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MESA NEGOCIADORA 11 DE JUNY DE 2007 
 

 
 
El President de la Mesa Negociadora, amb caràcter previ anuncia que la propera 
setmana hi haurà una altra reunió de Mesa Negociadora. 
 
El representant de CC.OO. sol·licita reprendre les negociacions sobre el Calendari 
Laboral pel que fa a la regulació de les vacances i a l’horari d’estiu. 
 
La Vicerectora de d'Organització de Serveis i PAS informa que el Ministeri 
d’Administracions Públiques ha publicat unes instruccions sobre l’aplicació de l’Estatut 
Bàsic del Empleat Públic a l’àmbit de la Administració General de l’Estat. 
 
Punt 1.- Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 19 d'abril de 2007. 
 
El President de la Mesa Negociadora invita a fer modificacions a l’acta de 19 d’abril de 
2007. 
 
S’aprova l’Acta de la sessió de 19 d’abril de 2007 per unanimitat. 
 
 
Punt 2. Acord, si escau, relatiu al règim dels nous contractes de PDI. 
 
El representant de l’Administració presenta el punt proposant que, en lloc d’aplicar el 
Decret Autonòmic, la redacció dels nous contractes de PDI s’adapte a allò que estableix 
la reforma de la LOU. 
 
El representant de CC.OO. proposa regular totes les figures d’Ajudants pel que fa a la 
seua dedicació màxima tal com ho fa la LOU, fixant-la en 6 crèdits per als Ajudants 
sense Doctorat i en 12 crèdits per als Ajudants amb el Doctorat. 
 
Pel que fa a les retribucions a que es refereix el punt segon de la proposta, el 
representant de CC.OO. afirma que és molt restrictiu i proposa afegir al final del 
paràgraf “ i sense perjudici dels acords de millora”. 
 
S’aprova la proposta per unanimitat, amb les modificacions introduïdes. 
 
Punt 3.- Modificació, si escau, dels models de contracte de PDI. 
 
El representant de l’Administració presenta el punt i proposa eliminar el codi del 
contracte ja que han demanat un codi propi per als contractes de les universitats. 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
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Punt 4. Proposta, si escau, de modificació del Reglament de Selecció de PDI. 
 
El President de la Mesa Negociadora presenta el punt i després de diverses 
intervencions de la part sindical, la Institució accedeix a retirar del document la proposta 
de modificació del sistema de concurs per a places de contractat doctor i la supressió de 
la possibilitat d’incloure perfil lingüístic en algunes places. 
 
Així mateix, les seccions sindicals de CC.OO.,UGT i CGT es varen manifestar en 
contra de la supressió a les comissions de selecció, dels membres proposats per les 
organitzacions sindicals, en aplicació de l’article 60.3 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic. El representant de l’STE-PV es va manifestar d’acord amb l’esmentada 
supressió i el CSIF es va a abstindre’s. Amb la qual cosa, la Institució va decidir ajornar 
la qüestió i demanar un informe jurídic. 
 
Respecte a la contractació de professors emèrits, hi va haver acord en fixar com a 
requisit, el tenir reconeguts 3 sexennis d’investigació i 5 quinquennis de docència. 
 
Per últim també hi va haver acord en la inclusió,en el barem per a la contractació 
d’Ajudants Doctors, de 10 punts com a valoració de les estades en altres Universitats o 
Centres d’Investigació. El representant de CC.OO. afirma que aquesta valoració hauria 
de tindre en compte la qualitat de l’estada més que la distància a la Universitat o Centre 
d’acollida. Així mateix, també va plantejar la necessitat urgent que la Universitat de 
València instrumente mesures financeres i d’organització docent per tal d’afavorir 
aquestes estades formatives dels Ajudants. Aquests temes seran tractats en una propera 
reunió. 
 
Punt 5. Precs i qüestions.   
 
No hi ha cap 


