
Asunto: Relació places vacants, plantilla i altres informacions i convocatòries
De: CGT INFORMA <Jose.M.Gallego@uv.es>
Fecha: 28 Noviembre 2014 12:41 CET
Para: INFOPAS-CGT@listserv.uv.es
Reply-To: CGT INFORMA <Jose.M.Gallego@uv.es>

Hem afegit a l'apartat de documents de la nostra pàgina d'eleccions
sindicals els següents:

http://www.uv.es/cgt/eleccions2014

- Relació actual (aproximada) de places vacants (i forma ocupació) per
grups i escales tant d'administració general com especial.

- Com que estan finalitzant les últimes convocatòries de l'oferta
d'ocupació pública 2011 (a excepció de les relatives al grup C1
Administració General) hem fet un informe valoratiu del procés i de la
complexa situació actual de la provisió de llocs de treball amb
diferents propostes de treball, tot i recollint les aportacions que
ens haveu fet arribar els darrers mesos (i que continuem oberts a rebre)

Hem inclós al final enllaços a l'actual normativa de la Universitat
relativa tant a bases de convocatòries, barem de concursos i normes
per a l'ocupació provisional dels llocs de treball (comissións de
serveis i millores)

També a partir de diversos dubtes i preguntes de les darreres reunions
de sindicats amb Gerència vos informem i recordem:

OFERTA OCUPACIÓ: 
el Ministeri d'Hisenda ha demanat explicacions en relació a la
legalitat de l'oferta pública 2014. El resultat final ha estat
satisfactori, la convocatòria continua endavant però que s'haja
controlat una oferta tan ridícula (9 places) indica el grau de pressió
del govern i que ens hem de mantenir ferms en la defensa de l'ocupació
i serveis públics.

Pel que fa a les convocatòries de places de C1 administració general i
la tramitació del document de plantilla el calendari aproximat serà el
següent:

- Finals de 2014: Publicació de la puntuació provisional de la fase de
concurs del procés selectiu.
Final del treballs de les comissions d'estudi d'indicadors i dades de
les diferents unitats (centres, departaments, instituts, serveis
centrals...)

- Gener 2015. Presentació del nou document de plantilla i negociació
de les possibles modificacions en la Relació de Llocs de Treball.

Una vegada aprovada la nova RLT es convocaria el concurs de mèrits de
caps d'unitat (que es preveu llarg donat el volum -41- i varietat de
places) i posteriorment el concurs de trasllats.
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Finalment es planteja la presa de possessió conjunta que podria ser
cap al final del segon trimestre.

SITUACIÓ ECONÒMICA-FINANCERA UNIVERSITAT 
Hi ha una situació lleugerament millor de tresoreria per la signatura
del conveni amb Generalitat per a renegociar el deute antic, la
disminució de les taxes d'interès de les entitats financeres en
aplicació del principi de “prudència financera” i del pagament
d'interessos a proveïdors per incompliment dels terminis de pagament
de les factures.

Però tambè continua l'incertessa econòmica general: la Universitat ha
obert una nova línea de crèdit per a posar-se al dia dels pagaments
de les retencions d'IRPF a Hisenda, la Generalitat continua amb un
endarreriment de tres mesos de les transferències corrents i es preveu
que una part important continuarà pagant-se per confirming. Segons
les notícies la situació del dèficit a la Generalitat tampoc invita a
massa optimisme.

En tot cas, hi ha un compromís ferm de la Universitat tant de pagar en
gener la part proporcional de la paga extra com d'iniciar les
negociacions per aplicar al 2015 la carrera professional amb els
diners reservats i pressupostats al 2010 i 2011 (uns 900.000 €)

FORMACIÓ. 
S'ens ha lliurat el pla de formació contínua per al 2015 del qual
parlarem amb el Vicerectorat el proper 3 de desembre. En principi
serà una oferta semblant a la dels anys anteriors però hi ha un
compromís d'abordar la negociació d'un Pla Integral de Formació.
 
La recent oferta de formació en anglès elemental (antiga
reivindicació) potser un senyal positiu.

ACCIÓ SOCIAL. S'ha demanat una reunió a Gerència en relació a les
decisions sobre el vestuari.
S'ha recordat que està pendent la reunió de la Comissió de l'ajuda
social per tal de negociar i publicar les convocatòries pendents.

Finalment un recordatori d'altres lluites socials... demà tenim una
cita amb les Marxes per la Dignitat a les 18 h. a Pça San Agustí i el
3 de desembre una nova concentració a les 19 h. de suport a les
víctimes de l'accident del Metro.

**************
Secció Sindical CGT - Universitat de València
Tf: (9639) 83041 e-mail: cgt@uv.es
"Amb la mobilització es pot guanyar o es pot perdre... sense
mobilització es perd sempre"
ATENCIÓ: el masclisme mata
**************
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