TOTES LES CONSELLERIES

Propostes de reunions monogràfiques
Prèvia
La Generalitat, mitjançant els representants de la Direcció General d'Administració
Autonòmica, ha acceptat la realització de certes reunions “monogràfiques”. A hores d'ara no
s'han dut a terme totes les demanades per la part sindical.
Per això, en primer lloc reclamem com a primer assumpte a considerar l'elaboració i
aprovació d'un calendari a l'efecte.
A. Personal no classificat en cap acord
Des de juliol de 1997 s’han vingut produint una sèrie de classificacions del personal adscrit al
servei de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
Malgrat que ha afavorit a molts companys i companyes, encara queda un percentatge prou
elevat que no han vist modificada la seva classificació econòmica, encara que sí s’han
modificat les seves funcions. Creiem que ja és hora de rependre aquesta qüestió i plantejar-la
seriosament.
Llocs afectats: Tots aquells dels grups A,B,C,D i E que no han estat contemplats en cap acord
econòmic.
Proposta: Proposem un monogràfic per a parlar del tema.
B. Personal Informàtic
En la Comissió de Condicions de Treball del 14 de maig de 1999 es va tractar sobre la
modificació dels llocs de treball d’informàtica (grups A, B i C) de la Generalitat Valenciana.
S’havia decidit en la reunió anterior deixar la negociació de les modificacions de les
retribucions per a després de l’estiu. Per tant, la discussió es va centrar en les diverses
tipologies de llocs de treball que proposa l’Administració i les funcions que li correspondran a
cadascuna d’elles. S’aprovà la tipologia següent:
Proposta: un monogràfic per a parlar del tema. Reprendre la proposta elaborada per el
CODESI. A l'efecte, adjuntem com a annex I al present apartat la versió de la proposta
actualitzada a gener de 2004.
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C. Personal Habilitat 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: Un monogràfic, amb la participació necessària de la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Ocupació, per a parlar del tema, en base a la proposta esmentada.
D. Personal amb caporalia (direcció)
El Decret 33/99 especifica que tots els llocs que impliquen una caporalia s'han de classificar
amb un específic igual o superior als especificats en l’article 2.2 del Decret 34/99. Considerem
que aquest específic cal fer-ho extensiu a tot el personal al servei de la Generalitat Valenciana,
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 2.1.1. del Decret 34/99.
E. Caps de Negociat a Caps d’Unitat.
S’han produït situacions derivades de sentències judicials que incideixen en la classificació 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 ambdós 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 econòmica mínima de B/C 18 E026.
Proposta: Un monogràfic per a parlar del tema, en base a la proposta esmentada.
F. Agents de Inspecció.
Les funcions reals dels agents d’inspecció correponen al grup B de Administració General. Es
proposa per això el canvi de totes les places de agent d’inspecció del grup C al B. Això no
suposa cap increment de despesa per a la Generalitat en els primers temps, perquè les
persones continuen en el mateix grup fins que superen un procés de 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'Empresa, Universitat i Ciència, d'Infrastructures i
Transports, de Turisme i d0'Agricultura, Pesca i Alimentació.
G. Personal de la Direcció General de Salut Pública
S'ha proposat un projecte de Decret del Consell de la Generalitat pel que s'atribueix a la
Conselleria de Sanitat la gestió dels llocs de treball i del personal de Salut Pública (Mesa
Sectorial de la Funció Pública de 12 de desembre de 2005). Aquest projecte de decret inclou un
llistat de llocs de treball que deixarien d'estar en l'Administració de Consell sense que quede
clar quina serà la seua situació sota la gestió de la Conselleria de Sanitat. No solament
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s'inclouen funcionaris de professions sanitàries, sinó tots els altres llocs de treball,
d'administració general, d'especial no sanitària i laborals.
Aquest annex no s'ha negociat específicament en la CCT, que és el lloc adequat per la matèria
per a tractar sobre els canvis d'adscripció dels llocs de treball ocupats.
Proposta: Un monogràfic amb Funció Publica i la conselleria de Sanitat per a tractar sobre la
necessitat del traspàs de cadascuna de les categories afectades.
H. Tècnics jurídics d'Administració General
Aquest llocs estan creant de forma desorganitzada un lloc de treball bastant homogeni que
podria ser transformat en un lloc tipus equiparat en tota la Generalitat.
Diferències: 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.
I. 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 règim 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 acudirhi. El comportament agressiu i violent es manifesta en insults, amenaces i agressions físiques
i verbals cap als TMEN i els companys.
En eixes circumstàncies, com no pot ser d'una altra manera, les condicions de treball són
d'elevat estrés 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 l'a
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
situació s'ha fet eco el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, que ha començat 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 mitjà 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 mitjà 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
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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.

