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CRISTINA I. COSTART TAFALLA, amb DNI -X, actuant en nom i 

representació d’Intersindical Valenciana, amb domicili a efectes de 

notificació en el carrer Juan de Mena, 22, 46008 - València, TEL. 963942703 

FAX 963943725, als efectes oportuns, 

Havent estat convocats a  una reunió per a acordar criteris que possibiliten 

desbloquejar l’actual situació respecte a la gestió de les borses d’ocupació 

temporal, Intersindical Valenciana ha de manifestar expressament la seua 

disposició a participar activament i comprometre’s amb els acords als quals 

es puga arribar sempre que resoldre les dificultats en la gestió no esdevinga 

l’únic objectiu d’aquests acords. 

Ara per ara, la gestió de les borses d’ocupació temporal exigeix no sols 

l’adequació dels criteris interpretatius que han anat afegint-se al llarg dels 

anys per a resoldre l’obsolescència de la norma reguladora, fins a consolidar 

un corpus normatiu paral·lel, sinó el canvi radical d’una mecànica del tot 

ineficient i ineficaç que distribueix penalitzacions de manera aleatòria als 

dos extrems de la línia telefònica, satura de treball les persones 

encarregades d’aquesta gestió i contribueix de valent  a desfer tot el treball 

fet en la constitució de les diferents borses, en buidar-les de personal com a 

efecte secundari del procés de precarització de les condicions de treball 

implementat com un tret d’identitat de les successives legislatures del partit 

popular.  

Tot i que aquest és un fòrum d’emergència, quasi una unitat de suport vital 

bàsic, per a garantir la prestació dels serveis públics amb un mínim de 

garanties quant a l’accés a l’ocupació temporal, no és sobrer reiterar la 

proposta d’Intersindical Valenciana d’abordar de manera urgent i prioritària 

la negociació d’una nova ordre de borses d’ocupació temporal. 

Com sembla que malgrat i haver aplicat tots els criteris establerts, continua 

havent borses en les quals ja no hi ha personal disposable, volem plantejar 

les següents propostes d’actuació immediata: 

1.- En aquells cossos o categories professionals en què ara mateix no 

hi ha cap borsa operativa, reactivar les borses subsegüents al Pla 



 

 

d’Estabilitat, o posteriors, derogades per la constitució de les borses 

d’ocupació vinculades a les convocatòries d’ocupació pública.  

La derogació de les borses anteriors que s’aplica sistemàticament com a 

criteri en constituir la borsa amb que finalitza el procediment d’una oferta 

d’ocupació, no és un precepte establert expressament en la norma i, per 

això mateix, en no contravenir la normativa vigent, pot servir com a 

mecanisme d’emergència de provisió des de borses constituïdes en el seu 

moment respectant els principis d’accés. 

2.- Reactivació immediata, d’ofici,  de tot el personal desactivat de 

manera automàtica -sense haver mai rebutjat cap oferta per estar en actiu-  

per ocupar llocs de treball en categories diferents a les de la borsa en què 

han estat desactivats (aquesta situació ha resultat especialment 

acarnissada en el cas del personal educador d’educació infantil vinculat 

durant anys a llocs de treball al 50% de la jornada, amb jornades que 

excedeixen la seua classificació, retribucions miserables en les quals es 

palesa com en cap altra l’escletxa salarial per raó de gènere en la 

Generalitat Valenciana i, a més, incrementant la seua jornada amb 

desplaçaments de centenars de quilometres setmanals.  

Evidentment, aquesta mesura cal aplicar-la sistemàticament a totes les 

situacions idèntiques independentment de la borsa de què es tracte. 

3.- Habilitar de manera urgent una plataforma virtual per a gestionar 

l’adjudicació dels llocs a l’objecte de canviar de l’actual sistema d’oferta 

penalitzada a un nou model de gestió “a demanda”.  

Ara mateix, per a ocupar efectivament un lloc, cal destinar una persona 

durant dies, de vegades setmanes, a telefonar successivament el personal 

integrant de la borsa i esperar una resposta. Aquest procés, a més del 

retard del tot injustificable per a incorporar els recursos humans necessaris, 

serveix per a excloure un bon nombre de persones i, per això mateix, 

constitueix el principal element despoblador de les borses vigents. 

Amb un sistema virtual en el qual la publicació de les ofertes possibilitara la 

demanda de les persones interessades en un termini de 48 hores i 

posteriorment s’adjudicarfa a la persona interessada amb millor posició en 

la corresponent borsa, obtindríem com a poc els següents beneficis: 

a.- Reduir al mínim els terminis per a l’adjudicació i ocupació dels 

llocs vacants. 



 

 

b.- Millorar les condicions de treball, la salut i la seguretat del 

personal, en permetre una major adequació a les situacions 

personals. 

c.- Mantenir les borses més operatives pel fet de minvar les 

desactivacions vinculades a unes ofertes del tot impossibles 

d’acceptar en determinades situacions personals. 

d. Contribuir a conciliar la vida laboral amb les obligacions personals i 

familiars en permetre una major adequació entre el lloc de treball i el 

lloc de residència. 

 

 
 

València, a  17 / octubre / 2017 
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