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SOBRE LES MODIFICACIONES DE LA RLT 

 

El procés negociador que s'ha seguit per a tractar les modificacions de la RlT comença 

a resultar-nos familiar.  

 

1. L'administració envia la seua proposta com un conjunt en el qual trobem: 

 

a) Propostes acceptables, raonables i raonades. 

b) Propostes que podrien ser acceptables i raonables, però que no vénen raonades 

i, per tant, resulten capritxoses. 

c) Propostes inacceptables i que, en la nostra opinió, vulneren principis i garanties 

reconegudes en les lleis. 

d) Propostes absurdes, no raonades ni raonables. 

 

2. Les seccions sindicals presentem les nostres propostes i aquelles al·legacions que 

considerem oportú fer a la proposta inicial de l'administració. 

 

3. El gerent ens indica quins d'aquelles propostes de les seccions sindicals, 

normalment unes poques de cada sindicat per a acontentar a tots, considera 

acceptables i assumibles, i les incorpora a la seua proposta. 

 

4. Durant el nombre d'hores que ell considera necessàries per a cobrir l'expedient 

de la negociació ens permet que argumentem a favor d'aquelles propostes que no 

ha assumit i en contra d'aquelles de les seues que considerem inassumibles. En rares 

ocasions cedeix i retira alguna de les seues propostes, normalment del grup de les 

quals podrien ser acceptables i raonables, però que no vénen raonades. 

 

5. Al final sotmet a votació el conjunt de la seua proposta, que conté les acceptables 

raonades, la majoria de les acceptables no raonades, les inacceptables i les absurdes, 

juntament amb aquelles que ha assumit d'entre les presentades pels sindicats, i ens 

avisa que, de no obtenir respatler de les seccions sindicals, es reserva el dret a 

tornar a la seua proposta inicial. 

 

Arribat aquest moment, les opcions de cada sindicat són les de jugar amb les regles 

que marca l'equip rectoral o no jugar, però no hi ha més. 

 

La novetat en aquesta ocasió ha sigut que el gerent, en un gir inesperat d'última 

hora, ha permès que s'emeteren vots particulars contra algunes propostes i a favor 

d'unes altres, la qual cosa ha permès que STEPV vote a favor d'algunes i en contra 

de la resta. 

 

És important ressenyar, per a entendre el sentit d'alguns vots de STEPV, que el 



 
 
 

  Pàgina 2 de 5 

calendari de negociacions inclou, a més d'aquestes modificacions de la RLT, un estudi 

de la plantilla. I, segons l'acord aconseguit en el seu moment, en el punt de les 

modificacions de la RLT només s'anaven a tractar aquelles qüestions urgents, mentre 

que la resta s'abordaria després de realitzar aquest estudi. STEPV considera 

indispensable tenir una visió global de la plantilla per a acabar amb les desigualtats 

i greuges comparatius que existeixen actualment fruit, al nostre entendre, de 

negociacions com la qual acabem de presenciar on s’afavoreix a certs sectors de la 

plantilla mentre s'obliden de la resta. 

 

Fent un resum, STEPV ha votat a favor de modificacions lògiques i urgents, que era 

l'objecte d'aquesta negociació, (exclusives per a alguns llocs, canvis de denominació) 

i en contra del que l'administració ha pretès colar aprofitant que el Pisuerga passa 

per Valladolid. Així: 

1) STEPV ha votat en contra de propostes inacceptables i que, en la nostra 

opinió, vulneren principis i garanties reconegudes en les lleis: 

 

S'han aprovat fins a nou canvis d'adscripció de places que el seu objectiu és moure 

a funcionàries i funcionaris evitant els concursos de mèrits i/o trasllats i vulnerant, 

al nostre entendre, per tant, els principis d'igualtat, mèrit i capacitat que han de regir 

la provisió de llocs en l'administració. 

 

En dos d'aquests casos, es tracta de trasllat de campus, de Gandia a València i de 

València a Alcoi, per a exercir les mateixes funcions. 

 

En els altres set, les funcions del lloc de destinació tenen poc o res a veure amb les 

del d'origen. Així, trobem una plaça de cap de secció d'assumptes generals que canvia 

de servei, mentre es crea una nova plaça de cap de secció en l'antic servei. 

 

El moviment de tècnics de l'ICE i l’OPII cap al vicerectorat d'estudis o l'escola de 

doctorat. El d'un lloc de cap d'unitat d'un departament a una escola. 

 

O aquelles encara més difícils de justificar com el canvi de departament d'un tècnic 

de laboratori des del d'Enginyeria Electrònica al de Mecànica dels Medis Continu, 

sense tenir en compte que les proves que donen accés a les places de tècnics són 

específiques per a cada departament. 

 

I la d'un tècnic de laboratori que passa a ser tècnic de gestió mediambiental gràcies 

al dit diví del rector, ja que la funcionària no ha superat cap procés selectiu que li 

habilite per a la seua nova plaça. 

 

 

També en aquest grup s'enquadren la creació de places d'administració especial 

sense definir quines professions o oficis habiliten per al seu acompliment. 
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2) Propostes absurdes, no raonades ni raonables 

 

Barrar la plaça de responsable de l’Escola Infantil que era del subgrup A2, i ara serà 

A2/C1 amb l'excusa de poder cobrir una possible baixa o vacant, sent molt més senzill 

engegar la millora d'ocupació. O és que per ventura es pretén influir en el resultat 

d'una possible promoció interna a través de les comissions de serveis i les promocions 

en places barrades? 

