562
Requisits:
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

FPII Delineació
FPII Delineació
C 14 E019
C 18 E026
Es tracta d’un col·lectiu que no ha estat reclassificat des de 1997, i uqe
és susceptible de passar al nou grup B, per la qual cosa cal anar
ajustant la classificació.
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CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL
Propostes

LLOC NÚM: Tots els de
la Conselleria
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

LLOC NÚM: Tots els de
les Residencies de la
3ª Edat i els CEAM
Denominació
Centre destinació
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

LLOC NÚM: 15847
Denominació

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
Cap de Servei de Formació i
Qualitat en Recursos Humans
A 26 E047

Retribucions
Observacions:

LLOC NÚM: 13236,
13941, 13942, 13943
Denominació
Retribucions
Observacions:

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Director de Llar
Director de Llar
B 16 E023
B20 E030
Entenem que els directors de Llar tenen la mateixa responsabilitat
que els directors de CEAM, per la qual cosa han de percebre el mateix
complement de destí.

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Subaltern
Subaltern/Zelador
Residencies de la 3ª Edat i CEAM
En aquest tipus de centre són més nombroses les funcions que
correspondrien als zeladors que als subalterns.
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Cap de Servei de Formació i
Qualitat en Recursos Humans
A 26 E049

Tots els llocs de cap de servei destinats en la Sotssecretaria de la
Conselleria de Benestar Social -números 24683, 22851, 10214, 21915,
15954, 21914, 2761 i 15845- estan classificats com a E049, sent que quasi
totes les persones titulars tenen menor antiguitat en la Conselleria. No
voldriem pensar que hi ha discriminació a causa de que el titular realitza
tasques sindicals -delegado de la Junta de Personal, delegat de Salut
Laboral; President del Comité de Salut Laboral i Delegat Sindical de STAPVdes de 1999 fins ara, període en què s'han produït les reclassificacions "al
alça" dels llocs de caps de servei esmentats.

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Ajudant Arxius i Biblioteques
Ajudant Arxius i Biblioteques
B 16 E 023
B 20 E 038
Son els responsables màxims de la majoria d'arxius i biblioteques i les
funcions que presten son cada volta més complexes. Es proposa que
es modifique la classificación dels llocs al nivell B 20 E038. Es tracta
d'adaptar la classificació del posat a la de altres tècnics mitjans de la
Conselleria, com som els tècnics mitjans de promoció lingüística.
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Llocs de centres d’atenció directa i de avaluació i atenció a la discapacitat.
LLOC NÚM: Tots els
d'aquests centres
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

LLOC NÚM: Tots els
d'aquests centres
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

LLOC NÚM: Tots els
d'aquests centres
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

LLOC NÚM: Tots els
d'aquests centres
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

LLOC NÚM: Tots els de
la Conselleria
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Metge/ssa
Metge/ssa
A 20 E024
A 24 E037
Es tracta de igualar-ho als d’institucions sanitàries.

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Ajudant tècnic/a sanitari/ària
Ajudant tècnic/a sanitari/ària
B 16 E013
B 21 E022
Es tracta de igualar-ho als d’institucions sanitàries.

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Auxiliar Clínica
Auxiliar Clínica
D 12 E005
D14 E009
Es tracta de igualar-ho als d’institucions sanitàries.

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Ajudant Residència/Serveis
Ajudant Residència/Serveis
E 10 E004
E 12 E005
Es tracta de igualar-ho als d’institucions sanitàries.

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Fisioterapeuta
Fisioterapeuta
B 19 E013
B 21 E022
Es tracta de igualar-ho als d’institucions sanitàries.
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CONSELLERIA DE SANITAT
Propostes
LLOC NÚM: Creació de
nous llocs
Denominació
Centre de Destí:
Observacions:

CLASSIFICACIÓ PROPOSTA
Cap d’unitat
Inspecció S.S. de Burjassot, Ontinyent, Dènia i Elx.
En eixes inspeccions no hi ha caps.

Actualització de l'adscripció dels llocs de treball de la conselleria, en especial de les Inspeccions
Sanitàries, per l'existència d'errades i canvis d'adscripció. Acompanyem escrit amb aquesta
relació d'errades i canvis com a annex IV.
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CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AIGUA, URBANISME I HABITATGE
Propostes
LLOC NÚM: 16153

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Centre destinació
Retribucions
Observacions:

Secretari Territorial
D.T. Alacant
A 26 E044
A 26 E049
És l’únic secretari territorial amb aquesta classificació. Els de
València, lloc 16155, i Castelló, lloc 16154 ja tenen el específic E049.