CONSELLERIA D'EMPRESA, UNIVERSITAT I CIENCIA
Prèvia
En les reunions de març de 2005 i novembre de 2005 es va presentar la modificació de la
denominació de les caporalies d'unitat del grup A 24 E042 a caporalies de secció. La CCT va
aprovar eixes modificacions amb la conformitat de la Conselleria. En cap de les dues ocasions
s'ha vist reflectit el canvi de denominació en las corresponents RLTs posteriors a les
esmentades reunions.
Evidentment es manté la proposta, però cal una explicació per part de Funció Pública i de la
Conselleria.
Propostes
LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions
Forma de provisió
Observacions:

Informàtics Grup C
C 14 E019
Concurs
Proposta del CODESI

Informàtics Grup C
C 18 E026
Concurs

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions
Forma de provisió
Altres
Observacions:

Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
D 12 E015
D 12 E030
Concurs
Concurs
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 la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Complement
específic
Altres

Cap de negociat
E022

Cap de negociat
E030

Funcions d’atenció al públic.
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Observacions:

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 la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Complement
específic
Altres

Cap d'Unitat
E026

Cap d'Unitat
E030

Observacions:

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 la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Denominació
Retribucions

Caps de negociat
C/D 16 E022

Observacions:

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Caps d’unitat
B/C 18E026 (quan no corresponga
un complement específic major)
S’han produït situacions derivades de sentències judicials que
incideixen en la classificació 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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LLOC NÚM: 4817,
4942, 5036,5227,
1751, 4360, 4819,
5039,5885, 6223,
7086, 7898, 9011,
1761, 3387, 10921,
991, 1297,1538, 1663,
9013, 9014, 857,
1016, 2545, 3445,
3614, 3717, 6235,
10922, 1959, 2116,
3547, 3834, 6290,
7096, 8679, 9009,
10927, 10929
Denominació
Centre destinació
Retribucions
Funcions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Agent d’Inspecció
D.T. Empresa, Universitat i Ciència
C 16 E022
B 16E022
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.
Observacions: 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.

LLOC NÚM: 816, 867, CLASSIFICACIÓ ACTUAL
800, 920, 485, 6960,
1017, 12415, 12306
Denominació
Cap d’Unitat d’Indústria (816 i 867)
Cap d’Unitat de Mines (800 i 920)
Cap d'Unitat de Seguretat (485 i 6960)
Cap d'Unitat d'Energia i Mines (1017)
Cap d'Unitat d'Indústria i Seguretat (12415)
Cap d'Unitat de Subministraments
Energètics (12306)
Centre destinació
D.T. Indústria
Retribucions
A 24 E 042
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MODIFICACIÓ
PROPOSTA
Cap de Secció (amb
l'afegit corresponent)

D.T. Indústria
A 24 E 042

Observacions:

LLOC NUM.
Alacant: 262; 4945;
5024; 9159; 11574
Castelló: 1345; 8409;
8428; 9158; 9314
València: 1849; 2003;
3365; 5903;
8425;9310; 9319
Denominació
Centre destinació
Funcions

Observacions:

Es tracta d'adaptar la terminologia a la resta de direccions del seu
mateix nivell. A més s'evita la possible confusió amb llocs
d'Administració General B/C 18 E 026.

CLASIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
D.T. Empresa, Universitat i Ciència D.T. Empresa, Universitat i Ciència
Manejar equips i ferramentes
Manejar equips i ferramentes
ofimàtiques.
ofimàtiques.
Atenció i informació al públic.
Atenció i informació al públic.
Classificació i arxiu de documents. Classificació i arxiu de documents.
Execució i seguiment de les
Execució i seguiment de les
tasques i procediments
tasques i procediments
administratius de tràmit.
administratius de tràmit.
Comprovació i supervisió de dades. Comprovació i supervisió de dades.
Qualsevol altra accesòria a
Qualsevol altra accesòria a
aquestes, que implique nivells de aquestes, que implique nivells de
coneixement, habilitat i esforços
coneixement, habilitat i esforços
similars en relació amb el contingut similars en relació amb el
del lloc.
contingut del lloc.
Realització de l'horari especial de laRealització de tasques
unitat de Registre.
especialitzades consistents en la
comprobació, supervisió i
introducció de dades per a la
posada en servei de les
instal·lacions industrials.
Es tracta d'adaptar el treball real dels llocs a les funcions que tenen
assumides.
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LLOC NUM: 12422 i
12447

