
ORDRE DEL DIA: 

Us convoque a una reunió de la Mesa Negociadora que tindrà lloc el proper dia 11 de 

març (dimecres) a les 11 hores en primera i a les 11'30 hores en segona convocatòria, a 

la Sala de reunions del nivell 5 de l'edifici Rectorat,  per tractar els següents punts de l'or-

dre del dia: 

 

1.- Aprovació, si escau de l'acta de la sessió anterior. 

2.- Aprovació, si escau, de la modificació 1/2009 de la RLT. 

3.- Aprovació, si escau, de l'Oferta d'ocupació pública 2009. 

4.- Aprovació, si escau, del curs selectiu de promoció interna per a l'accés a l'escala bàsi-

ca de suport administratiu. 

5.- Acord, si escau, sobre la pròrroga d'un any del Programa d'Incentivació a la Jubilació. 

6.- Proposta de distribució del crèdit per a l'ampliació de plantilla del PDI. (La documentació 

corresponent a aquest punt s'enviarà el més aviat possible, tenint en compte que el termini 

per a què els departaments envien les seues peticions finalitza el 6 de març). 

7.- Precs i qüestions. 

 

Atentament, 

 

Carlos Ferreira García.  

President de la Mesa Negociadora. 

 

 MESA  NEGOCIADORA  

11 de  Març de 2009 

� � � � � � � � 	 
 	 � � � � � 
  � � � � 
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ACTA 12-12-08 
 
ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DE LA MESA NEGOCIADORA DE LA UNIVERSITAT 
DE VALÈNCIA 
  
Dia i hora de la reunió: 12 de desembre de 2008, a les 9 h. en segona convocatòria. 
Lloc: Sala de Juntes nivell 3. Rectorat. 
 
Assistents        

 
Per la Universitat            
 
President: Carlos Ferreira García, 
Vicerector de Professorat i Ord. Acadèmica 
Enriqueta Vercher González, Vicerectora 
d'Organització dels Serveis i PAS,  
Máximo Ferrando Bolado, Vicerector 
d’Economia 
Joan Oltra Vidal, Gerent 
José Ramírez Cap de Servei de PDI 
Francisco M. Falcó, (T.M.G. sup. adm.) 
 
Seccions sindicals 
 
Carlos Celda Muñoz (UGT) 
José Mª Amigó (UGT) 
Rosa Peris Sanchís (UGT) 
Mª Carmen Calvo (UGT) 
Mª José Monteagudo Soto (UGT) 
Fernando Casanova Valle (CCOO) 
Manuel Cebrián Járrega (CCOO) 
Maribel Belda Ferrer (CCOO)  
Amat Sánchez (CCOO) 
Rafael Pla (CCOO) 
Xavier Gómez Font (STEPV) 
Matilde Sancho (STEPV-IV) 
Francesc Mari (STEPV) 
Juan José Cancio del Ramo (CGT) 
José M. Gallego Jiménez (CGT) 
Neus La Roca Cervigón (CGT) 
Daniel Sánchez Zuriaga (CGT) 
Rosalía Guerrero Jordán (CGT) 
Lucía Gómez Sánchez (CGT) 
Fátima Martín Jordá (CSIF) 
Javier Garrido (CSIF) 
Jesús Esteban (CSIF) 
 
 
  

 
               Ordre del dia 
      
 1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta 
del dia 20 d'octubre del 2008. 
 
2.- Informació Institucional 
 
3.- Aprovació, si escau, de diversos sistemes 
selectius. 
 
4.- Aprovació, si escau, de la modificació 
4/2008 de la RLT de PAS. 
 
5.- Aprovació, si escau, de l'addenda del 
calendari general per a l'any 2009. 
 
6.- Modificació i aprovació, si escau, del 
Reglament de carrera docent. 
 
7.- Modificació i aprovació, si escau, del 
Reglament de selecció del PDI. 
 
8.- Estudi sobre la problemàtica del 
professorat acreditat. 
 
9.- Precs i qüestions.      
  
 
  
 

 
 



                                                                                                                MESA NEGOCIADORA 
11 març de 2009 

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

  
 

2

 
 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta del dia 20 d'octubre del 2008. 
 