LLOC NÚM: 11494
Denominació
Centre destinació
Localitat del lloc
Retribucions
Altres
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Tècnic d’Educació Ambiental
Tècnic d’Educació Ambiental
D.G. Qualitat Ambiental
D.G. Qualitat Ambiental
València
València
A 20 E039
A 24 E042
És de Administració Especial
No entenem com poden haver dos tècnics d’Educació Ambiental amb
diferent classificació i que un estiga en administració general (núm.
10089) i l’altre ho siga d’administració especial (núm. 11494).

LLOC NÚM: 16353,
16354, 16355, 17287,
17288, 17289, 17290,
17291, 17292, 17293,
17294, 17295, 17296,
17297, 17298
Denominació

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

LLOC NÚM: Tots els
llocs d’Agent
Mediambiental

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Agent de Qualitat Ambiental

Agent d’Inspecció de Qualitat
Ambiental
Retribucions
C 16 E022
B 18 E026
Observacions: Les funcions reals dels agents d’inspecció (com són els de qualitat ambiental)
pertanyen al grup B (ja que inclouen la inspecció, però també la interpretació i valoració dels
anàlisis de laboratori, així com l’elaboració d’un informe). Proposem per aixó el canvi de totes
les places de agent de Qualitat Ambiental del grup C al B. Això suposa un mínim increment
retributiu perquè les persones continuen en el mateix grup fins que superen una promoció
interna.
MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Agent Mediambiental
Retribucions
C 14 E028
C 17 E037
Observacions: Compliment de l'acord de 23 d'abril entre la Conselleria de Territori i Habitatge i
les organitzacions sindicals, que s'adjunta com a annex III.
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LLOC NÚM: Tots els
CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
llocs de Cap de Zona
Denominació
Cap de Zona
Retribucions
C 15 E030
C 18 E038
Observacions: Compliment de l'acord de 23 d'abril entre la Conselleria de Territori i Habitatge i
les organitzacions sindicals, que s'adjunta com a annex III.
LLOC NÚM: Tots els
llocs de Cap de
Comarca

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Cap de Comarca
Retribucions
C 16 E032
C 19 E039
Observacions: Compliment de l'acord de 23 d'abril entre la Conselleria de Territori i Habitatge i
les organitzacions sindicals, que s'adjunta com a annex III .
LLOC NÚM: 204
Denominació
Naturalesa
Forma de provisió
Requisits
Observacions:.

LLOC NÚM: 56
Denominació
Naturalesa
Forma de provisió
Requisits
Observacions:.

LLOC NÚM: 10244,
5811 i 8060
Requisits:
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
Cap de Servei de Gestió forestal
Indistinta
Lliure designació
-------

MODIFICACIÓ PROPOSTA

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
Cap de Servei de Biodiversitat
Indistinta
Lliure designació
-------

MODIFICACIÓ PROPOSTA

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Administració especial
Concurs
Enginyer Forestal (Ingeniero de
Montes)
És una situació molt semblant a la del lloc 22011, cap de Servei de
Caça i Pesca, del qual hi ha una sentència (1306/2003, del TSJCV, que
també afecta als llocs de tècnics números 11492, 11483 i 14645) que
obliga a la seua classificació com a d’administració especial.

Administració especial
Concurs
Enginyer Forestal (Ingeniero de
Montes)
És una situació molt semblant a la del lloc 22011, cap de Servei de
Caça i Pesca, del qual hi ha una sentència (1306/2003, del TSJCV, que
també afecta als llocs de tècnics números 11492, 11483 i 14645) que
obliga a la seua classificació com a d’administració especial.

FPII Delineació
FPII Delineació
C 14 E019
C 18 E026
Es tracta d’un col·lectiu que no ha estat reclassificat des de 1997, i que
és susceptible de passar al nou grup B, per la qual cosa cal anar
ajustant la classificació.
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CONSELLERIA DE TURISME
Propostes
LLOC NÚM: 4617,
4772, 10913, 10915,
10924, 10925, 15159,
15157, 2476, 6365,
10947, 6171, 7544

CLASSIFICACIÓ
ACTUAL

Denominació
Retribucions
Funcions

Agent d’Inspecció
C 16 E022

Observacions:

LLOC NÚM: 24717,
24847, 24851
Denominació
Centre destinació
Localitat del lloc
Requisits
Observacions:.