 

L'exclusió de tres escoles, EPS Gandia, EPS Alcoi i ETSI geodèsica, cartogràfica i 

topogràfica, de la creació de places de tècnics de gestió de títols quan aquests centres 

tenen més titulacions que uns altres en els quals sí s'estan creant aquestes places. 

 

El trasllat del director del CTT al vicerectorat d’investigació, reduint-li enormement 

les seues funcions però gens en absolut el seu sou, sent el funcionari PAS que més 

cobra juntament amb el vicegerent. A més, hem de tenir en compte que aquesta 

persona hauria d'haver-se jubilat i la universitat li ha prorrogat la vida laboral, 

sembla ser que únicament perquè gaudisca d'un lloc d'enorme remuneració i 

mínimes funcions. El gerent a més va reconèixer durant la jubilació que aquesta 

plaça només existirà mentre que no es jubile. 

 

I, per descomptat, el més lamentable de tot, la separació del CTT en dos nous 

serveis, sense motivació ni justificació suficient, posant en risc la salut dels 

treballadors com es desprèn de l'avaluació de riscos psicosocials a la qual s'han 

sotmès. En l'informe d’aquesta avaluació s’arreplega com a proposta d'intervenció 

“considerar les relacions laborals i la participació dels treballadors, fins a on la 

normativa ho permeta, per a reassignar llocs i funcions en el nou disseny 

d'organització resultant de la reestructuració organizacional”, recomanació que no ha 

sigut atesa per part de la universitat. 

 

3) Assignació de complements de plena dedicació a dues places de lletrat i una 

d'analista-programador.  

És possible que siga raonable aquest canvi, però no s'han aportat arguments 

suficients, a més, sense un estudi de tota la plantilla desconeixem si existeixen altres 

places que hagueren de tenir aquest complement i s'estan obviant. 

 

Amb aquesta modificació, la universitat compta amb 57 places de plena dedicació, la 

qual cosa suposa un increment dels seus emoluents d'entre 2.000 i 5000 euros 

anuals. Sense la deguda justificació d'aquesta necessitat, poguera semblar que s'està 

augmentant el sou de part del personal mitjançant aquesta fórmula. 
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4) Canvi en la forma de provisió d'un lloc de lletrat, que ara es proveirà per un 

concurs obert a totes les administracions públiques. 

 

La nostra major objecció és que les places de lletrat de la nostra universitat són, 

insòlitament, d'administració general mentre en la resta d'administracions són 

d'administració especial, per tant, cap funcionari o funcionària que haja superat un 

examen específic de lletrat en una altra administració pot participar en aquest 

concurs. Curiosament, s'ha aprovat alhora un canvi en sentit contrari, un 

concurs que estava obert ara s'ha restringit només a funcionaris de la UPV.  

Aquesta arbitrarietat poguera portar a pensar que s'obri o tanca l'accés a les places 

de la universitat pensant en qui es pretenga que la cobrisca. 

 

5) Canvi d'una plaça d'operador de l'escola de Topografia a la d'Arquitectura. És 

possible que sobre en un lloc i falte en un altre, però no se'ns ha explicat què criteri 

s'ha usat per a determinar-ho. En mancar de criteri també ens va sorgir el dubte que 

fóra més necessària aquesta plaça en un altre centre o servei. 

 

6) Creació de prefectures de secció en els centres. Aquesta proposta que, inicialment, 

era de CCOO, no conté les funcions del nou lloc, que segurament duplicaran les que 

ja exerceixen els caps d'administració dels centres. És possible que siguen necessaris, 

però també és possible que faça mancada més gent en secretària o en les 

consergeries. 

 

7) Conversió de dues places d'administratiu del nivell 21 a altres de nivells 19 i 17. 

La nostra objecció ve de nou al fet que no existeix un criteri per a considerar que una 

plaça ha de tenir un nivell 17, 19 o 21 i que, per tant, aquest canvi és arbitrari. 

 

8) Creació de diverses places de cap de secció, tècnics, caps d'unitat, responsables 

de projectes. 

De nou considerem que és necessari realitzar abans un estudi de tota la plantilla per 

a determinar si aquestes places són les úniques necessàries o, fins i tot, si on s'estan 

creant són més necessàries que en altres centres o serveis. 

 

9) Creació de tècnics intermedis de prevenció de riscos laborals.  

Òbviament, *STEPV està d'acord en què és necessari reforçar el servei de prevenció 

de riscos laborals, però considerem que s'està realitzant d'una forma errònia. Després 

de la modificació aprovada, el servei comptarà amb tècnics dels subgrups A1 i C1, 

però cap del subgrup A2, per tant considerem que en algun moment l'administració 

proposarà que s'agranen aquestes places del grup C1 i que per tant es promocione a 

els qui les ocupen sense competència. 

 

D'altra banda no estem d'acord en què aquestes places es creuen per a ser cobertes 
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per concurs, quan cap funcionari o funcionària dels quals puga presentar-se ha 

superat un examen específic que habilite per a l'accés a aquestes places. 