El President obre la sessió i proposa l’aprovació de l’acta corresponent a l’anterior sessió, 
la qual s’aprova per unanimitat. 
 
2.- Informació Institucional. 
 
Es retira el punt. 
 
3.- Aprovació, si escau, de diversos sistemes selectius. 
 
La Vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS presenta el document. El President obre 
torn d’intervencions, la part sindical demana  a través de les seues intervencions dividir el 
punt en dues parts, per una banda el procediment selectiu d’accés al grup D i per una altra 
la part corresponent al procediment selectiu per als grups A i B;  la secció sindical del 
STEPV demana incloure al sistema selectiu del grup D una modificació que s’adjunta com a 
Annex I. 
 
Finalment es vota el punt per separat com segueix: 
 
- Procediment selectiu per al grup D (Auxiliars Serveis i Auxiliars Serveis Bibliogràfics): 
s’aprova amb el vot afirmatiu de totes les seccions sindicals presents. 
 
- Procediment selectiu mitjançant curs selectiu, per als grups A i B d’Administració 
General: 
           
                        CGT: abstenció 
                        UGT: abstenció 
                        CSIF: en contra 
                        STEPV: abstenció 
                        CCOO: abstenció. 
 
 
4.- Aprovació, si escau, de la modificació 4/2008 de la RLT de PAS. 
 
El President obre el punt. Després de diverses intervencions la votació queda com segueix: 
 
CGT, CSIF, STEPV: en contra 
UGT: abstenció 
CCOO: no participa en el procediment. 
 
5.- Aprovació, si escau, de l'addenda del calendari general per a l'any 2009. 
 
Les seccions sindicals conjuntament presentent una proposta Calendari Laboral per a l’any 
2009 (Annex II). La Institució fa la proposta que figura a l’Annex III. 
Després de la discussió, s’aprova per unanimitat la proposta institucional, afegint-hi el dia 
16 de març com a festiu i que el dissabte 21 només funcionen els serveis mínims.  
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6.- Modificació i aprovació, si escau, del Reglament de carrera docent. 
 
Es modifiquen els articles: 2. b) i 3; i s’afegeix una  disposició addicional, quedant la 
redacció dels quals com segueix al text que s’hi adjunta com a Annex IV a aquesta acta. 
 
Es vota el document amb el següent resultat: 
STEPV: a favor  
CSIF: a favor 
CCOO, CGT i UGT voten abstenció. 
 
 
7.- Modificació i aprovació, si escau, del reglament de selecció del PDI. 
 
Obre el punt el President. Després de distints torns de paraules   l’article 9.1 a)  del 
Reglament queda redactat amb la següent especificació:”El programa o programes deu 
referir-se a un contingut mínim de nou crèdits entre els que ha d’haver almenys una 
assignatura troncal.” 
 
Es procedeix a votar el punt amb el següent resultat: 
 
STEPV: Vota a favor 
CCOO: Abstenció 
CSIF: Vota a favor 
UGT: Abstenció 
CGT:Astenció. 
 
8.- Estudi sobre la problemàtica del professorat acreditat. 
Es retira el punt. 
 
9.- Precs i qüestions.      
 
El representant del STEPV sol·licita, la remissió dels textos aprovats a la Mesa Negociadora 
a tots els sindicats. 
 
Per la seua banda el representant de CGT manifesta que, les opcions dels distints 
col·lectius institucionals dinamitzen els processos. Per últim el representant de CCOO 
assenyala estar a favor dels mecanismes de participació i consulta. 
 
S’alça la sessió a les 15’15 h. 
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MODIFICACIÓ 1/2009 DE LA RLT 

1. MODIFICACIONS EN L'ESTRUCTURA DE LA RLT 

1.1. Per clarificar la identitat i les funcions del Servei, es canvia la denominado del 
Servei dnversions per la nova denominado: "Servei de Contractació 
Administrativa". 

Aquest canvi de denominació afecta als següents llocs de treball. Son: 1158, 1009, 
1160, 1773, 1163, 1164, 929, 1162, 1171, 1167, 1172, 1978, 946, 1169, 1165, 1168, 
1170. 

1.2. Per necessitats institucionals és canvia l'estructura denominada Gerència - Secció 
de Cobertura i Acció Social per la nova denominació: "Gerència - Secció de 
Seguretat Social". 