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Agent d’Inspecció
B 18 E026
Donar suport a la direcció de la unitat
administrativa a que estiga adscrit el lloc en la
gestió dels assumptes propis d’esta, mitjançant
la emissió d’informes i propostes de resolució.
Informar els interessats.
-Qualsevol altra funció accessòria a estes que
implique nivells de coneixement i aptituds
semblants.
Les funcions reals dels agents d’inspecció pertanyen al grup B de
Administració General, proposem el canvi de totes les places de agent
d’inspecció del grup C al B. Això suposa un mínim increment retributiu
perquè les persones continuen en el mateix grup fins que superen una
promoció interna.

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Tècnics d’Inspecció
S.T. Turisme
Alacant (24717, 24847) València (24851)
Arquitecte/a Tècnic/a
Arquitecte/a Tècnic/a
Enginyer/a Tècnic/a Industrial
S’exigeix la titulació d’aparellador o arquitecte tècnic i, pel contingut
de les seues funcions cal que s’òbriga també als enginyeres tècnics
industrial.
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CONSELLERIA D’IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA
Propostes comunes a la resta de conselleries

SERVEF
Propostes
LLOC NÚM: 19939

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Denominació

Cap de negociat Gestió de mitjans Caps d’unitat Gestió de mitjans
audiovisuals
audiovisuals
C/D 16 E022
B/C 18E030
Realitza funcions d’organització, gestió i coordinació de la imatge del
Servef, tant corporativa com institucional, així com funcions d’arxiu i
documentalista d’imatges, vídeos i fotografies per a les diverses
publicacions i mitjans de comunicació. Per a d’això, ha de desplaçarse per tot el País Valencià.

Retribucions
Observacions:

LLOC NÚM: Tots els CLASSIFICACIÓ ACTUAL
del SERVEF
Denominació
Retribucions
Observacions:

Retribucions
Observacions:

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Agents Oficina d’Ocupació
Agents Oficina d’Ocupació
B 20 E026
B 24 E042
Quan estaven en l’INEM, aquests llocs tenien la consideració de Caps
de Secció. Si els directors d’oficina de primera se’ls equipara a caps de
servei, el més lògic és que s’equiparen aquests llocs a cap de secció.

LLOC NÚM: Tots els CLASSIFICACIÓ ACTUAL
del SERVEF
Denominació

MODIFICACIÓ PROPOSTA

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Caps d‘Unitat
Caps d‘Unitat
Centre Servef d’Ocupació 1ª
Centre Servef d’Ocupació 1ª
B 20 E026
B 24 E042
Quan estaven en l’INEM, aquests llocs tenien la consideració de Caps
de Secció. Si els directors d’oficina de primera se’ls equipara a caps de
servei, el més lògic és que s’equiparen aquests llocs a cap de secció.
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LLOC NÚM: Tots els CLASSIFICACIÓ ACTUAL
del SERVEF

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions

Caps d‘Unitat
Centre Servef d’Ocupació 2ª
B/C 18 E026

Caps d‘Unitat
Centre Servef d’Ocupació 2ª
B/C 20 E038

LLOC NÚM:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació

Centre Servef d’Ocupació 3ª

Retribucions

Centre Servef d’Ocupació 4ª 20166
Segorbe, 20640Ayora (C/D 16
E022), 20049 ChelvaC/D 16 E026
C/D 16 E026

LLOC NÚM: 21201

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions
Observacions:

Delineant
Delineant
C 14 E019
C 18 E026
Es tracta d’un col·lectiu que no ha estat reclassificat des de 1997.

