
 

 

 

27/11/2017 
WEB CGT-INFORMA 

Informació Mesa Negociadora dilluns 22/11/2017 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior. S’aprova, per assentiment. 

2. Informe sobre la RLT del personal docent i investigador (PDI). 

La RLT de PDI s’ha modificat com a conseqüència de les promocions fetes durant el 2017. 
S’aprova amb els vots favorables de CGT, CCOO i UGT. 

S’han pogut tramitar i realitzar-se totes les promocions tant a càtedres, com a TU. Cosa que 
comptarà per a la futura TAXA DE REPOSICIÓ DEL 2018. 

3. Percentatge de la carrera professional en la Universitat de València, corresponent al 
pròxim any de 2018. 

La part sindical fa una crítica molt dura al voltant del poc interés que ha mostrat aquest 
equip directiu en aconseguir de la GVA el pagament del 100% del complement de carrera 
professional y el diferent tractament que ha hagut entre les retribucions complementàries 
del PDI (pagades des del principi al 100%) sense seguir al peu de la lletra l’autorització de 
“progressiva i homogènia”, que si han fet respecte al PAS. Ha hagut, fins i tot advertiments 
en relació a les futures eleccions de RECTOR sobre el vot del PAS.  

Gerent explica que cada vegada que la UV s’ha dirigit a la GVA per a demanar l’autorització 
de poder pagar el 100% li ha sigut denegada. La GVA mai ha demanat opinió ni ha comunicat  
a les universitats els esborranys de les propostes de pressupostos abans de la seua 
publicació oficial. Les universitats han conegut els continguts dels pressupostos com 
qualsevol altre ciutadà: per mitjà de les webs. I no deixa de puntualitzar que la 
RESPONSABILITAT es de tots (des dels sindicats firmants dels acords, la GVA i les universitats 
públiques). 

El vicegerent torna amb el seu discurs al voltant del desordre normatiu que afecta a les 
universitats. Unes normes ens incluixen en el seu àmbit d’aplicació (quan hi ha normativa 
de rang superior que ens atorga autonomia legislativa), altres ens exclouen directament de 
manera il·legal i altres ni ens nomemen. 

La vicerectora proposa com a solució que intentem que algun grup parlamentari esmene en 
el tràmit d’aprovació la carrera professional, per poder modificar el percentatge per al 2018. 

4. Proposta d’acord  pel qual s’aprova el procediment de  progressió  dins del sistema de 
carrera professional i annex: pla triennal d’implantació de la progressió en el sistema de 
carrera professional horitzontal 2017-2019.  

S’aprova per unanimitat amb la inclusió d’una nova DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA, que regularà 
el termini de les sol·licituts de progressió de GDPs pendents. Establirà un període de tres 
mesos des del moment en que estiga disponible l’aplicació informàtica per poder fer aquest 
tràmit.  

https://www.uv.es/uvweb/cgt/ca/comunicacio/cgt-informa/cgt-informa-1285946115660.html


 

 

 

 

 

5. Torn obert de paraules. 

A petició de CGT, s’informa sobre: 

• La publicació del concursos pendents de l’Oferta del 2017 de PAS, es farà al mes 
de desembre de 2017 

• La futura publicació del calendari de convocatòries de la OEP del 2017 es farà a 
desembre com estava previst, però encara no es té l’autorització de de la Conselleria 
d’Hisenda de la OEP del 2017. Sí la del Ministeri. 

• Encara no se sap res de la taxa de reposició per a l’OEP del 2018 per la paralització 
del pressupostos de l’estat. 

• Es continua amb els següents estudis de càrregues de treball: consergeries i el 
Servei d’Informàtica. Estan a punt de firmar-se els contractes. S’ha fet una 
actualització dels estudis de Centres i DEL Servei de relacions Internacionals, que 
seran publicades en desembre. Altres Serveis com Estudiants i Postgrau han 
d’acondicionar l’estudi abans de la seua publicació perquè ara son un únic Servei. 

• La Presidenta de MN informa breument de la visió de la UV sobre el procés 
negociador del conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques: 
creu que va per bon camí amb avanços, però que finalment serà una decisió política 
perquè la GVA haurà de posar diners damunt la taula per a aconseguir l’equiparació 
de retribucions i de funcions.  

A petició de CCOO, se’ns informa que la UV ha decidit contractar una empresa externa per 
a “oferir un nou servei d’atenció de primers auxilis per personal d’infermeria” en el Campus 
de Tarongers. Sembla que ha hagut un parell d’incidents greus patits per estudiants que han 
provocat aquesta decisió.  

UGT insta a la modificació de la normativa de borses, en especial pel tema de crides de les 
places de interins de programa i per la gestió de les suspensions i activacions. 

A petició de STEPV s’informa que no s’equipararan les despeses per quilometratge de la UV 
als de la GVA (aquesta última paga més). 
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Podeu enviar qualsevol opinió o suggeriment a cgt@uv.es 
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