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RESUM DE MESA NEGOCIADORA 22 JUNY 2007 
 

 
Punt 1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 24 de maig de 2007. 
 
No hi ha modificacions a l’Acta. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
2.- Informació Institucional. 
 
El President de la Mesa Negociadora comunica que s'incorpora a les pagues extraordinàres del PDI el 33 % de la 
totalitat del Complement Específic (component general, per mèrits docents i per càrrecs acadèmics). Enguany, es 
pagarà com a una paga específica i es devengarà a juliol i desembre. 
 
Així mateix comunica que, a petició de la Secció Sindical de CC.OO., a la propera Mesa Negociadora de juliol o 
de setembre, s’inclourà a l’ordre del dia un punt sobre la implantació a la UVEG, d’un programa de jubilació 
anticipada voluntària i incentivada per al PAS i PDI a partir dels 60 anys. 
 
La Vicerectora de d'Organització de Serveis i PAS comunica que derogarà la resolució de 2 de maig de 2007, 
sobre vacances i dies d’assumptes propis, d’acord amb les instruccions del Ministeri d’Administracions Públiques 
per a l’aplicació de l’Estatut del Empleat Públic. 
 
D’altra banda informa que ja s’ha incorporat a la nòmina el pagament de triennis per al personal interí que només 
haja treballat a la Universitat. 
 
Respecte a la petició rebuda pels sindicats per a l’obertura de negociacions d’un nou Conveni Col·lectiu de les 
Universitats Públiques Valencianes, la Vicerectora de d'Organització de Serveis i PAS comunica la disponibilitat 
de l’Equip Rectoral a la negociació col·lectiva del conveni, però no té competència per a convocar a la resta 
d’Universitats i que hauria de ser la Conselleria la competent per a fer-ho en el marc de la Mesa Sectorial 
d’Universitats. 
 
El representant de CC.OO. respon que es tracta d’un conveni de Sector per al personal laboral de les Universitats 
Valencianes i que no cal la constitució de la Mesa Sectorial d’Universitats. Allò que pertoca és la constitució de la 
Mesa del Conveni constituïda per les Universitats Públiques Valencianes com a patronal i d’altra banda els 
Sindicats més representatius. A més a més ja n’hi ha precedents perquè seria el Tercer Conveni Col·lectiu de les 
Universitats Públiques Valencianes. 
 
Així mateix informa que es constituirà una Comissió Tècnica per a tractar la reestructuració del Servei de 
Biblioteques i Documentació. 
 
Pel que fa als concursos de trasllats pendents, s’informa que el del Grup C, Administratius ja ha finalitzat i que el 
de Grup D, Auxiliar de Serveis, encara no està resolt. 
 
D’altra banda en relació a les exclusives del Grup D, hi haurà una Comissió amb els sindicats que es reunirà al 
mes de setembre per parlar dels criteris i de la implantació gradual dels mateixes. 
 
Igualment, informa de què es tornarà a reunir la Comissió Tècnica per seguir tractant la situació dels Bidells 
interins i els Auxiliars de Servei interins en el nou marc com a conseqüència de la entrada en vigor de l’EBEP. 
 
Pel que fa al Grup C de laboratoris, informa que eixiran a torn lliure totes les vacants del quatre perfils. 
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Per últim afirma del compromís del Sr. Rector de reservar un 2 % de la Masa Salarial per a millorar les 
condicions del PAS. La Administració i els Sindicats negociaran els criteris de distribució del 2% tant per a la 
promoció interna, noves places i reclassificacions.  
 
A Petició de CGT es canvia l’ordre del tractament dels punts i el punt 3er es tractarà l’últim. 
 
Punt 3 bis.- Possibilitat de pròrroga d'un any en els contractes d'ajudants formalitzats abans l'entrada en 
vigor de la llei orgànica 4/2007, de 12 de abril, per la qual es modifica la llei orgànica 6/2001 de 21 de 
desembre d'Universitats. 
 
El President de la Mesa Negociadora presenta el punt i proposa dues possibilitats. Una seria fer una pròrroga de 
contracte i l’altra fer un contracte de nou. 
 
Després de diverses intervencions, es considera més adient fer un nou contracte d'un any als Ajudants i Ajudants 
Doctors que hagen esgotat el termini de 4 anys sense Doctorat o acreditació, fins al termini màxim de 5 anys que 
preveu la nova LOU. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
Punt 4.- Calendari General de la Universitat de València. 
 
La Vicerectora de d'Organització de Serveis i PAS comunica que amb la derogació de la resolució de 2 de maig 
de 2007, el nostre calendari laboral continua vigent. 
 
Després de diverses intervencions es sol·licita un recés per la part sindical i es presenta una proposta de Calendari 
General de la UVEG unitària. 
 
La Institució ens presenta la seua proposta i com que les postures són molt llunyanes es proposa deixar el tema 
obert i tractar-ho a la propera Mesa Negociadora. 
 
3.- Modificació, si escau, 2/2007 de la RLT. 
 
El representant de CC.OO. fa una prèvia en el sentit de no intervindre en la discussió del punt, com a mesura de 
protesta pel model utilitzat per la Institució, una vegada rere d’altra, en el tractament de les modificacions de la 
Relació de Llocs de Treball. Fent cas omís de les contínues protestes de la part sindical, que demanen uns criteris 
objectius que justifiquen les modificacions proposades. 
 
La Vicerectora de d'Organització de Serveis i PAS presenta el punt i després de diverses intervencions, informa 
que té un model de plantilla que presentarà el proper mes de setembre. 
 
Se sotmet el punt a votació amb el següent resultat: 
 
CC.OO.: No vota. 
CGT.: No vota. 
STE-PV.: En contra 
UGT.: Abstenció. 
 
No hi ha acord. 
 
 
 