CLASIFICACIÓ ACTUAL

Denominació
Centre destinació
Localitat del lloc
Funcions

Cap de Negociat d`Arxiu i RegistreCap de Negociat d`Arxiu i Registre
D.T. Empresa, Universitat i CiènciaD.T. Empresa, Universitat i Ciència
Alacant (12422) i Castelló (12447) Alacant (12422) i Castelló (12447)
Les descrites a continuació, o
Les descrites a continuació, o unes
unes altres implícites en l'exercici altres implícites en l'exercici de la
de la direcció del negociat, que
direcció del negociat, que
requerisquen un nivell de
requerisquen un nivell de
coneixements i esforços similars, coneixements i esforços similars,
en relació amb les matèries
en relació amb les matèries pròpies
pròpies de la unitat.
de la unitat.
Seguiment i impuls de tasques en Seguiment i impuls de tasques en
els procediments administratius, els procediments administratius,
executant les actuacions de
executant les actuacions de tràmit.
tràmit.
Preparació i suport de les
Preparació i suport de les
actuacions, informes i resolucions
actuacions, informes i resolucions de la unitat de nivell superior al que
de la unitat de nivell superior al estiga adscrit.
que estiga adscrit.
Programar, dirigir i supervisar
Programar, dirigir i supervisar
l'activitat del Negociat.
l'activitat del Negociat.
Realització de tasques
Realització de l'horario especial especialitzades consistents en la
de la unitat de Registre.
comprobació, supervisió i
introducció de dades per a la
posada en servei de les
instal·lacions industrials.
Es tracta d'adaptar el treball real dels llocs a les funcions que tenen
assumides.

Observacions:

MODIFICACIÓ PROPOSTA

CONSELLERIA D'INFRASTRUCTURES I TRANSPORTS
Prèvia
En les reunions de març de 2005 i novembre de 2005 es va presentar la modificació de la
denominació de les caporalies d'unitat del grup A 24 E042 a caporalies de secció. La CCT va
aprovar eixes modificacions amb la conformitat de la Conselleria. En cap de les dues ocasions
s'ha vist reflectit el canvi de denominació en las corresponents RLTs posteriors a les
esmentades reunions.
Evidentment es manté la proposta, però cal una explicació per part de Funció Pública i de la
Conselleria.
Propostes
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LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions
Observacions:

Informàtics Grup C
C 14 E019
Proposta del CODESI

Informàtics Grup C
C 18 E026

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Retribucions
D 12 E015
D 12 E030
Altres
Funcions d’atenció al públic.
Observacions:
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 la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Cap de negociat
Cap de negociat
Complement
E022
E030
específic
Altres
Funcions d’atenció al públic.
Observacions:
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 la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Cap d'Unitat
Cap d'Unitat
Complement
E026
E030
específic
Altres
Funcions d’atenció al públic.
Observacions:
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 la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions

Caps de negociat
C/D 16 E022

Caps d’unitat
B/C 18E026 (quan no corresponga
un complement específic major)

Observacions:
S’han produït situacions derivades de sentències judicials que incideixen en la classificació
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.
LLOC NÚM: 6719 i
CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
7641
Denominació
Cap d’Unitat de Energia
Cap de Secció de Energia
Centre destinació
D.G. Energia
D.G. Energia
Retribucions
A 24 E 042
A 24 E 042
Observacions:
Se tracta d'adaptar la terminologia a la resta de direccions del seu mateix nivell. A més
s'evita la possible confusió amb llocs d'Administració General B/C 18 E 026.
LLOC NÚM: 4308,
7890

CLASSIFICACIÓ
ACTUAL

Denominació
Centre destinació
Localitat del lloc
Retribucions
Funcions

Agent d’Inspecció
S.T. Transports
Alacant
C 16 E022

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Agent d’Inspecció
S.T. Transports
Alacant
B 16E022
-Donar suport a la direcció de la unitat
administrativa a què 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.
Observacions: 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.
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CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
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
Complement
específic
Altres
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Cap de negociat
E022

Cap de negociat
E030

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

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Cap d'Unitat
E026

Cap d'Unitat
E030

Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
D 12 E015
D 12 E030
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.

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.

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 la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Denominació
Retribucions

Caps de negociat
C/D 16 E022

Observacions:

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Caps d’unitat
B/C 18E026 (quan no corresponga
un complement específic major)
S’han produït situacions derivades de sentències judicials que
incideixen en la classificació 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.

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT
LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions
Observacions:

Informàtics Grup C
C 14 E019
Proposta del CODESI

Informàtics Grup C
C 18 E026

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions
Altres
Observacions:

Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
D 12 E015
D 12 E030
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 la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Complement
específic
Altres

Cap de negociat
E022

Cap de negociat
E030

Funcions d’atenció al públic.
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Observacions:

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 la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Complement
específic
Altres
Observacions:

Cap d'Unitat
E026

Cap d'Unitat
E030

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Denominació
Retribucions

Caps de negociat
C/D 16 E022

Observacions:

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.

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Caps d’unitat
B/C 18E026 (quan no corresponga
un complement específic major)
S’han produït situacions derivades de sentències judicials que
incideixen en la classificació 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.

