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Sr. Rector magnífic de la Universitat Politècnica de València. 

Recentment s’han publicat les convocatòries de 4 comissions de serveis per a PAS de nivell 24 
o superior als serveis de Gestió Econòmica i Gestió de Personal. Les places convocades són les 
següents: 
 
Cap de Secció del servei de Gestió Econòmica, del grup A, subgrup A1/A2, nivell 26 (Codi: 
2022/P/FC/CM/XX),  
Tècnic de Gestió del servei de Gestió Econòmica, del grup A, subgrup A1/A2, nivell 24 
(Codi: 2022/P/FC/CM/XX),  
Tècnic de Gestió al servei Oficina Econòmica de Recursos Humans, del grup A, subgrup 
A1/A2, nivell 24 (Codi: 2022/P/FC/CM/XX),  
Tècnic de Gestió del servei de Gestió de Personal, del grup A, subgrup A1/A2, nivell 24 
(Codi: 2022/P/FC/CM/XX) 

Les convocatòries publicades indiquen, respecte als criteris de selecció, el següent: El personal 
funcionari que sol·licite la comissió de serveis, ha d’aportar una breu memòria respecte del lloc 
per cobrir i pot ser convocat per a exposar-la i defensar-la.  

Aquests criteris de selecció són els recollits en el Procediment d’Autoritzacions Comissions de 
Serveis Internes en l’àmbit de la UPV. 

STEPV va votar en contra d’aquest Procediment perquè l’exposició i la defensa de la memòria 
(entrevista) pot provocar moltes suspicàcies a causa de la poca transparència d’aquest 
procediment. Els processos poden ser massa subjectius i donar peu a l’arbitrarietat. 

Per això, demanem que en la selecció de les comissions de serveis de llocs de nivell 24 o superior 
siga necessària l’exposició de totes les memòries, i no donar lloc a l’eventualitat per a evitar 
arbitrarietats. D’altra banda, suggerim que les memòries es publiquen perquè es puguen 
consultar i, a més, que les entrevistes siguen públiques, com a mínim per a la resta de candidats 
que s’hi presenten.  

STEPV sempre ha vetllat per la transparència en els processos selectius, i amb aquesta proposta 
nostra pensem que milloraria notablement els de les comissions de serveis, sense incomplir cap 
normativa vigent.  

 

València, a 2 de juny de 2022 

 

 

Fàtima Romero Sanchis 
Coordinadora Secció Sindical STEPV-IV UPV 

Fátima Beatriz 
Romero 
Sanchis
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Presentación de solicitud genérica
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La persona interessada declara expressament que totes les dades ressenyades són certes. Així mateix manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix els requisits que estableix la normativa vigent per a l'exercici de la sol·licitud,
que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el període de temps inherent a aquest exercici. / La persona interesada declara expresamente que todos los datos
señalados son ciertos. Asimismo manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la solicitud, que dispone de la documentación que así lo acredita y que
se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho ejercicio.
De conformitat amb el que s'estableix a la Normativa del Registre Electrònic de la Universitat Politècnica de València i en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, les sol·licituds presentades mitjançant aquest procediment tenen validesa legal i, per tant, no requereixen la seua presentació en un registre presencial. / En conformidad con aquello establecido
en la Normativa del Registro Electrónico de la Universitat Politècnica de València y en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las
solicitudes presentadas mediante este procedimiento tienen validez legal, por lo tanto, no requieren su presentación en un registro presencial.
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