Aquest canvi de denominado afecta als següents llocs de treball. Son: 1882, 1015, 
1013, 1028, 1027. 

1.3. Per necessitats institucionals és crea una nova estructura en la RLT denominada 
Gerencia - Secció d’Acció Social. 

Per aquesta nova Secció és trasllada el lloc de treball n° 1420 denominat cap de secció 
del Consell Social, i el lloc de treball n° 1139 denominat administratiu, és trasllada de 
Gerència - Servei d'Estudiants. 

2. CREACIÓ I AMORTITZACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

2.1. Per donar resposta a les noves necessitats en les diverses unitats administratives i 
en la línea de millorar la plantilla es realitzen les següents modificacions: 

2.1.1. Creacions de llocs de treball. Es creen a carree de la partida assignada a plans 
estratégics els següents llocs de treball: 

■ Lloc de treball n° 2169, denominat técnic mitjá de gestió, classificat com a B20 
E35, i adscrit a la USI Burjassot-Paterna - Observatori Astronòmic. (Aquest lloc és 
crea amb l’amortització d’un lloc d’administratiu i amb el crèdit reservat per la 
transformació de llocs del C al B d’AG). 

■ Lloc de treball n° 2170, denominat administratiu, classificat com a C16 E21, i 
adscrit a la Facultat de Farmacia - Dpt. de Biologia Cel·lular i Parasitologia. 

■ Lloc de treball n° 2171, denominat administratiu, classificat com a C16 E21, i 
adscrit a la Facultat de Farmàcia - Dpt. Medicina Preventiva, Salut Pública,...etc 

   



 
                                                MESA NEGOCIADORA 

 
11 març de 2009 

 

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

  
 

 
■ Lloc de treball n° 2172, denominat administratiu, classificat com a C16 E21, i adscrit 

a la Facultat de Psicología - UG Dpt. de Psicobiologia i Dpt. de Psicología Social. 
■ Lloc de treball n° 2173, denominat administratiu, classificat com a C16 E21, i adscrit 

a la Facultat de Geografía i Historia - Dpt. Prehistòria i Arqueologia. 

■ Lloc de treball n° 2174, denominat tècnic mitjà de gestió, classificat com a B20 E35, i 
adscrit a la Facultat de Filología, Traducció i Comunicació. (Aquest lloc és crea amb 
l’amortització d’un lloc d’administratiu i amb el crèdit reservat per la transformació de 
llocs del C al B d’AG). 

■ Lloc de treball n° 2175 denominat auxiliar tècnic de biblioteca, classificat com a C16 
E21, i adscrit a la SBD - Biblioteca Històrica. 

■ Lloc de treball n° 2176, denominat cap d'unitat de gestió, classificat com a C20 E35, i 
adscrit a Gerència - Edifici del Rectorat. 

■ Lloc de treball n° 2177, denominat cap d'unitat de gestió, classificat com a C20 E35, i 
adscrit a USI - Blasco Ibañez. 

■ Lloc de treball n° 2178, denominat cap d'unitat de gestió, classificat com a C20 E35, i 
adscrit al Servei d’formació i Comunicació -Taller d'Audiovisuals. 

2.1.2. Amortitzacions de llocs de treball: 

Per trobar-se vacant: 
- el lloc de   reball n° 111 denominat administratiu, classificat C16 E21, i adscrit a la 

Fac. de Economia. 

- el lloc de treball n° 278 denominat auxiliar de serveis, classificat D14 E09, i 
adscrit a la Fac. de Medicina i Odontología - Clínica Odontològica. 

- el lloc de treball n° 291 denominat auxiliar de servéis, classificat D14 E09, i 
adscrit a la U.C Tarongers. 

- el lloc de treball n° 781 denominat oficial de manteniment, classificat C16 E11, i 
adscrit al Servei de Manteniment. 

- el lloc de treball n° 697 denominat auxiliar de serveis, classificat D14 E09, i 
adscrit a la Fac. de Física. 

- el lloc de   treball n° 509 denominat administratiu, classificat C16 E21, i adscrit a 
la Facultat de Filología, Traducció i Comunicació. 