LLOC NÚM: 14733,
14734, 15
Denominació
Centre destinació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

LLOC NÚM: 15113 i
15109
Denominació
Centre destinació

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Ajudant Arxius i Biblioteques
CEFIRE Vinarós i Sagunt

Ajudant Arxius i Biblioteques
CEFIRE Vinarós

Ajudant Arxius i Biblioteques
Ajudant Arxius i Biblioteques
CEFIRE Alcoi, Elx i Orihuela
CEFIRE Alcoi, Elx i Orihuela
B 16 E 023
B 18 E 025
Els titulars 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.

13

Retribucions
Observacions:

B 16 E 013
B 18 E 025
Es tracta d'adaptar la classificació del lloc a la resta dels ajudants
d'arxius i biblioteques.

LLOC NÚM:
11481,17519,13849,1
7521
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Tècnic/a arqueologia
Tècnic/a arqueologia
A 20 E027
A 20 E039
A la DG de Patrimoni Cultural Valencià hi ha tres llocs de tècnics
d’Arqueologia. Els tres tenen les mateixes funcions però el lloc
núm. 4622 té diferent específic. El mateix passa a la D.T. d’Alacant i
a la de Castelló.
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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
D.G. Patrimoni Cultural Valencià
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: 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

Auxiliar de Gestió
D 12 E005
D 14 E009
Aquest col·lectiu no s'ha reconvertit des d'abans de les “fases”
iniciades el 1997.

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Administratiu/va
C 14 E009
C 16 E011
Aquest col·lectiu no s'ha reconvertit des d'abans de les “fases”
iniciades el 1997.

CONSELLERIA D’ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ
Prèvia
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.
LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions
Observacions:

Informàtics Grup C
C 14 E019
Proposta del CODESI

Informàtics Grup C
C 18 E026

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació

Auxiliar de gestió

Auxiliar de gestió
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Retribucions
Altres
Observacions:

D 12 E015
D 12 E030
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 la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Complement
específic
Altres
Observacions:

Cap de negociat
E022

Cap de negociat
E030

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Complement
específic
Altres
Observacions:

Cap d'Unitat
E026

Cap d'Unitat
E030

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Denominació
Retribucions

Caps de negociat
C/D 16 E022

Observacions:

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.

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.

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Caps d’unitat
B/C 18E026 (quan no corresponga
un complement específic major)
S’han produït situacions derivades de sentències judicials que
incideixen en la classificació 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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LLOC NÚM: 14277
Denominació
Centre destinació
Localitat del lloc
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Tècnic Programes Comunitaris Tècnic Programes Comunitaris
D.G. Economia
D.G. Economia
València
València
A 22 E040
A 22 E040
Que s’especifiquen els requisits del lloc.

LLOC NÚM: 4492,
7105
Denominació
Retribucions
Naturalesa
Sector
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

LLOC NÚM: 21939,
21940, 21941, 21942,
21943, 21944, 21946,
21947
Denominació
Centre destinació
Localitat del lloc
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

LLOC NÚM 4355,
1368 i 18544

CLASIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Centre Destinació
Retribucions
Requisits

Cap Secció Tributs Joc
D.T. d’Economia i Hisenda
A 24 E042
Cos d’Inspectors/ores de Tributs

Cap Secció Tributs Joc
D.T. d’Economia i Hisenda
A 24 E046
Cos d’Inspectors/ores de Tributs

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Especialista Productivitat
C 14 E019
Laboral

Especialista Productivitat
C 16 E022
Funcionarial
General
El personal que ocupa aquestes llocs son funcionaris de carrera. A
la CCT de març i de novembre l’Administració es va a comprometre
a estudiar el cas, sense que sàpiguem encara qué ha passat.

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Auxiliar de Gestió
Auxiliar de Gestió
D.T. Economia i Hisenda
D.T. Economia i Hisenda
València
València
D 12 E015
D 12 E030
Aquests llocs van passar de estar classificats com a D 12 E030 a la
RPT de 2004 a l’actual D12 E015 en la de 2005, sense que s’haja dit
res a cap CCT.
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Observacions

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 seció 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 este 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.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions
Observacions:

Informàtics Grup C
C 14 E019
Proposta del CODESI

Informàtics Grup C
C 18 E026

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions
Altres
Observacions:

Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
D 12 E015
D 12 E030
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 la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Complement
específic
Altres
Observacions:

Cap de negociat
E022

Cap de negociat
E030

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 la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Complement
específic
Altres
Observacions:

Cap d'Unitat
E026

Cap d'Unitat
E030

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Denominació
Retribucions

Caps de negociat
C/D 16 E022

Observacions:

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.

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Caps d’unitat
B/C 18E026 (quan no corresponga
un complement específic major)
S’han produït situacions derivades de sentències judicials que
incideixen en la classificació 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.

