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PROPOSTES MODIFICACIÓNS RLT 

Propostes no incloses en l’oferta de l’administració 

Des de STEPV-Iv tenim moltes propostes de canvis de RLT com a consequència de l’estudi de tota 
la plantilla, i que farem mes endavant quan li toque eixe punt del dia a la mesa de negociació. Ara 
enviem aquells canvis que són urgents.  
 
1.- Places que utilitzen habitualment l’anglès en les seues funcions i que han de tindre el requisit, 
es proposa que es pot cobrar de dues formes, o bé tenint el B2 o bé passar un examen acreditant 
el nivell: 

- PF990 Tècnic Superior (CTT) 

- PF643 Tècnic Superior (CTT) 

- PF1653 Tècnic Superior (CTT) 

- PF690 Tècnic Superior (CTT) 

- PF988 Cap de Secció (CTT) 

- PF1654 Cap de Secció (CTT) 

- PF1393 Tècnic Superior (CTT) 

- PF643 Tècnic Superior (CTT) 

- PF1320 Tècnic Gestió Relacions amb l’Entorn (CTT- EPS Gandia) 

- PF875 Tècnic Superior (Oficina d’Acció Internacional) 

- PF1709 Tècnic Superior (Oficina d’Acció Internacional) 

- PF1431 Tècnic Mitjà  (Oficina d’Acció Internacional) 

- PF1657 Tècnic Superior (Àrea de Cooperació) 

- PF1839 Ajudant de Biblioteca (Biblioteca) 

2.- Places de la EPS Gandia  y la EPS Alcoi per les situacions especials de centres però a més a 
més son campus externs hi ha una serie de places que al campus de Vera per ser més gran està 
subdividit la feina en tècnics mitjans i tècnics superiors, però als campus externs la feina l’està 
assumint la mateixa persona per tant nosaltres demanem el barrat de les següents places: 

- PF1646 Tècnic Mitjà  d’Informació i Promoció lingüística 

- PF1872 Tècnic Mitjà  d’Ocupació 

- PF1739 Tècnic Mitjà  Formació Permanent 

- PF1645 Tècnic Mitjà  Promoció Lingüística i Cultural 

- PF1873 Tècnic Mitjà  d’Ocupació 

- PF1740 Tècnic Mitjà  Formació Permanent 

La classificació de les places seria A1/A2 22 E040. 
 
Justificació de la reclassificació de les places de Gandia i Alcoi:  
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- Són els únics tècnics que exercissen les funcions d’aquestes àrees de treball en els 
campus externs. 

- Exercissen tasques de planificació, coordinació amb els companys del campus de Vera, 
execució i control de les tasques en els campus externs. Aquestes tasques són exercides 
per tècnics superiors (A1) en els serveis del campus de Vera. 

- Els tècnics han de conèixer i realitzar la totalitat de funcions incloses en les cartes de 
serveis de cadascuna de las àrees o serveis que tenen assignats. Moltes d’aquestes 
funcions són assumides per tècnics superiors (A1), en el campus de Vera. 

- La resta de tècnics dels campus externs amb responsabilitats equivalents, com pot ser 
ICE, pràctiques en empresa, esports, Ideas, internacional o CTT, tenen la classificació de 
A1 . 

Propostes incloses en l’oferta de l’administració que demanen és retiren per no ser urgents: 

Códi Nom Canvi Doc Hoja 

PF1033 Director del CTT Canvi d’administració especial a indistinta 1 V Investigación 

PF1364 Jefe de Sección Canvi d’administració especial a indistinta 1 V Investigación 

PF1034 Director Adjunto del CTT Canvi d’administració especial a indistinta 1 V Investigación 

PF988 Jefe de Sección Canvi d’administració especial a indistinta 1 V Investigación 

PF1654 Jefe de Sección Canvi d’administració especial a indistinta 1 V Investigación 

PF1442 Asesor Lingüistico 
Canvi d’administració especial a indistinta 

1 
Secretaría 
General 

PF573 Jefe de Servicio 
Canvi d’administració especial a indistinta 

1 
Secretaría 
General 

PF1642 
Jefe de Servicio Económico-
Presupuestario 

Canvi d’administració especial a indistinta 
1 Gerencia 

PF14 Administrativo Canvi de nivell 21 a 19 2 Centros 

PF1701 
Técnico Medio de Prevención de 
Riesgos Laborales 

Canvi a Tècnic superior 2 
V Campus y V 
Respon 

PF592 Administrativo Canvio de nivell i específic de 21 E023 a 17 E019 2 Gerencia 

PF283 Analista Programador Aplicaciones Canvi específic E030 a E045 2 Exclusiva 

Els canvis d'administració especial a indistinta, i de dedicació plena han de ser avaluats dintre 
d’un estudi general de la plantilla. 

Els canvis en places d’administratiu deurien haver-se fet abans del concurs, aquestes places 
deuen ser oferides al actual concurs de mèrit. 

Finalment la plaça PF1701 no ha de ser transformada, ja que el compromís del Gerent en la taula 
va ser que les places aprovades en la OPO eixien com estaven, sense modificació. 

Propostes de l’administració de creació de places. 

Els darrers quatre o cinc anys, el posicionament habitual i reiterat de l’administració la 
impossibilitat de creació de places que suposen un increment de la massa salarial del PAS de la 
universitat.  

La proposta de l’administració sobre creació de noves places, al nostre paréixer, suposa un canvi 
radical que significa necessàriament, si no és una mala interpretació per la nostra part,  la 
superació de l’esmentada limitació sense que proporcionar-nos cap informació al respecte. 
Tanmateix no coneixem l’abast d’aquesta novetat.  
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Des de STEPV-Iv considerem necessari una informació aclaridora prèvia, per tal que  coneguem 
els termes concrets de la nova situació, i la qual cosa ens permeta valorar adequadament la 
idoneïtat de la proposta de l’administració, i si escau l’elaboració de la nostra pròpia proposta de 
creació de places. 

Objeccions a les propostes de l’administració de modificació de places. 

Códi Nom Motiu de l’objecció Doc Hoja 

PF1916 Responsable de Centro 
No acceptem una barra cap un grup inferior. Les 
funcions de la plaça són del grupo A2 i no C1 

1 
V Responsab 
Social Coop y 
Depor 

PF4 Jefe de Sección 

El servei d’assumptes generals està sent adscrit 
al Servei de Gestió de la Informació Pública i 
Assumptes Generals, i no al de normativa i 
inspecció 

1 
Secretaría 
General 

PF2040 Letrado No es justifica per què cal el canvi de forma de 
provisió  

1 
Secretaría 
General 

PF836 Jefe de Sección 2 SP 

PF1430 Jefe de Unidad Administrativa 

Els canvis que es proposen requerixen la creació 
de noves places i la provisió de les mateixes 
mitjançant alguna de les formes de provisió del 
lloc de treball previstes en la llei. En cas contrari 
es vulnerarien els principis de igualtat, mèrit i 
capacitat. 

2 Centros 

PF1861 Técnico Medio Deportivo 2 Centros 

PF254 
Técnico Superior de Educación 
fisica 

2 Centros 

PF1325 Técnico Superior de Laboratorio 2 Centros 

PF580 Técnico Superior de Laboratorio 2 Centros 

PF1028 Técnico Superior 2 
V Estudios 
CalyAcre 

PF1217 
Téc.Sup.Gest.Prác.Emp.y 
Prog.Int.Int 

2 Gerencia 

 

 


