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València, 1 de febrer de 2007
N/referència : Vicerectorat Professorat i S 7 Z?
Ord. Acadèmica
Assumpte : convocatòria Mesa Negociadora'
fectinatari

SECCIÓ SINDICAL CCOO
LOCALS SINDICALS

Us convoque a la pròxima reunió de la Mesa Negociadora que tindrà lloc el dia 12 de
febrer (dilluns) a les 9 h. en primera convocatòria i 9'30 h . en segona, a la Sala de
Juntes del nivell 3, en què es tractaran els següents punts de l'ordre del dia:

1 . Lectura i aprovació, si escau, de les actes corresponents a les sessions de dates
28/9/2006 i 17/1/2007.

2. Informació Institucional.
3. Aprovació, si escau, del Calendari Laboral 2007.
4. Modificació, si escau, de l'acord de crèdit horari sindical.
5. Modificació, si escau, de l'estructura i quantia del finançament de l'estructura

sindical de la Universitat de València.
6. Aprovació, si escau, de la RLT del Personal Docent i Investigador.
7. Modificació, si escau, del Reglament de Selecció del Professorat Contractat.
8. Estatut del Personal Investigador en Formació.
9. Fons d'Ajuda Social 2005 i 2006.
10. Constitució de la Comissió Promotora del Pla de Pensions de la UVEG.
11 . Aprovació, si escau, de les funcions de determinats llocs de treball.
12 . Aprovació, si escau, de diferents sistemes selectius de PAS funcionari.
13 . ,Modificació, si escau, de la RLT del Personal d'Administració i Serveis.
14 . Acord, si escau, sobre les ocupacions dels llocs de treball transformats de

bidells en Auxiliars de Serveis.
a) Proposta sobre situacions personals.
b) Proposta sobre transformació de llocs de treball.

15 . Proposta d'acord sobre estabilitat del PAS interí de 62 o més anys.
16 . Proposta d'acord sobre la mobilitat interna del personal PAS que cobrisca un

lloc a extingir.
17. Torn obert de paraules.
Atentament,

Nota.- La informació dels punts 6 i 8 s'envia només per correu electrònic .
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