LLOC NÚM: 349,
3517, 243, 1655,
2772, 2969, 3294,
4095, 7475, 9031,
14540
Denominació

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Tècnic mitjà laboratori

Tècnic mitjà laboratori

Centre destinació

LABORATORI AGROALIMENTARI

Localitat del lloc
Retribucions
Observacions:

LLOC NÚM: 2966,
8089, 8090, 9479

LABORATORI
AGROALIMENTARI
BURJASSOT
BURJASSOT
B 19 E027
B 20 E039 o A/B 20 E039
Les funcions són iguals a les desenvolupades pels Tècnics de
Laboratori del grup A. Cal, per tant, igualar les retribucions
complementàries.

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
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MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació

Tècnic mitjà laboratori

Centre destinació
Localitat del lloc
Retribucions

Estació Viticultura i Enologia
Requena
B 17 E023 (2966. 8089)
B 20 E039 o A/B 20 E039
B17 E013 (8090, 9479)
Les funcions són iguals a les desenvolupades pels Tècnics mitjans
del Laboratori Agroalimentari de Burjassot. Cal, per tant, igualar les
retribucions a la proposta que fem per a aquests.

Observacions:

Tècnic mitjà laboratori

LLOC NÚM: 3686
Denominació

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
TÈCNIC LABORATORI

Centre destinació
Localitat del lloc
Retribucions
Observacions:

LABORATORI
LABORATORI AGROALIMENTARI
AGROALIMENTARI
BURJASSOT
BURJASSOT
A 20 E 038
A 20 E 039
La resta dels llocs de Tènics Laboratori tenen el específic E 039.

LLOC NÚM: 14537
Denominació

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
TÈCNIC LABORATORI

Centre destinació

LABORATORI
AGROALIMENTARI
BURJASSOT
BURJASSOT
A 20 E 039
A 24 E 042
El titular està realitzant fa temps les funcions de cap de secció
sense que s'haja reconegut.

Localitat del lloc
Retribucions
Observacions:

MODIFICACIÓ PROPOSTA
TÈCNIC LABORATORI

MODIFICACIÓ PROPOSTA
Cap de secció de Mitjans de
Producció
LABORATORI AGROALIMENTARI

LLOC NÚM: 14660
Denominació

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
TÈCNIC LABORATORI

Centre destinació

LABORATORI
AGROALIMENTARI
BURJASSOT
BURJASSOT
A 20 E 039
A 24 E 042
El titular està realitzant fa temps les funcions de cap de secció
sense que s'haja reconegut.

Localitat del lloc
Retribucions
Observacions:

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria
Denominació

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
Veterinaris

MODIFICACIÓ PROPOSTA
Cap de secció d'Aliments,
Begudes i Olis
LABORATORI AGROALIMENTARI

MODIFICACIÓ PROPOSTA
Veterinaris/Inspectors
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Retribucions
Observacions:

LLOC NÚM: 18540,
18466, 17279, 17278
Denominació
Retribucions
Observacions:

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

A 20 E 038
A 22 E 040
Tots els veterinaris en major o menor mesura alcen actes
d'inspecció i estan en el nivell mínim del seu grup

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

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 bordo d'helicòpters.

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Inspector/a de Pesca Marítima
C 14 E019
B 16 E034
Les funcions reals dels inspectors pertanyen al grup B de
Administració General, proposem el canvi de totes les places de 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 bordo d'helicòpters.

CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL
LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions
Observacions:

Informàtics Grup C
C 14 E019
Proposta del CODESI

Informàtics Grup C
C 18 E026

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions
Altres

Auxiliar de gestió
D 12 E015
Funcions d’atenció al públic.

Auxiliar de gestió
D 12 E030
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Observacions:

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 la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Complement
específic
Altres
Observacions:

Cap de negociat
E022

Cap de negociat
E030

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Complement
específic
Altres
Observacions:

Cap d'Unitat
E026

Cap d'Unitat
E030

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Denominació
Retribucions

Caps de negociat
C/D 16 E022

Observacions:

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.

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.

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Caps d’unitat
B/C 18E026 (quan no corresponga
un complement específic major)
S’han produït situacions derivades de sentències judicials que
incideixen en la classificació 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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LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions
Observacions:

Cuidadors
Educadors
D12 E005
C 14 E010
Ja es va presentar a la CCT de maig de 2000, i a la convocatòria de
març de 2005 la Administració va contestar que estava estudiant el
tema.
En novembre se'ns va dir que hi havia un pla d'ocupació a punt de
veure la llum, però han passat sis mesos sense cap notícia.

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Denominació
Retribucions
Observacions:

Director de Llar
Director de Llar
B 16 E023
B18 E025
Si tenen la mateixa responsabilitat que els directors de CEAM, han
de percebre el mateix complement de destí.

LLOC NÚM: 5118,
5222, 6618 i 12877

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Centre destinació
Observacions:

Subaltern
Subaltern/celador
Residencia 3ª Edat “Mariola” d'Alcoi
En este tipo de centros son más numerosas las funciones que
corresponderían a los celadores que a los subalternos. Con esta
modificación se asegura la realización de todas ellas.

