
Als darrers dies, els companys de el STEPV van publicar al Tauler de Noticies, un escrit 
en el que acusen a CC.OO. de haver presentat un recurs contenciós administratiu contra 
el mèrit específic de la convocatòria del macroconcurs del personal administratiu. 
 
A continuació se inclou el text del recurs de reposició inicial: 
 
 
Com haveu pogut llegir, el que se ha pretès amb aquest recurs es que l’administració no 
penalitze dues vegades per la mateixa falta al personal que ja ha complit amb la sanció 
d’un expedient disciplinari, ni que es penalitze dues vegades al personal que siga 
remenejat per un expedient definitiu i en ningun cas s’ha recurrit la valoració del mèrit 
específic. 
 
Així mateix, aquest sindicat es pregunta si la Comunitat Universitària té constància de 
que ells no va estar present a les primeres negociacions del macroconcurs, però ells  
saben, que la Comunitat no ho sap perquè ells no han volgut contar mai els motius pels 
que no estaven en aquesta i en altres reunions, ja que la gent no es tonta i sap llegir. 
 
També es diu que se incorporaren a la segona fase i que va fer saber que no estàvem 
d’acord amb aquest mèrit, però ens sembla que en eixa reunió nosaltres no estaven ja 
que aquest sindicat en esta reunió no va dir res de res. 
 
En aquesta segona fase, el que estava signat amb l’administració, era un concurs de 
mèrit normal i corrent, però l’administració ens tornà a proposar a tots els sindicats 
l’aplicació del mèrit específic i l’únic sindicat que va dir no, sigue CC.OO., perquè el 
major nombre de places vacants amb nivells alts estaven als Departaments i als únics 
que afavoria el mèrit específic era al personal dels Departaments. La nostra proposta 
sigue que per acceptar el mèrit específic es tindrien que crear les places necessàries per 
a que la resta de personal que no estiguera en Departament poguera participar en les 
mateixes condicions que aquestos, i quina sigue la nostra sorpresa, que a la següent 
reunió que es feu amb la Administració, acceptaren la nostra proposta. 
 
 Una vegada finalitzat tot el procés del mèrit específic, aquest es el resultat que segons 
el STEPV no es tenia que haver aplicat mai i que es una injustícia.  
 
1.- Cap de Negociat C20 E031 ha passat a Cap d’unitat Administrativa B/C22 E032. 
2.- Administrador Dpto C21 E023 ha passat a Cap de Negociat C22 E028. 
3.-Responsable de Departament C19 E023 ha passat a Cap de Negociat de Departament, 
Administrador de Departament o Cap d’unitat Administrativa. 
4.- Cap de Grup d’alumnat o Serveis Centrals C19 E023 ha passat a Administratiu C21 
E023, Cap de Negociat de Departament o Cap d’unitat administrativa. 
5.-Secretaria de Escola C19 E023 ha passat a C21 E023. 
6.- El Administratiu C17 E017 ha passat a C19 E023.etc, etc... 
 
Per a CC.OO. les conclusions son que desprès de aquest procés tots els administratius 
han pogut promocionar al menys 2, 3 4 e inclús 5 nivells per damunt del que tenien 
abans de la realització del concurs amb el mèrit específic. 
 
BON NADAL PER A TOTS I TOTES 


