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Proposta presentada per STAPV-Intersindical Valenciana per a la sessió de 
novembre de la Comissió de Condicions de Treball.

PROPOSTES QUE AFECTEN TOTES LES CONSELLERIES

Prèvia
En la CCT de març d'enguany, la Generalitat, mitjançant els representants de la Direcció 
General d'Administració Autonòmica, va acceptar la realització de certes reunions 
“monogràfiques” que a hores d'ara no s'han dut a terme. 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.

C. Personal Habilitat de Caixa Fixa.
El personal que siga 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 
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una proposta de creació d'un nou component del complement específic. Adjuntem la proposta 
com a annex II al present apartat.

Proposta: Unmonogràfic 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 B/C 18E026.

Proposta: Unmonogràfic per a parlar del tema, en base a la proposta esmentada.

F. Agents de Inspecció.
Les funcions reals dels agents d’inspecció corresponent 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 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 unmonogràfic 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 i 
de Turisme.

La resta de les propostes, excepte les que reiterem en cada cosnelleria i 
que apareixen a continuació, afecten llocs de treball o col·lectius 
concrets de diverses conselleries. Podeu consultar la proposta en la 
nostra pàgina web: 

http://stapv.intersindical.org
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PROPOSTES CONSELLERIA A CONSELLERIA
Per a totes les conselleries, s'han demanat els següents canvis:

LLOC NÚM: Tots 
els de la 
Conselleria

CLASSIFICACIÓ ACTUAL MODIFICACIÓ PROPOSTA

Denominació Informàtics Grup C Informàtics Grup C
Retribucions C 14 E019 C 18 E026
Observacions: Proposta del CODESI

Denominació Auxiliar de gestió Auxiliar de gestió
Retribucions D 12 E015 D 12 E030
Altres Fan 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.

Denominació Cap de negociat Cap de negociat
Complement 
específic

E022 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.

Denominació Cap d'Unitat Cap d'Unitat
Complement 
específic

E026 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.

Denominació Caps de negociat Caps d’unitat
Retribucions C/D 16 E022 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 caps de negociat i caps d’unitat. Tenint 
en compte que la situació de partida era la mateixa, tots els llocs de 
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cap de negociat han de passar a ser denominats caps d’unitat, amb la 
classificació B/C 18 E026.
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