LLOC NÚM: 15516,
15517, 15513, 15515,
10309, 15512, 6790,
9864, 4286, 4416,
220, 3604
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Mestre/a de taller
C 14 E010
C 20 E017
Els mestres de taller realitzen les mateixes tasques que els ETAR,
per la qual cosa han de classificar-se igual.
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CONSELLERIA DE SANITAT
LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions
Observacions:

Informàtics Grup C
C 14 E019
Proposta del CODESI

Informàtics Grup C
C 18 E026

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions
Altres
Observacions:

Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
D 12 E015
D 12 E030
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 la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Complement
específic
Altres
Observacions:

Cap de negociat
E022

Cap de negociat
E030

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Complement
específic
Altres

Cap d'Unitat
E026

Cap d'Unitat
E030

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.

Funcions d’atenció al públic.
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Observacions:

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 la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Denominació
Retribucions

Caps de negociat
C/D 16 E022

Observacions:

LLOC NÚM: 12752,
13468, 13469, 13470,
13509, 22570, 5857,
6018, 13507, 22458,
22459, 22571
Denominació

Centre destinació
Retribucions
Observacions:

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Caps d’unitat
B/C 18E026 (quan no corresponga
un complement específic major)
S’han produït situacions derivades de sentències judicials que
incideixen en la classificació 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.

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Tècnics d'Higiene dels Aliments
Tècnics d'Higiene dels Aliments
Tècnics d'Higiene i Inspecció
Tècnics d'Higiene i Inspecció
Alimentària
Alimentària
Veterinaris
Veterinaris
Tècnic Qualitat Salut Pública
Tècnic Qualitat Salut Pública
Direcció General de Salut Pública
A 20 E038
A 24 E046
La justificació consta en l'informe que adjuntem a la present
proposta com a annex III

CONSELLERIA DE TERRITORI I HABITATGE
LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions
Observacions:

Informàtics Grup C
C 14 E019
Proposta del CODESI

Informàtics Grup C
C 18 E026

25

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions
Altres
Observacions:

Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
D 12 E015
D 12 E030
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 la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Complement
específic
Altres
Observacions:

Cap de negociat
E022

Cap de negociat
E030

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Complement
específic
Altres
Observacions:

Cap d'Unitat
E026

Cap d'Unitat
E030

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions

Caps de negociat
C/D 16 E022

Caps d’unitat
B/C 18E026 (quan no corresponga
un complement específic major)

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.

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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Observacions:

S’han produït situacions derivades de sentències judicials que
incideixen en la classificació 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.

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 en administració especial (núm. 11494).

LLOC NÚM: 16355,
CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
17291, 16353, 16354,
17292, 17294, 17295,
17296, 17297, 17298,
17287, 17288, 17289,
17290
Denominació
Agent de Qualitat Ambiental
Retribucions
C 16 E022
B 16E022
Observacions: Les funcions reals dels agents d’inspecció (com són els de qualitat
ambiental) pertanyen al grup B de Administració General (ja que inclouen la inspecció, però
també la interpretació i valoració dels anàlisis de laboratori, així com l'elaboració d'un
informe). Proposem per això el canvi de totes les places de agent de Qualitat Ambiental 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

LLOC NÚM:
Tots els llocs d'Agent
Mediambiental
Denominació
Agent Mediambiental
Retribucions
C 14 E028
C 16 E034
Observacions: Així es pot compensar la nocturnitat, festivitat i turnicitat amb què han de
prestar els seus serveis.
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LLOC NÚM:
Tots els llocs de cap
de Zona

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Cap de Zona
Retribucions
C 15 E030
C 18 E034
Observacions: Així es pot compensar la nocturnitat, festivitat i turnicitat amb què han de
prestar els seus serveis.
LLOC NÚM:
Tots els llocs de Cap
de Comarca

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Cap de Comarca
Retribucions
C 16 E032
C 20 E034
Observacions: Així es pot compensar la nocturnitat, festivitat i turnicitat amb què han de
prestar els seus serveis.
LLOC NÚM: 204

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Denominació
Naturalesa
Forma de provisió
Requisits

Cap de Servei de Gestió Forestal
Indistinta
Administració especial
Lliure designació
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.

Observacions:

MODIFICACIÓ PROPOSTA

S'adjunta còpia de la sentencia com a annex IV.
LLOC NÚM: 56

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Denominació
Naturalesa
Forma de provisió
Requisits

Cap de Servei de Biodiversitat
Indistinta
Lliure designació
------
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MODIFICACIÓ PROPOSTA

Administració especial
Concurs
Enginyer Forestal (Ingeniero de
Montes)
Llicenciat en Ciències Biològiques

Observacions:

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.
S'adjunta còpia de la sentencia com a annex IV.