B/C 18 E026

Llocs de Centres d’Ocupació
Justificació de les propostes que venen a continuació:
Cal afavorir els llocs de treball adscrits als centres d’ocupació del Servef, per tal d’evitar la fuga
massiva que s’està produint a cada concurs que es celebra. Per això, cal fer-los atractius i així
compensar altres problemes de penositat que tenen aquests llocs.
LLOC NÚM: Tots els
dels Centres SERVEF
d’Ocupació
Denominació
Retribucions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Tècnic/a Administració
A 20 E024

Tècnic/a Administració
A 20 E037

LLOC NÚM: Tots els
dels Centres SERVEF
d’Ocupació
Denominació
Retribucions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Tècnic/a Administració
A 20 E038

Tècnic/a Administració
A 20 E040

LLOC NÚM: Tots els
dels Centres SERVEF
d’Ocupació
Denominació
Retribucions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Tècnic/a Mitjà/ana Administració
B 18 E013

Tècnic/a Mitjà/ana Administració
B18 E022
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LLOC NÚM: Tots els
dels Centres SERVEF
d’Ocupació
Denominació
Retribucions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Tècnic/a Mitjà/ana Administració
B 18 E026

Tècnic/a Mitjà/ana Administració
B 18 E030

LLOC NÚM: Tots els
dels Centres SERVEF
d’Ocupació
Denominació
Retribucions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Administratiu/va
C 14 E010

Administratiu/va
C 14 E018

LLOC NÚM: Tots els
dels Centres SERVEF
d’Ocupació
Denominació
Retribucions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Administratiu/va
C 14 E019

Administratiu/va
C 14 E030

LLOC NÚM: Tots els
dels Centres SERVEF
d’Ocupació
Denominació
Retribucions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Auxiliar de Gestió
D 12 E005

Auxiliar de Gestió
D 12 E014

LLOC NÚM: Tots els CLASSIFICACIÓ ACTUAL
dels Centres SERVEF
d’Ocupació
Denominació
Auxiliar de Gestió
Retribucions
D 12 E015

MODIFICACIÓ PROPOSTA

LLOC NÚM: Tots els CLASSIFICACIÓ ACTUAL
dels Centres SERVEF
d’Ocupació
Denominació
Subaltern/a
Retribucions
E 10 E004

MODIFICACIÓ PROPOSTA

LLOC NÚM: Tots els CLASSIFICACIÓ ACTUAL
dels Centres SERVEF
d’Ocupació
Denominació
Subaltern/a
Retribucions
E 10 E 013

MODIFICACIÓ PROPOSTA
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LLOC NÚM: 20536

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Denominació
Centre Destinació
Localitat del lloc
Retribucions
Observacions

Administratiu/va
Administratiu/va
D.T. SERVEF
D.T. SERVEF
Castelló
Castelló
C 14 E010
C 14 E 019
Les tasques assignades requereixen major dedicació horària.

LLOC NÚM: 20335

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Denominació
Centre Destinació
Localitat del lloc
Retribucions
Observacions

Tècnic/ca Administració
Tècnic/ca Administració
D.T. SERVEF
D.T. SERVEF
Castelló
Castelló
A 20 E024
A 20 E038
Les tasques assignades requereixen major dedicació horària.
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IVAJ
Propostes
1. Complement específic E030
Hi ha llocs de treball d’atenció al públic amb la classificació de E030. Si totes i tots tenen la
mateixa disponibilitat horària, realitzen el mateix horari i tenen les mateixes funcions, han de
percebre les mateixes retribucions. En l'IVAJ són, almenys, els següents
LLOC NÚM: 1006, 1745, CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
4709, 6632, 11940,
16486, 19555, 21481,
22160, 22162, 22163,
22164, 22342
Denominació
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Retribucions
D 12 E015
D 12 E030
D 12 E005 (4709)
Centre de destinació
Registres d'entrada de València,
Unitats Territorials de Castelló i Alacant,
Centre d'Informació Juvenil,
Central de Reserves,
Alberg de Moraira i
Residència Juvenil de Benicarló
Observacions
Fan funcions d’atenció al públic.
LLOC NÚM: 6881
Denominació
Retribucions
Centre de destinació
Observacions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
Administratiu/va
C 14 E019
Unitat Territoral d'Alacant
Fa funcions d’atenció al públic.

MODIFICACIÓ PROPOSTA
Administratiu/va
C 14 E030

LLOC NÚM: 18894, 424,
7250, 9765, 18934
Denominació
Complement específic
Altres

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Cap de negociat
E022
Fan funcions d’atenció al públic.

Cap de negociat
E030

LLOC NÚM: 832, 15529

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació

Cap d'Unitat Gestió Administrativa Alberg Argentina de Benicàssim
Administrador/a Alberg d'Alborache
E026
E030
Fan funcions d’atenció al públic.

