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MESA NEGOCIADORA 19-04-2007 
 
 

El President de la Mesa Negociadora demana disculpes per l’incompliment de l’acord 
que s’havia aplegat a la Mesa Negociadora de 12 de febrer de 2007, sobre l’Estatut del 
Personal Investigador en Formació, al presentar al Consell de Govern per part de 
l’Equip de Direcció, per a la seua aprovació, una proposta diferent a la que s’havia 
acordat a l’esmentada Mesa Negociadora. El President de la Mesa Negociadora 
assegura que no es tornarà a repetir. 
 
Les Seccions Sindicals acceptarem les disculpes, encara que demanarem una 
rectificació i que torne  al Consell de Govern l’Acord a què s’havia aplegat  a la Mesa 
Negociadora. 
 
 
Punt 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 
 
Les seccions sindicals CC.OO., STE-Iv i CGT sol·liciten la modificació de diversos 
punts de l’Ordre del Dia, que son acceptades. 
 
S’Aprova l’acta per unanimitat. 
 
CC.OO. sol·licita la retirada del punt 4 de l’ordre del dia perquè no ha hagut temps per a 
estudiar la documentació. 
 
El President de la Mesa Negociadora respon que no és possible per la urgència dels 
terminis 
 
Punt 2. Informació Institucional. 
 
En referència al Personal Investigador en Formació, el President de la Mesa 
Negociadora comunica que ja poden demanar els cursos dirigits al PDI i que estan 
estudiant de quina manera pugan accedir als serveis bibliogràfics en les mateixes 
condicions que la resta del PDI. 
 
Respecte als concursos d’accés a places de professorat, el President de la Mesa 
Negociadora reconeix que hi ha poc temps per a constituir els tribunals i que ampliarà el 
termini per a proposar els vocals corresponents a les organitzacions sindicals fins al 
proper Consell de Govern. Així mateix afirma que donaran informació respecte dels 
membres designats a la Comissió de Professorat. 
 
Respecte a les convocatòries d’oficials de laboratori, la Vicerectora d’Organització dels 
Serveis i PAS, afirma que la seua distribució per  perfils és complicada i que prèvia a la 
convocatòria dels processos  selectius  es convocaran els corresponents concursos de 
trasllats i mèrits. 
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Pel que fa al concurs de trasllats del grup C d’Administratius d’Administració General, 
informa que la previsió és que els participants ocupen els seus llocs de treball el proper  
1 de juny. 
Així mateix, la Vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS, informa que la 
convocatòria de concurs de trasllats d’Auxiliars de Serveis  és immediata  i que abans 
que finalitze l’any es convocaran proves selectives d’accés al grup D. 
 
Per últim informa que resten pendents les constitucions de la Comissió d’estudi del 
Fons Social i del Calendari Marc. 
 
Punt 3. Aprovació, si escau de diversos sistemes selectius. 
 
La Vicerectora  d’Organització dels Serveis i PAS informa que totes les convocatòries, 
(Grups A i B Administració General, lliures i de promoció interna i, Grup B 
Administració Especial, torn lliure),  experimenten una reducció de temaris i la inclusió 
d’una prova de tipus test. Pel que fa als barems marcs de la fase de concurs, no es 
modifiquen. 
 
Després de diverses intervencions, es procedeix a la votació i s’aplega al acord amb els 
vots a favor de CC.OO., UGT, STE-Iv i CSIF i amb l’abstenció de CGT. 
 
El representant de CC.OO,. no entén la postura del representant de la CGT ja que, amb 
la seua abstenció, está qüestionant el treball de la Comissió d’estudi de sistemes 
selectius,  on hi varen estar totes les seccions sindicals, i hi va haver consens. 
 
Punt 4. Aprovació, si escau, de distribució del pressupost per a la promoció de 
professorat i ampliació de plantilla curs 2007-2008. 
 
Després de diverses intervencions es modifica la proposta a l’epígraf d’Ampliació de 
Plantilla com segueix : 
 
1- Per Necessitats Docents 18 places !AJUDANT DR / AJUDANT 
2- Per Política Universitària: 

Millora de la qualitat del personal contractat: 
2 places (+ 4 de cursos anterios) ASSOC TP (6h)) ! TU TC/ PROFESSOR 
CONTRACTAT DR. 

 
S’aprova l’acord per unanimitat. 
 
Punt 5. Aprovació, si escau, de la convocatòria de l’Ajuda Social anys 2005 i 2006. 
 
El vicerector de Comunicació i Assumptes Econòmics presenta el punt i informa que la 
dotació per a l’any 2006 experimenta un increment d’un 2 % respecte de la dotació de 
2005. Així mateix, afegeix que a la convocatòria hi ha modificacions que afecten a 
diversos aspectes tècnics. 
 
Per la part sindical es va plantejar incrementar la dotació del Fons Social. 
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El vicerector ens va respondre que això no és possible perquè les quantitats ja estan 
pressupostades i que es podria estudiar per a la convocatòria de l’any 2007. 
 
Es procedeix a la votació i s’aprova l’acord per unanimitat. 
 
Punt 6. Precs i qüestions. 
 
 
Es va preguntar per l’adaptació a la nova legislació de la LOU, del Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic i pel reconeixement dels triennis al personal interí 
 
El President de la Mesa Negociadora contesta que ja estan treballant en aquesta 
l’adaptació a la nova legislació i que el personal interí devengarà els tiennis a partir de 
la entrada en vigor del Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
També es va preguntar per la possibilitat de modificar del Calendari Laboral Marc 
abans de l’estiu per tal que els treballadors i treballadores de la Universitat pugan reduir 
la seua jornada laboral al proper mes de juny,  
 
El President de la Mesa Negociadora respon que ho intentarà però que no es pot 
comprometre per problemes d’agenda. 
 
Així mateix, es va preguntar pels criteris per a la compensació de les hores 
extraordinàries. 
 
La Vicerectora  d’Organització dels Serveis i PAS respon que es compensa en temps de 
treball, llevat que casos excepcionals amb el Vist i Plau de la Vicerectora o del Gerent. 
 
També es va preguntar per la  actualització de les Borses de Treball a la Web i la 
convocatòria de la Comissió de Seguiment. 
 
La Vicerectora  d’Organització dels Serveis i PAS contesta que hi ha un excés de treball 
al Servei de Recursos Humans i que es pot demanar la informació al propi Servei 
 
 
 
 
 
 
 


