
ACORDS MESA NEGOCIADORA 28 D'ABRIL DE 
2006 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. 
 S'aprova per unanimitat. 

2. Salutació del President. 
3. Informació institucional. 

4. Proposta sobre la distribució del crèdit per a la promoció i ampliació de 
plantilla del PDI per al curs 2006/2007. 

 S'aprova per unanimitat. Acord. Valoració CC.OO. 

5. Aprovació, si escau, de la proposta de "Programa especial 
d'estabilització d'investigadors reincorporats". 

 

S'aprova amb els vots favorables de CC.OO., UGT i CGT, i amb el vot 
en contra de  STE-PV.  

Programa especial d'estabilització d'investigadors reincorporats.  
Valoració CC.OO. 

6 Aprovació, si escau, de la proposta de modificació 1/2006 de la RLT. 

  

No hi ha Acord. Abstenció de CC.OO. i UGT: Vot en contra de CGT i 
STE-PV.  Valoració CC.OO.  

Aplicació de l'Addenda segona del document "Acord de condicions de 
treball."  

7 Aprovació, si escau, de la proposta de sistema selectiu Grups A, i 
B, Administració Especial, torn lliure. 

 

S'aprova amb els vots favorables de CC.OO., UGT i  STE-PV, i amb 
l'abstenció de  CGT.  

Proposta sistema selectiu      Sistema Selectiu definitiu  (Aprovat en 
M.N. 22-06-06) 

8 Aprovació, si escau, de la proposta de desenvolupament de l'addenda 
segona de l'acord de condicions de treball. 

 

S'aprova amb els vots favorables de CC.OO., UGT i  STE-PV, i 
l'abstenció de CGT.  

Desenvolupament de l'addenda segona de l'acord de condicions de 
treball. 

9 Torn obert de paraules. 
  

  

 



PRESSUPOST ANY 2006 1.064.621,00

471.972,13

ASSIGNACIÓ CRÈDIT SOL.LICITUDS COST

A) PROFESSORAT CONTRACTAT 228.351,11 228.351,11

1.1) PROMOCIÓ DE CONTRACTATS LRU 39.515,57

1) AJ. F II --> CONTRACTAT DR 3 24.588,09
AJ. F II --> AJUDANT  DR 3 0,00
AJ. F II --> COL.LABORADOR 1 5.576,02

2) ASSOC TC (III) --> CONTRACTAT DR 2 9.351,46

1.2) PROMOCIÓ DE CONTRACTATS LOU 170.775,54

1) AJUDANT DR --> CONTRACTAT DR 17 139.332,51

2) AJUDANT DR --> TU TC 4 10.848,12

3) AJUDANT --> AJUDANT DR 2 17.756,86
AJUDANT --> TU TC 1 11.590,46

4) ASSOC 6 h --> TEU TC 1 18.667,59

5) CONTRACTAT DR --> TU TC 5 -27.420,00

1.3) MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DELS AJUDANTS AMB TÍTOL DE DOCTOR 5 - 1 18.060,00

B) PROFESSORAT FUNCIONARI 243.621,02

B.1) HABILITACIONS 140.205,91 140.205,91

Apartat Primer TEU TC --> TU TC 1 3.407,81

Apartat Segon TU TC --> CU TC 19 136.798,10

B.2) CANVIS DE DEDICACIÓ 103.415,11 0,00

DISTRIBUCIÓ DEL CRÈDIT PER A LA PROMOCIÓ I AMPLIACIÓ
DE PLANTILLA DE PDI PER AL CURS 2006/2007

PROMOCIÓ



TRANSFORMACIÓ DE PLACES CURS 2006/2007 -70.467,04

CONFIRMACIÓ/AMORTITZACIÓ DE VACANTS 48.090,13

TRANSFORMACIÓ DE PLACES VACANTS CONFIRMADES 5.484,00

FONS DEL PRESSUPOST DE LA UVEG -124.041,17

AMPLIACIÓ DE PLANTILLA 663.115,91

ASSIGNACIÓ CRÈDIT ASSIGNACIONS COST

1) Per Necessitats Docents: 574.963,95 0,00

2) Per Política Universitària: 88.151,96 0,00

4  AJUDANT 0,00

2 AACS

PROMOCIÓ 471.972,13
TRANSFORMACIÓ DE PLACES -70.467,04
AMPLIACIÓ DE PLANTILLA 663.115,91

1.064.621,00

Diferència 0,00

Es dotaran preferentment

places amb carrera docent i es

complementaran amb associats

a temps parcial si escau
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PROGRAMA D'ESTABILITZACIÓ D'INVESTIGADORS REINCORPORATS 