CONSELLERIA DE TURISME
LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions
Observacions:

Informàtics Grup C
C 14 E019
Proposta del CODESI

Informàtics Grup C
C 18 E026

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions
Altres
Observacions:

Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
D 12 E015
D 12 E030
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 la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Complement
específic
Altres
Observacions:

Cap de negociat
E022

Cap de negociat
E030

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació

Cap d'Unitat

Cap d'Unitat

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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Complement
específic
Altres
Observacions:

E026

LLOC NÚM: Tots els
de la Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Denominació
Retribucions

Caps de negociat
C/D 16 E022

Observacions:

LLOC NÚM: 4617,
4772, 10913, 10915,
10923, 10924, 10925,
15159, 15157, 15158,
2476,6365, 10947,
3104, 6171, 7544
Denominació
Retribucions
Funcions

Observacions:

E030

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.

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Caps d’unitat
B/C 18E026 (quan no corresponga
un complement específic major)
S’han produït situacions derivades de sentències judicials que
incideixen en la classificació 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.

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Agent d’Inspecció
C 16 E022

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Agent d’Inspecció
B 16E022
- 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.
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LLOC NÚM: 24717 i
24851
Denominació
Centre destinació
Localitat del lloc
Altres
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Tècnics d'Inspecció
S.T. Turisme
Alacant i Valencia
Aparejador/Arquitecto Técnico

Apejador/Arquitecto Técnico
Ingeniero Técnico Industrial
S'exigeix la titulació d'aparellador o arquitecte tècnic i, pel contingut
de les seues funcions cal que s'òbriga també als enginyers tècnics
indutrials

SERVEF
LLOC NÚM: Tots els
del Servef
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
del Servef
Denominació
Complement
específic
Altres
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Cap de negociat
E022

Cap de negociat
E030

LLOC NÚM: Tots els
del Servef
Denominació
Complement
específic
Altres
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Cap d'Unitat
E026

Cap d'Unitat
E030

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.

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
del Servef
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Caps de negociat
C/D 16 E022

Caps d’unitat
B/C 18E026 (quan no corresponga
un complement específic major)
S’han produït situacions derivades de sentències judicials que
incideixen en la classificació 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.

LLOC NÚM: 19939
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
Cap de negociat
Cap d’unitat d'Imatge
C/D 16 E022
B/C 18 E030
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.

LLOC NÚM: Tots els
del SERVEF
Denominació
Retribucions
Observacions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

LLOC NÚM: Tots els
del SERVEF
Denominació

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

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 aqeusts llocs a caps de
secció.
MODIFICACIÓ PROPOSTA

Cap d’Unitat
Cap 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 aqeusts llocs a caps de
secció.
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LLOC NÚM: Tots els
del SERVEF
Denominació

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Retribucions

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

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

LLOC NÚM:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació

Centre Servef d’Ocupació 4ª
Segorbe, Ayora, Chelva

Centre Servef d’Ocupació 3a

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 se 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

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions

Tèc./a Administració
A 20 E024

Tèc./a Administració
A 20 E 037

LLOC NÚM: Tots els
del Centres SERVEF
D’Ocupació
Denominació
Retribucions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Tèc./a Administració
A 20 E038

Tèc./a Administració
A 20 E042

LLOC NÚM: Tots els
del Centres SERVEF
D’Ocupació
Denominació
Retribucions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Tèc./a Mitjà/ana Administració
B 18 E013

Tèc./a Mitjà/ana Administració
B 18 E022

LLOC NÚM: Tots els
dels Centres SERVEF
d’Ocupació

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions

Tèc./a Mitjà/ana Administració
B 18 E026

Tèc./a Mitjà/ana Administració
B 18 E030
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LLOC NÚM: Tots els
del 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
del Centres SERVEF
D’Ocupació
Denominació
Retribucions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Auxiliar de Gestió
D 12 E005

Auxiliar de Gestió
D 12 E0014

LLOC NÚM: Tots els
del Centres SERVEF
D’Ocupació
Denominació
Retribucions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Auxiliar de Gestió
D 12 E015

Auxiliar de Gestió
D 12 E030

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

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Subaltern/a
E 10 E004

Subaltern/a
E 10 E012

LLOC NÚM: Tots els
del Centres SERVEF
D’Ocupació
Denominació
Retribucions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Subaltern/a
E 10 E013

Subaltern/a
E 10 E030

LLOC NÚM: 20536

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

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 E019
Les tasques assignades requereixen major dedicació horària.
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LLOC NÚM: 20335

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Centre Destinació
Localitat del Lloc
Retribucions
Observacions

Tèc./a Administració
Tèc./a Administració
D.T. SERVEF
D.T. SERVEF
Castelló
Castelló
A 20 E024
A 20 E038
Les tasques assignades requereixen major dedicació horària.