Complement específic
Altres
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LLOC NÚM: 469, 550,
4551
Denominació
Centre Destinació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Subaltern/a
R.J. “La Florida” Alacant
E 10 E004
Fan funcions d’atenció al públic.

Subaltern/a
R.J. “La Florida” Alacant
E 10 E030

LLOC NÚM: 4968,
8938, 3884
Denominació
Centre Destinació

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Retribucions
Observacions:

Vigilant
Vigilant
Alberg “La Marina” Moraira, Campament “Jaume I” Alcossebre,
Campament de Navalón
E 10 E004
E 10 E030
Fan funcions d’atenció al públic.

2. Turivaj
Justificació dels canvis demanats per als llocs de treball adscrits al Turivaj:
Aquests llocs de treball no solament atenen al públic, com la resta de llocs per als què se
sol·licita el E030, sinó que també tenen la responsabilitat de cobrar diners per la venda de
diversos producte. Eixa major responsabilitat ha de ser compensada mitjançant un específic
major. El E035 ja existeix com a posició retributiva a diversos llocs de treball de la Generalitat,
entre ells un lloc de treball del mateix IVAJ.
LLOC NÚM: 9064, 18693, CLASSIFICACIÓ ACTUAL
22187, 22343
Denominació
Auxiliar de gestió
Retribucions
D 12 E015

MODIFICACIÓ PROPOSTA

LLOC NÚM: 16485,
19276, 14055, 11526
Denominació
Retribucions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Auxiliar de gestió turística
D 12 E015

Auxiliar de gestió turística
D 12 E035

LLOC NÚM: 14314,
16468, 14315, 14056,
11527
Denominació
Retribucions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Administratiu
C 14 E019
C 15 E020

Administratiu turístic
C 14 E035
C 15 E035

LLOC NÚM: 14312
Denominació
Retribucions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
Cap d’Unitat Gestió Turística
B/C 18 E026

MODIFICACIÓ PROPOSTA
Cap d’Unitat Gestió Turística
B/C 18 E035
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LLOC NÚM: 11730,
13936, 16482, 16483,
16484, 16467, 14074
Denominació
Retribucions
Altres

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

TM Activitats Turístiques
TM Activitats Turístiques
TM Serveis Joventut
TM Serveis Joventut
B 18 E025
B 20 E035
B 18 E013
Fan funcions d’atenció al públic i manegen diners en efectiu. A més, així
s’homologa el nivell a d’altres tècnics mitjans de la Generalitat.

3. Altres propostes
LLOC NÚM: 15076

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions
Observacions:

Operador sistemes informàtics
C 14 E019
Proposta del CODESI.

Operador sistemes informàtics
C 18 E026

LLOC NÚM: 23063

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions
Observacions:

Cap d’operacions
C 18 E026
Proposta del CODESI.

Cap d’operacions
C 20 E038

LLOC NÚM: 21480, 830, CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
23636, 3713
Denominació
Director/a Albergue: “La Marina” de Moraira, “Argentina” de Benicàssim,
d’Alborache, “Mar i Vent” de Piles
Retribucions
A/B 22 E040
A/B 24 E042
Observacions:
Les responsabilitats que s’assumeixen en els càrrecs directius d’aquests
centres cal que siguen homologades, almenys, al nivell de cap de secció.
LLOC NÚM: 13327, 174, CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
1390
Denominació
Director/a Residència Juvenil: “La Florida” d’Alacant, “Sant Crist del
Mar” de Benicarló, “Maria de Lledó” de Castelló
Retribucions
A/B 22 E040
A/B 24 E042
Observacions:
Les responsabilitats que s’assumeixen en els càrrecs directius d’aquests
centres cal que siguen homologades, almenys, al nivell de cap de secció.
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LLOC NÚM: 19338,
CLASSIFICACIÓ ACTUAL
23256, 15059, 15061,
15062, 18894, 12465,
22352, 19873, 22345,
18935, 424, 18934, 7250,
9765,
Denominació
Caps de negociat
Retribucions
C/D 16 E022
Forma de provisió
Observacions:

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Caps d’unitat
B/C 18E026 (quan no corresponga
un complement específic major)
Concurs
Concurs
La situació de partida dels llocs de caps de negociat i d'unitat era la
mateixa, ocupen la mateixa posició en l'estructura jeràrquica de l'IVAJ i
fan les mateixes funcions. Per això, els llocs de cap de negociat han de
passar a caps d’unitat, i la classificació ha de ser B/C 18E026.