 
 
CCOO ha manifestat la seua disconformitat inicial amb la proposta de l'equip rectoral, 
per tal com no possibilita l'estabilització dintre de la Universitat i suposa 
l'externalització de funcions universitàries. Ara be, malgrat aquesta posició de principi, 
CCOO ha valorat que la proposta del Rectorat pel que fa a la filosofia de dues vies en el 
programa no era modificable, raó per la qual hem optat (d'acord amb les conclusions de 
l’assemblea del col·lectiu) per acceptar críticament la proposta, considerant que això 
possibilita donar una solució no òptima però sí real a la situació d'aquests 
investigadors/es (sobretot als que finalitzen ara els seus contractes). En aquest sentit, 
hem donat el nostre vot positiu al programa, després d'aconseguir el compromís ferm de 
l'equip rectoral d'encetar (amb un calendari ja acordat) un procés de negociació amb els 
Sindicats al voltant dels temes més importants: contractes, retribucions, complements, 
vinculació amb la Universitat, participació en la docència, etc. 
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VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 1/06 DE LA RLT 
 
Nuestra respuesta como sección sindical a las modificaciones de RPT, responde a la 
repetida dinámica por parte de la Institución de presentar cada año diversas propuestas 
que no responden únicamente a necesidades organizativas, sino que implican 
modificaciones de categorías en algunos casos e incluso, creación de nuevas categorías 
en otros. Lo que supone indefensión de la parte sindical ante estos hechos, ya que la 
ausencia de la obligación de llegar a un acuerdo con los representantes del personal de 
la Universidad, no impide su tramitación posterior en Consejo de Gobierno. 
 
Mientras que no exista el requisito de obligado acuerdo con la parte sindical para 
introducir nuevas modificaciones de RPT, que no solo respondan a necesidades de 
organización, este proceso no es democrático y, por lo tanto, nuestra abstención en la 
votación del punto, manifiesta nuestra oposición a participar en él, ya que no responde a 
un verdadero modelo de negociación colectiva, tal y como lo entendemos desde la 
representación sindical. 
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SISTEMA SELECTIU GRUP A I B 

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL TORN LLIURE  

 

Sistema selectiu:  CONCURS/OPOSICIÓ 

Grup A 

Nombre de temes d'administració general: 1 2 

Nombre de temes específics: 60  

Grup B 

Nombre de temes d'administració general: 10  

Nombre de temes específ ics: 40 

Valoració de la fase d’oposició: serà el 60% del total del concurs oposició 

Valoració de la fase de concurs: serà el 40% del total del concurs oposició. 

 1. Fase d’oposició  

 Constarà de dos exercicis obligatoris i eliminatoris  i un de voluntari  i de mèrits. 

 Primer exercici obligatori i eliminatori  

 Primera part. Desenvolupament d'un tema entre dos que es triaran a l'atzar del temari 

d'administració general.  

 Segona part. Desenvolupament de dos temes entre tres tri ats a l'atzar entre els que 

conformen el temari específic.  

 Ambdues parts es realitzaran en una única sessió. La valoració total de   l'exercici ser à de 

25 punts. La primera part es valorarà en un 25% del total   i la segona part en un 75% del 

total. La valoració de l'exercici serà la suma de la puntuació d'ambdues parts. 

 Una vegada realitzada la prova, cada opositor introduir à els exercicis en un   sobre tancat 

que quedarà sota la custòdia del tribunal, el qual cridar à els  opositors per fer-ne la lectura 

pública. El lloc, la data i l'hora de la lectura seran comunic ats pel tribunal en el moment 

de la realització del primer  exercici.  
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El temps de realització, el fixarà el tribunal amb prou antelació i no podrà  ser superior a 3 

hores. 

Segon exercici obligatori i eliminatori  

Constarà de la resolució de dos exercicis pràctics que es triaran entre tres  dels proposats pel 

tribunal, relacionats amb el contingut del temari específic  que figure en 1'annex de la 

convocatòria. La prova pràctica tindrà les  característiques adequades a la funció que caldrà 

desenvolupar en l'escala  en què s'integren les places convocades. Es podrà realitzar amb 

mitjans  informàtics (tractament de textos, fulls de càlcul, bases de dades,  programes 

específics per a dibuix, laboratoris, etc.) si el tribunal ho  considera oportú. En el cas dels 

laboratoris, la prova pràctica podrà tenir  lloc en aquests. En el moment de fer públic el 

resultat del primer exercici,  s'anunciarà la forma de desenvolupament del segon.  