- el lloc de   treball n° 1000 denominat auxiliar de serveis bibliogràfics, classificat 
D14 E18, i adscrit a la SBD - Biblioteca Històrica. 
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- el lloc de treball n° 24 denominat administratiu, classificat C16 E21, i adscrit a 
la Facultat de Dret. 

- el lloc de treball n° 364 denominat administratiu, classificat C16 E21, i adscrit 
a la Facultat de Psicología. 

- el lloc de treball n° 536 denominat administratiu, classificat C16 Eli, i adscrit a 
la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació - Dpt. Filologia Anglesa i 
Alemanya. 

3. MODIFICACIÓ DE VARIOS LLOCS DE TREBALL 

3.1. Per ajustar el lloc de treball a la resta dels llocs del grup B de la seva unitat es canvia la 
classíficacíó del lloc de treball n° 1428 denominat engínyer tècnic electricista, que 
passa de B20 E35 a B22 E35. 

3.2. Com el lloc de treball n° 2168 denominat de tècnic mitjà de laboratori ha de 
desenvolupar tasques de protecció radiològica, i per tant requereix un coneixements en aquest 
camp, és canvia la denominació a tècnic mitjá de protecció radiològica, i aquest lloc queda 
fora dels perfils de laboratori. 

3.3. Per pacte entre la Gerencia i el Comité d'Empresa els llocs de treball n° 44,1188, i 1463 
denominats telefonistes, és transformen en auxiliar de servéis, adscrit a la Gerencia - 
Edifici del Rectorat. 

3.4. Per necessitats institucionals el lloc de treball n° 1998 canvia la denominado de tècnic  
superior d'adaptació de grau  i  postgrau, a  técnic superior de gestió 
administrativa. 

3.5. Per ajustar la denominado del lloc a la nova estructura es modifica la denominado del lloc 
de treball n° 1882 de cap de secció de Cobertura i Acció Social a cap de secció de 
Seguretat Social. 

3.6. Per ajustar la denominado del lloc a la nova estructura es modifica la denominació del lloc 
de treball n° 1420 de cap de secció del Consell Social a cap de secció d'Acció Social. 

4. CANVIS EN ELS APARTATS DE DIVERSOS LLOCS DE LA RLT 

4.1. En els llocs n° 2157 i 2158 denominats tècnic superior de gestió administrativa i adscrits 
ais Serveis de RRHH (PAS) i (PDI), hi ha que incloure en l'apartat de formació específica 
(requisits) el codi n° 5:  Llicenciat en dret. Especialitat   dministratiu /o laboral. 
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4.2. En tots els locs de reball de les diverses escales de Biblioteca, hi ha que eliminar en 
l'apartat de mérits preferents el codi 2: Coneixements d'informática. Program   Dobis 
Libis. 

4.3. A l'apartat d'observacions s'inclou el codi 36: "ocupar, per personal nterí (funcionan 
o laboral) de 58 anys o mes", al lloc de treball n° 1641. 

4.4. Per permuta al lloc de reball n° 1463 s'elimina el codi 33: Ocupat per personal 
laboral del grup E, amb reconeixement de funcions del grup D, "a extngir", i al lloc n° 
2072 se l¡ afegeix. 

4.5. Per defunció s'elimina al lloc n° 372 el codi 5 de l'apartat d'observacions: Ocupada per 
func. adm. gral. grup E, a extingir. 

5. RESERVA DE CRÉDIT PER COST DIFERENCIALS 

5.1. Es reserva crédit per a la transformado de diversos llocs per costs diferenciáis del 
pressupost ordinari. Son: 

  20 llocs de treball d'administratiu, per a técnic mitjá de gestió, de C16 E21 a B20 
E35. 

  5 llocs de treball d'oficial de laboratori, per a técnic mitjá de laboratori, de C16 E21 a 
B20 E35. 

   20 llocs de treball d'auxiliar de servéis, per a conserge, de D14 E09 a D15 E20. 

5.2. Es reserva crédit per a la transformado de diversos llocs per costs diferenciáis del 
pressupost de plans estratégics. Son: 

  1 lloc de treball de técnic superior de fiscalitat i tributado, per a responsable técnic de 
fiscalitat i tributado, de A20 E40 a A24 E45. 

