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ADDENDA CALENDARI GENERAL PER A L'ANY 2010 

FALLES 

Es declaren festius a la UVEG els dies 17 i 18 de març. És festiu el dia 19 de març (Sant Josep). 

El dia 16 de març únicament funcionaran els serveis mínims. El personal que traballe aquest dia, tindrà 

un dia mes de assumptes propis. 
 

SETMANA SANTA 
 

Són festius els dies 2 d'abril (Divendres Sant), 5 d'abril (Dilluns de Pasqua) i el 12 d'abril (Sant Vicent 

Ferrer). 

Es declara festiu a la UVEG el dia 3 d'abril (Dissabte Sant).  

S'hi estableixen dos torns:  

 Primer torn 

 
Del dia 29 de març al dia 4 d'abril, ambdós inclosos. 
 

Durant aquest torn treballarà el 75% de la plantilla de cada unitat administrativa, en torns de 
matí i de vesprada. 

 Segon torn 

Del dia 5 d'abril al dia 11 d'abril, ambdós inclosos. 

 
Durant aquest torn treballarà el 25% de la plantilla de cada unitat administrativa. Si algun centre té

programades activitats acadèmiques en horari de vesprada durant el torn, la distribució de la plantilla es 

farà de forma que es garantisquen els serveis necessaris, també en torn de vesprada. 

 

La distribució de percentatges de plantilla per torn és indicativa i es pot modificar a criteri del responsable,

sempre que es mantinguen oberts tots els serveis i que en el segon torn es garantisquen els serveis

imprescindibles per tenir les activitats programades als centres i serveis, amb la finalitat de respectar les

previsions del calendari acadèmic. 
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HORARI DEL MESOS DE JUNY, JULIOL I AGOST 
 

Durant els mesos de juliol i agost la jornada laboral setmanal tindrà una reducció de cinc hores per a tot 

el personal. Així mateix, aquesta reducció s'aplicarà a les tres darreres setmanes del mes de juny. 

Aquesta reducció horària començarà el 10 de juny fins al 31 d'agost. 

Durant el mes d'agost, els centres i serveis estaran tancats per la vesprada.  

 

NADAL 

Són dies festius el 25 de desembre (Nadal); 1 (Cap d'any), 6 de gener (Epifania del Senyor) i 7 de gener 

de 2011. 

Es declaren festius a la UVEG el dies 24 i 31 de desembre de 2010.  

S'hi estableixen dos torns de treball: 

 Primer torn 

 
Del dia 24 de desembre al dia 30 de desembre, ambdós inclosos. 
 

El primer torn treballa un dia mes, per la cual cosa s'haura de compensar amb un dia mes d'assumptes 

propis subjecte a les necessitats del servei. 
 

 Segon torn 
 
Del dia 31 de desembre de 2010 al dia 6 de gener de 2011, ambdós inclosos. 
 

Durant aquests dos torns, els serveis es mantindran tancats a la vesprada i la plantilla s'acumularà en

torn de matí. La distribució de la plantilla entre els dos torns es decidirà segons les necessitats del

servei. 
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DISSABTES 
 
Dissabtes que els serveis seran tancats amb caràcter general: 

• 20 de març 

• 3 d'abril 10 d'abril 

• 1 de maig 

• 3, 10, 17, 24 i 31 de juliol 

• 7, 14, 21 i 28 d'agost 

• 9 d'octubre 

• 25 de desembre 

• 1 de gener 2011 

ASSUMPTES PROPIS 

 
Es preveu que tot el personal puga gaudir de 7 dies d'assumptes propis. 
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NOVES MILLORES RETRIBUTIVES PER AL PDI LABORAL 

 
 
En la reunió de la Mesa Negociadora del passat divendres dia 11, s’han acordat noves millores 
retributives per al PDI laboral que venen a sumar-se a les que es van acordar fa uns mesos per a 
Ajudants i Ajudants Doctors. En resposta a les demandes sindicals plantejades des de fa dos anys, 
el Rectorat va presentar una sèrie de propostes que van ser incrementades com a resultat de la 
negociació. Així, els principals acords van ser els següents: 
 

 Reconeixement de quinquennis per a Contractats Doctors, Col·laboradors i Ajudants 
Doctors. La convocatòria es farà pròximament i començaran a tindre efectes econòmics 
des del dia 1 d’abril de 2010. 

 Reconeixement de sexennis per a Contractats Doctors i Col·laboradors, amb efectes 
econòmics des del mes de juliol de 2010, qüestió que suposa millores retributives i 
acadèmiques per a importants grups de PDI exclosos fins ara d’aquest complement. 
Encara que el Rectorat no ha acceptat la nostra proposta d’estendre ara mateix el 
complement a Ajudants Doctors i Ajudants, s’ha compromés a estudiar, mitjançant 
consulta amb la CNEAI i acord sindical, la seua aplicació a aquests col·lectius. 

 Es constituirà una comissió entre Rectorat i Sindicats per tal de concretar l’aplicació 
dels complements autonòmics al PDI laboral. 

Tots aquests acords, resultat del nostre treball sindical continuat i insistent, suposen avanços 
importants en l’equiparació de les condicions laborals del PDI laboral amb les del PDI funcionari. 
Ara be, aquest camí encara no ha acabat, ja que algunes de les nostres reivindicacions no han 
estat acceptades per l’equip rectoral. A més a més, de l’extensió d’aquests acords a d’altres 
col·lectius laborals, la qüestió més important que queda pendent és l’equiparació del complement 
específic dels Contractats Doctors i Col·laboradors als complements específics dels TU (nivell 27) i 
TEU (nivell 26) perquè l’actual equip rectoral es nega absolutament a negociar aquesta mesura. 
D’altra banda, el Rectorat tampoc va acceptar el reconeixement del temps de beca(independentment 
de la situació administrativa) per al còmput de triennis. 

CCOO valora molt positivament aquestes millores retributives i continuarà treballant en la seua 
línia sindical de rigor, reivindicació i negociació per tal d’aconseguir els avanços salarials i de 
condicions de treball encara pendents per al PDI laboral. Esperem que amb el nou equip rectoral 
que sortirà de les properes eleccions, l’escenari siga més favorable per assolir aquests objectius. Per 
a qualsevol consulta sobre el tema podeu adreçar-vos a ccoo@uv.es 
 