Possible errada en la RLT de desembre de 2005
En la CCT de novembre es va acordar que determinats llocs de treball, entre els que estaven
els llocs 20309, 20231 i 20513, passaren de B/C 18 E026 a A/B 20 E030. En canvi, s'han publicat
com a B/C 18 E030.
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IVAJ
LLOC NÚM: Tots els
CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
de la Conselleria
Denominació
Auxiliar de gestió
Auxiliar de gestió
Retribucions
D 12 E015
D 12 E030
Altres
Funcions d’atenció al públic.
Observacions: 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
CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
de la Conselleria
Denominació
Cap de negociat
Cap de negociat
Complement
E022
E030
específic
Altres
Funcions d’atenció al públic.
Observacions:
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
CLASSIFICACIÓ ACTUAL
MODIFICACIÓ PROPOSTA
de la Conselleria
Denominació
Cap d'Unitat
Cap d'Unitat
Complement
E026
E030
específic
Altres
Funcions d’atenció al públic.
Observacions: 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 la Conselleria
Denominació
Retribucions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL
Caps de negociat
C/D 16 E022

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Caps d’unitat
B/C 18E026 (quan no corresponga
un complement específic major)
Observacions: S’han produït situacions derivades de sentències judicials que incideixen en
la classificació 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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LLOC Núm. 194 i
14113

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSADA

Denominació

Profesor-coordinador

Centre destinació

Unitat Territorial de l'IVAJ de Castelló i Alacant, respectivament

Retribucions

A/20/E038/ ADM. ESPECIAL

A/20/E038/ ADM. GENERAL

Funcions

Gestió de cursos i activitats
formatives.

Gestió de cursos i activitats
formatives.

Supervisió, control i
assessorament de processos
formatius d'acord amb la
normativa vigent.

Supervisió, control i assessorament
de processos formatius d'acord
amb la normativa vigent.

Gestions administratives que
se'n deriven.

Tècnic de formació

Gestions administratives que se'n
deriven.
Les encarregades per la seu
central de l'IVAJ i la coordinació de
la Unitat Territorial de l'IVAJ a
Alacant.

Observacions Des de l'aprovació de la resolució de la classificació de llocs de treball,
l'encàrrec de treball s'ha modificat, les tasques més pròpies de formació s'han anat derivant
en tasques més pròpies de l'administració general que no de l'especial. Es dóna la paradoxa
que en l'actualitat existeixen dos llocs de treball similars a la seu central de l'IVAJ a València,
catalogats com a tècnics de formació d'administració general.
LLOC NÚM: 13936,
13937, 14115, 16465,
i 16481
Denominació
Naturalesa i sector

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

LLOC NÚM: 16472,
19277, 22822

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Denominació

16472: Cap de secció d'Iniciatives d'Ocupació i Habitatge
19277: Cap de secció de Participació i Acció Social
22822: Cap de secció de Coordinació
Administració especial
Administració general
Tècnics Mitjans de Serveis a la Joventut

Naturalesa i sector
Requisits

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Tècnics Mitjans de Serveis a la Joventut
Administració especial
Administració general
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MODIFICACIÓ PROPOSTA

LLOC NÚM: 16478,
17304

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Naturalesa i sector
Altres
Observacions

Especialista carnet jove
Laboral
Administració general
A amortitzar
Suprimir “a amortitzar”
El personal que ocupa els llocs de treball amb destí definitiu ha estat
funcionaritzat, de forma que ocupa els llocs amb caràcter
permanent. Aquests són necessaris i no sembla que calga en cap
manera la seua amortització.

IVIA
LLOC NÚM: Tots els
de l'IVIA
Denominació
Retribucions
Observacions:

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Caps de negociat
C/D 16 E022

Caps d’unitat
B/C 18E026 (quan no corresponga
un complement específic major)
S’han produït situacions derivades de sentències judicials que
incideixen en la classificació 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.

LLOC NÚM: 7503,
2948, 18607
Denominació
Retribucions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

Ajudant d'investigació
C 16 E022

C 16 E026

LLOC NÚM: 2526,
1853, 2932, 9722,
5846, 9725, 3748,
2031, 6496, 9718,
2941, 10933, 22351,
22539
Denominació
Retribucions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

LLOC NÚM: 9718,
9714, 14546, 20889,
10934, 14545, 6616,
7526, 9719, 9720,
3161, 22350

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

Auxiliar d'investigació de laboratori
D 12 E015
D 12 E019
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MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació
Retribucions

Auxiliar d'investigació de camp
D 12 E015

D 12 E019

LLOC NÚM: 19705,
19706, 9721, 2900
Denominació
Retribucions

CLASSIFICACIÓ ACTUAL

MODIFICACIÓ PROPOSTA

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

D 12 E019
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