  1 lloc de reball de técnic superior d'OTRI, o técnic superior de gestió d'investigació, 
per a responsable técnic de l'OPER (Oficina de projectes europeus de recerca), de 
A20 E40 a A24 E45. 
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MODIFICACIÓ 1/2009 DE LA RLT Crèdit               
reservat per processos de promoció interna 

 

Denominació Núm. 
places

Classificació COST UNITAT COST TOTAL PLACES 

Diferència 
en 

retribucions 

SS TOTAL 
(Ret. +SS) 

Diferència en 
retribucions 

SS TOTAL 
(Ret.+SS) 

Reserva de crèdit per a promoció interna del 
grup C d'AG al grup B d'AG 

20 De C16 E21 a B20 E35 8.287,62 2.197,05 10.484,67 165.752,40 43.940,96 209.693,36 

Reserva de crèdit per a promoció interna del 
grup C de laboratori al grup B de laboratori 

5 De C16 E21 a B20 E35 8.287,62 2.197,05 10.484,67 41.438,10 10.985,24 52.423,34 

Reserva de crèdit per a promoció del grup D 
d'AG de llocs d'auxiliar de serveis a llocs de 
conserge 

20 De D14 E09 a D15 E20 2.459,50 652,01 3.111,51 49.190,00 13.040,27 62.230,27 

TOTAL: 45     256380,50 67.966,47 324.346,97 

         



 
                                                MESA NEGOCIADORA 

 
11 març de 2009 

 

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

  
 

MODIFICACIÓ 1/2009 DE LA RLT Creació i amortització de 
llocs de treball a càrrec de la partida de Plans Estratègics 

 

Denominació Núm. 
places 

Classificació COST UNITAT COST TOTAL 

Retribucions SS TOTAL 
(Ret. +SS)

Retribucions SS TOTAL GRAL. 
(Ret. +SS) 

Creació de 2 llocs de tècnic mitjà de gestió (Facultat 
de Filologia, i Observatori Astronòmic) 

2 B20 E35 Es creen a carrec de la reserva de crèdit per a transformar 19 llocs de treball de C1621 en 
B2035 (ACSUV 2008/45) 

Creació de 3 caps d'unitat (Gerència-Ed. Rectorat, 
USI Blasco Ibañez i TAU) 

3 C20 E35 31.925,80 8.463,53 40.389,33 95.777,40 25.390,59 121.167,99 

Creació de 4 llocs d'administratiu (Dp. Biologia 
Cel·lular, Dp. Medicina Preventiva, UGD 
Psicobiologia, Dp. Prehistòria) 

4 C16 E21 23.638,18 6.266,48 29.904,66 94.552,72 25.065,93 119.618,65 

Creació d'un lloc d'auxiliar tècnic de biblioteca (Bca. 
Històrica) 

1 C16 E21 23.638,18 6.266,48 29.904,66 23.638,18 6.266,48 29.904,66 

Suma parcial 10     213.968,30 56.723,00 270.691,30 

S'amortitzen:         

Administratiu 2 C16 E21 S'amortitzen a carrec de la reserva de crèdit per a transformar 19 llocs de treball de C1621 
en B2035 (ACSUV 2008/45) 

Administratiu 2 C16 E21 23.638,18 6.266,48 29.904,66 47.276,36 12.532,96 59.809,32 

Administratiu 1 C16 E11 21.460,22 5.689,10 27.149,32 21.460,22 5.689,10 27.149,32 

oficial de manteniment 1 C16 E11 21.460,22 7.105,48 28.565,70 21.460,22 7.105,48 28.565,70 

Auxiliar de serveis bibliogràfics 1 D14 E18 20.399,79 5.407,98 25.807,77 20.399,79 5.407,98 25.807,77 

Auxiliar de serveis 3 D14 E9 18.643,91 4.942,50 23.586,41 55.931,73 14.827,50 70.759,23 

Suma parcial 10     166.528,32 45.563,03 212.091,35 

TOTAL: 0     47.439,98 11.159,96 58.599,94 
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MODIFICACIÓ 1/2009 DE LA RLT Reclassificació i reserva 
de crèdit a càrrec de la partida de Plans Estratègics 

 

Denominació Núm. 
places

Classificació COST UNITAT COST TOTAL 

Diferència en 
retribucions 

SS 
TOTAL 

Retribucions SS TOTAL 
GRAL. 

