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Pel present us convoque a la reunió de la Mesa Negociadora que tindrà lloc el proper dia 20 
de desembre (dilluns) a les 9:30 hores, a la Sala de Juntes del nivell 3 de l'edifici del 
Rectorat, amb el següent 

ORDRE DEL DIA 

 Punt únic: Contitució de la Mesa Negociadora 

 MESA  NEGOCIADORA  

20  de desembre de 2010 

� � � � � � � � 	 
 	 � � � � � 
  � � � � 




 

Avgda. Blasco Ibáñez 21 – València 46010  Tel. 9639 83017- Fax: 9638 64130 
mail: ccoo@uv.es  web: http://www.uv.es/ssccoo/ 

 MESA  NEGOCIADORA  

20  de desembre de 2010 

� � � � � � � � 	 
 	 � � � � � 
  � � � � 


PUNT 1.– Constitució de la Mesa Negociadora . 

El President proposa que, com a resultat de les eleccions Sindicals del 2 de desembre i d'acord 

amb el Reglament de la Mesa Negociadora, la composició) de la Mesa Negociadora serà de mà-

xim de 15 membres, amb la següent distribució: 
 
 

CCOO ......  un màxim de 5 membres 

STEPV-IV....un màxim de 4 membres 

UGT ..........  un màxim de 3 membres 

CGT ..........  un màxim de 3 membres 

 

 

 

Es acords es consideraran vàlids quan siguen subscrits per la Universitat de València i la majoria 

de la part sindical. Les decisions de la part sindical seran preses per una majoria de més del 50% 

de la representació), disposant cada sindicat d'un vot pel valor del percentatge de delegats obtin-

guts en les Juntes de Personal Docent i Investigador, Personal d'Administració i Serveis i del Co-

mitè d'Empresa en les eleccions sindicals de 2010 (CCOO: 33,34%; STEPV-IV: 27,27%; UGT: 

21,21%; CGT: 18,18°%;), que modifica els apartats primer i cinquè del Reglament de la Mesa Ne-

gociadora de la Universitat de València. 