LLOC NÚM: 14479, 1896, CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
245, 16472, 19277, 191,
23071, 16466, 22822
Denominació
Caps de secció
Caps de secció
Retribucions
A 24 E042
A 24 E045
B 24 E042
B 24 E045
Observacions:
Hi ha en l’IVAJ diversos llocs de cap de secció classificats amb l’específic
E045 i uns altres amb el E042, sense que el repartiment de la càrrega de
faena ni la responsabilitat que uns i altres assumeixen justifique la
diferència de tracte.

LLOC NÚM: 194, 14113
Denominació
Centre Destinació
Naturalesa
Funcions

Observacions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Profesor-coordinador
Tècnic de formació
Unitat Territorial de l’IVAJ a Castelló (194) i Alacant (14113)
Administració Especial
Administració General
Gestió de cursos i activitats
Gestió de cursos i activitats
formatives.
formatives.
Supervisió, control i
Supervisió, control i assessorament
assessorament de processos
de processos formatius d’acord amb
formatius d’acord amb la
la normativa vigent.
normativa vigent.
Gestions administratives que se’n
Gestions administratives que se’n deriven.
deriven.
Les encarregades per la seu central
de l’IVAJ
Les tasques més pròpies de formació s’han anat derivant en tasques
més pròpies de l’administració general que no de l’especial.
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LLOC NÚM: 13937,
14115, 16465
Denominació
Retribucions
Altres

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

TM Serveis Joventut
TM Serveis Joventut
B 18 E025
B 20 E025
Homologació del nivell a d’altres tècnics mitjans de la Generalitat.

LLOC NÚM: 16478, 17304CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Denominació
Especialista Carnet Jove
Especialista Carnet Jove
Naturalesa/sector
Laboral
Funcionarial/general
Situació del lloc
AM
-Altres
Aquests llocs van ser classificats inicialment com a laborals i a hores
d'ara realitzen funcions més pròpies de l'Administració general. Com en
d'altres casos (TM Serveis a la Joventut, administratives de Turivaj, etc.),
cal reconvertir els llocs per a que deixen de ser una excepció.
LLOC NÚM: 8948
Denominació
Naturalesa/sector
Centre de Treball
Altres

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Ajudant de residència/serveis
Subaltern/a
Laboral
Funcionarial/general
Residència Juvenil "La Florida"
Unitat Territorial IVAJ Alacant
Actualment està fent les funcions de subaltern a la unitat territorial,
cobrint la necessitat que hi ha de personal subaltern.

LLOC NÚM: 4547
Denominació
Situació del lloc
Altres

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Especialista en Manteniment
Residència Juvenil "La Florida"
AM
-És un lloc necessari en aquesta instal·lació per la qual cosa ha de deixar
d'estar qualificat com a AM.
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IVIA
Propostes
LLOC NÚM: 19705, CLASSIFICACIÓ ACTUAL
19706, 9721, 2900
Denominació
Retribucions

Auxiliar de manteniment
D 12 E005 (19705, 19706)
D 12 E015 (9721, 2900)

MODIFICACIÓ PROPOSTA

D 12 E019

I.V. CINEMATOGRAFIA “RICARDO MUÑOZ SUAY”
Propostes:
LLOC NÚM: 17508
Denominació
Retribucions
Centre Destinació
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Auxiliar Gestió
Auxiliar Gestió
D 12 E015
D 12 E030
I.V. Cinematogràfica Ricard Muñoz Suay
És l’única auxiliar de gestió i fa falta que amplie l’horari.

AGÈNCIA VALENCIANA DE SALUT
Propostes:
LLOC NÚM: 13534
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Delineant
Delineant
C 14 E019
C 18 E026
Es tracta d’un col·lectiu que no ha estat reclassificat des de 1997.
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ESCOLA VALENCIANA D’ESTUDIS PER A LA SALUT
Propostes:
LLOC NÚM: 11960
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Bibliotecari/ària
Bibliotecari/ària
B 16 E 013
B 20 E 038
Son els responsables màxims de la majoria de centres i les funcions
que presten son cada volta més complexes. Es proposa que es
modifique la classificación dels llocs al nivell B 20 E038.
Es tracta d'adaptar la classificació del posat a la de altres tècnics
mitjans de la Conselleria, com som els tècnics mitjans de promoció
lingüística.
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