(Ret. +SS) 
Reserva de crèdit per a transformar un lloc de 
treball del grup A, administració especial en 
Responsable tècnic de fiscalitat i tributació 

1 De A20 E40 a A24 E45 5.452,83 1.445,55 6.898,38 5.452,83 1.445,55 6.898,38 

Reserva de crèdit per a transformar un lloc de 
treball del grup A, administració especial en 
Responsable tècnic de l'Oficina de projectes 
europeus de recerca 

1 De A20 E40 a A24 E45 5.452,83 1.445,55 6.898,38 5.452,83 1.445,55 6.898,38 

Reclassificació del lloc d'enginyer tècnic 
electricista de B2035 a B2235 

1 B22 E35 1.171,86 310,66 1.482,52 1.171,86 310,66 1.482,52 

TOTAL: 3     12.077,52 3.201,75 15.279,27 
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Valoració del cost de la modificació 1/2009 de la RLT 

 

Pressupost ordinari Execució de Pto. sense SS Execució de Pto. amb SS 

Reserva de crèdit per promoció interna 
 
TOTAL 

256.380,50 
 
256.380,50 

324.346,97 
 
324.346,97 

   

Pressupost per a plans estratègics Execució de Pto. sense SS Execució de Pto. amb SS 

Creació de llocs en la partida de plans estratègics 
Modificació de llocs i reserva de crèdit en la partida de plans 
estratègics 
TOTAL 

47.439,98 
 
12.077,52 
 
59.517,50 

58.599,94 
 
15.279,27 
 
73.879,21 

 
 
                                                                        VOTACIÓ: 

CCOO:  ABSTENCIÓ 
                                                                                              UGT: ABSTENCIÓ 

STE-PV: ABSTENCIÓ 
CGT:EN CONTRA 
CSIF: ABSTENCIÓ 
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Oferta   pública   de   col·locació   referida   al   personal 
d’administració i servéis per a l'any 2009 

1. Contingut de l'oferta de colocació pública 
1.1.Aquesta oferta de col·locació pública s'acull al que disposa 1'article 70 de 

l’Estatut bàsic de l'empleat públic i conté llocs de treball que són dotats 
pressupostàriament i inclosos en la relació de llocs de treball. Així doncs els 
llocs d'aquesta oferta, o bé están desenvolupats de forma interina o es troben 
vacants i pertanyen a aquelles escales la cobertura de les quals es considera 
absolutament prioritària. 

1.2.D'acord amb el que estableix l'article 70.1 de l'EBEP, amb caràcter excepcional 
i per atendre necessitats sobrevingudes es podrà convocar fins a un 10 per cent 
addicional de les places quantificades en aquesta oferta. 

1.3.Igualment si durant la vigència d'aquesta oferta es produeixen vacants no 
previstes inicialment o es creen nous llocs sempre que afecten llocs la cobertura 
dels quals siga urgent i estiguen dotades pressupostàriament es procedirà, amb 
caràcter excepcional, a la seua convocatòria o a 1'ampliació si és el cas del 
nombre de vacants si foren incloses en aquesta oferta. 

2. Persones amb discapacitat 
21Aplicant l'acord del Consell de Govern, de 30 de setembre de 2008 (ACGUV) 

167/2008) es reservarà una quota no inferior al set per cent de les places ofertes 
per ser cobertes per persones amb discapacitat, sempre que superen els 
processos selectius i acrediten la discapacitat a més de la compatibilitat en el 
desenvolupament de les seues funcions. 

2.2.En les proves selectives s'establiran, per a les persones amb discapacitat amb 
grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent que ho sol·liciten, les 
adaptacions i els ajustos raonables necessaris de temps i mitjans per a la seua 
realització d'acord amb el que disposa l'ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, per 
la qual s'estableixen criteris generáis per a l'adaptació de temps addicionals en 
els processos selectius per a l'accés al treball públic de persones amb 
discapacitat. 

Les places reservades per a persones amb discapacitat es convocaran conjuntament 
amb les places ordinàries, tant en la promoció interna com en el torn lliure. 

