
MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE REGULARITZACIÓ DEL PERSONAL DE 
LABORATORI (ACGUV 139/2005) 
 
 
A l'haver-se detectat que no es poden convocar proves selectives per a cadascun 
dels perfils de laboratori per separat, tal com estava previst en el document 
aprovat, per generar-se problemes administratius irresolubles en la presa de 
possessió, cal fer les modificacions següents en el document de regularització del 
personal de laboratori: 
 
 
On diu: 
 

2.2.3. Accés  
L’accés a l’escala bàsica de laboratori (oficials i tècnics especialistes) serà 
únicament per convocatòria lliure, ja que no hi ha una escala inferior.  
 
Les convocatòries es faran separadament pel que fa als llocs perfilats en C1, 
C2, C3 i C4, que tindran programes de concurs-oposició diferents i basats en 
les tècniques que inclou cada perfil (segons l’annex I). 

 
 
Ha de dir: 
 

2.2.3. Accés  
L'accés es realitzarà a l'escala tècnica bàsica d'investigació que agrupa els 
diferents perfils dels llocs de treball. La convocatòria serà única, però les 
bases de la convocatòria diferenciaran i assenyalaran el nombre de places de 
cadascun dels perfils, així com els temaris que puguen ser comuns i els 
específics. 

 
 
I on diu: 
 

2.3.3. Accés  
 

2.3.3.1. Accés lliure. L’accés lliure tindrà lloc mitjançant convocatòria de 
concurs-oposició, i les places s’agruparan per cadascun dels perfils 
proposats. Les places de cada perfil seran ofertes en convocatòries 
independents.  
 
2.3.3.2. Promoció interna. L’accés per promoció interna es farà mitjançant 
concurs-oposició. Igualment, les places s’oferiran en convocatòries 
separades per a cada perfil. Es podran presentar a promoció interna tots els 
funcionaris de l’escala inferior, independentment del perfil de procedència.  
 
Els qui participen en una convocatòria de llocs de treball de perfil diferent 
hauran de preparar l’oposició amb els programes dels perfils convocats. Les 
proves selectives discriminaran segons els coneixements demostrats. 

 
 



Ha de dir: 
 

2.3.3. Accés  
 

2.3.3.1. Accés lliure. L'accés es realitzarà a l'escala tècnica mitjana 
d'investigació que agrupa els diferents perfils dels llocs de treball. La 
convocatòria serà única, però les bases de la convocatòria diferenciaran i 
assenyalaran el nombre de places de cadascun dels perfils, així com els 
temaris que puguen ser comuns i els específics.  
 
2.3.3.2. Promoció interna. L'accés es realitzarà mitjançant concurs oposició 
a l'escala tècnica mitjana d'investigació que agrupa els diferents perfils dels 
llocs de treball. La convocatòria serà única, però les bases de la convocatòria 
diferenciaran i assenyalaran el nombre de places de cadascun dels perfils, 
així com els temaris que puguen ser comuns i els específics.  
 
El percentatge de reserva de places de promoció interna que s'establisca 
estatutàriament es referirà al nombre de places incloses en la convocatòria i 
serà en les bases de la mateixa, on es distribuïsquen en els diferents perfils 
segons les necessitats. 
 
Els qui participen en una convocatòria de llocs de treball de perfil diferent 
hauran de preparar l’oposició amb els programes dels perfils convocats. Les 
proves selectives discriminaran segons els coneixements demostrats. 
 