La durada d'aquest exercici, la fixarà el tribunal amb prou antelació i  dependrà del seu 

contingut. 

La valoració total d'aquest exercici serà de 25 punts. Cadascun dels  supòsits es valorarà de 

O a 12,5 punts. Per aprovar serà necessari obtenir al  menys 12,5 punts en total i no haver 

estat valorat amb O punts en cap supòsit. 

Tercer exercici voluntari i de mèrits 

El tercer exercici voluntari i de mèrits només serà possible desenvolupar -lo per als 

concursos corresponents al grup A  

Constarà de dues parts: Qui participe en aques t exercici haur à de desenvolupar -ne 

necessàriamen t la part obligatòria. 

1a part (voluntària). Tindrà per objecte valorar el coneixemen t d'una llengua comuni tària. 

L'opositor haurà d'indicar l’opció d'aquest exercici en  l'imprès de sol·lici tud de participació 

de les proves. La llengua de la qual es  realitze l'exercici no podrà ser valorada com a mèrit. 

2a part (obligatòria). Tindrà per objecte mantenir una en trevista basada en una memòria 

sobre el funcionamen t d'un servei relaciona t amb l'àrea funcional a la qual es refereixen les 

places convocades, redac tada per l'opositor i que no podrà passar de 15 fulls. 
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La memòria s'haurà de presentar junt amb el curr ículum de ls aspirants en  el termini de 10 

dies a partir de l'endemà de la publicació de la llista  d'aprovats dels exercicis obligatoris.  

La valoració total d’aquest exercici serà de 10 punts: la primera part es  valorarà fins a un 

màxim de 7 punts i la segona part, fins un màxim de 3  punts. 

Fase de concurs 

BAREM 

A la fase de concurs només hi podran accedir els aspirants que hagen  superat la fase 

d'oposició. Es valoraran els mèrits que hagen aportat els  aspirants segons el barem que 

s'assenyala a continuació. Aquests mèrits els  han de posseir els aspirants en la data de 

publicació d'aquesta convocatòria.  

a) Treball desenvolupat en l'administració. Es valorarà fins a un màxim de 32 

punts el treball desenvolupat en qualsevol  administració pública, en cossos o 

escales iguals o diferents del de  les activitats funcionals de les places convocades, 

en qualsevol i a  través de qualsevol tipus de relació jurídica (adminis trativa o 

laboral), a raó de: 

• 0,30 punts per mes complet de serv eis prestats en llocs de treball de  la 

mateixa escala de ls llocs de treball convoc ats a la Universita t de València. 

• 0,15 punts per mes comple t de serveis prestats en llocs de t reball  diferen ts 

dels de l'apartat anterior i desenvolupa ts a la Universitat de València. 

• 0,075 punts per mes comple t de serveis prestats en qualsevol lloc de  treball 

desenvolupa t de qualsevol universi tat pública.  

• 0,0375 punts per mes comple t de serveis prestats en qualsevol lloc de  treball 

desenvolupa t de qualsevol al tra adminis tració pública.  

b) Formació. Es valoraran fins a un màxim de 8 punts els apartats  següents: 

b.1) Titulació acadèmica. La valoració màxima per aquest concepte  serà de 3 

punts. Es valoraran les titulacions acadèmiques acreditades  pels aspirants que siguen 

superiors a les que s ’exigeixen per a  accedir al grup a què pertanyen les places 

ofertes, d'acord amb l’escala següent:  
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Grup A 

Una altra Llicenciatura diferent de la de l’accés  1,5 punts 

Doctor o equivalent        3,- punts 

GrupB 

Una altra Diplomatura diferent de la de l’accés   1 punt 

Llicenciat universitari o equivalent     1,5 punts 

Doctor o equivalent      3,- punts 

b.2) Coneixement del valencià. La valoració màxima per aquest  concepte serà de 3 

punts. En aquest apartat es valoraran els cursos de coneixement de valenci à, d'acord 

amb aquesta escala: 

Grau elemental:      1 punt. 

Grau mitjà :      2 punts 

Grau superior:     3 punts 

b.3) Idiomes comunitaris. La valoració màxima per aques t concepte serà de 2 

punts. En aquest apartat es valoraran els cursos de  coneixemen t d'aquests idiomes 

comunitaris: anglès, francès, italià o alemany. Es pun tuarà d'acord amb l’escala 

següent: 

Per cada curs comple t de l’Escola Oficial d'Idiomes, Ce ntre d'Idiomes de la 

Universitat o equivalen t: 0,20 punts. 

En aquest apartat no es podrà valorar l’idioma triat per a la prova voluntària i de 

mèrits. 

 



 