3. Composició dels tribunals 
La composició dels tribunals i els òrgans de selecció s'atindrà al que estableix 
l'article 60 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. La 
seua estructura s'ha d'ajustar a la que va ser aprovada pel Consell de Govern de 31 
d'octubre de 2007 (ACGUV 182/2007). 

4. Termini per a les convocatòries previstes en l'oferta 
Seguint el que disposa l'article 70.1 de Y Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP) 
el termini màxim per a la convocatoria dels processos selectius previstos en aquesta 
oferta és de tres anys. 
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Previsió oferta de treball públic amb data 2 de febrer de 2009: 
 
 

TORN LLIURE 
■ Administració general 

 Escala tècnica de gestió grup A subgrup Al  
 

7 

 Escala de gestió universitaria, grup A, subgrup A2 10 
 Escala auxiliar básic de suport administratiu,  grup C, subgrup C2 

 
100 

■ Administració especial 
 Escala tècnica superior d'investigació grup A subgrup 

Al (perfil psicología) 
 

1 

 Escala tècnica superior de planificado análisi i avaluado grup A 
subgrup Al (perfil avaluació i anàlisi) 

 
2 

 Escala técnica mitjana d'investigació grup A subgrup A2 
 

7 

 Escala técnica bàsica d'informàtica, grup C, subgrup Cl 
 

10 

 Escala auxiliar bàsica d'arxius i biblioteques grup C, subgrup C2 
 

43 

 
 

VOTACIÓ: VOT FAVORABLE DE TOTS ELS SINDICATS 
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Proposta de curs selectiu de promoció interna per a l'accés al grup D (C2) 
d'administració general, escala básica de suport administratiu, lloc de treball 
auxiliars de servéis 

En la plantilla queden 6 llocs de treball d'auxiliars de serveis, coberts "a extingir" per funcionaris de 
carrera del grup E (antic personal subaltern). Amb la finalitat de regularitzar la seua situació 
administratva i donar-los la oportunitat de desenvolupar la seua carrera professional, es proposa la 
convocatoria d'un curs de promoció interna, que es realitzarà para·lel al curs de pràctiques previst en la 
convocatòria d'accés lliure al grup D (C2), auxiliars de serveis. 

Participants 
Podran presentar-se funcionaris i funcionàries de carrera del grup E, escala subalterna de la 
Universitat de València, que estan ocupant en situació de "a extingir" llocs de treball classificats com 
del grup D (C2) auxliars de serveis d'administració general. 

Els partcipants hauran d'estar en possessió, o en situació d'obtenir-lo amb anterioritat a la finalització 
del termini de presentació d'instàncies, del títol de graduat en educació secundaria obligatòria o 
titulació equivalent. 

Els partcipants hauran de reunir els requisits per a la promoció interna previstos en l'article 37 del 
decret 33/99 de la Generalitat Valenciana. 

Contingut del curs 
El curs tindrà una durada de 30 hores distribuïdes de la següent manera: 

a) Mòdul 1: informàtica pràctica (20 hores) 
b) Mòdul 2: gestió universitària (5 hores) 
c) Mòdul 3: funció pública (5 hores) 

El rector nomenarà a una coordinadora o coordinador del curs, que a més a més podrà impartir 
classes en el mateix. 

Avaluació 
Finatzat el curs, el rector nomenarà una comissió avaluadora, que realitzarà la prova final del mateix 
sobre el contingut dels tres mòduls que l'integren. Aquesta prova serà avaluada de 0 a 10 punts. 

Per a superar el curs, serà necessari obtenir al menys 5 punts en la prova final del curs. 

Nomenaments 
Una vegada finalitzat el curs i publicada la llista d'aprovats es procedirà al nomenament de 
funcionàries i funcionàris de carrera. 
 
 

VOTACIÓ: VOT FAVORABLE DE TOTS ELS SINDICATS 



                                                                                                           MESA NEGOCIADORA 
11 març de 2009 

 

 

 

 

Acord, si escau, sobre la pròrroga d'un any del Programa d'Incentivació a la 
Jubilació. 

 

CCOO proposa  una pròrroga de 2 anys. 

Es pròrroga un any amb voluntat de continuïtat 
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