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Acords Mesa Negociadora dijous 14/12/2017

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

2. Proposta de distribució de la taxa de reposició d'efectius 2018 i Oferta Pública
d'Ocupació 2018. OPO PDI , CRITERIS 
PROMOCIÓ. S'aprova per assentiment. 

3. Proposta Addenda Calendari General 2018. TEXT1 TEXT2.
S'aprova amb la incorporació parcial de la proposta sindical conjunta: 

-Declaració de festiu del dia 26 de desembre a les festes de Nadal. 
- Augment de dissabtes tancats: 20 de gener, 28 d'abril, 1 de setembre i 3 de 
novembre. 
- No s'aprova l'ampliació de jornada intensiva d'estiu fins al 15 de setembre. 

4. Proposta de Modificació de la Normativa sobre formació i funcionament de les
borses de treball de les diverses escales i categories professionals de PAS. TEXT. 
S'aprova la modificació que afecta a diversos aspectes conflictius de la normativa amb 
el compromís de continuar treballant en la Comissió de seguiment de borses per 
millorar-la. Entre altres el punt de les reclamacions. 

1.- Per a formar part de les borses les persones s'han de presentar-se a les proves 
i fer com a mínim el primer exercici. Qui no es presente per hospitalització o 
causa major podrà acreditar-ho. 

2.- Quan no es puguen configurar les borses pel procediment ordinari, es farà 
amb amb una convocatòria pròpia (publicacion DOCV i en web de PAS, terminis, 
taxes, prova objectiva, tribunal) i no tornar a recórrer al SERVEF.  

3.- Incloure situacions per a no ser expulsat de les borses, en qui concórreguen 
aquestes circumstàncies podrà optar entre acceptar o renunciar al nomenament 
sense conseqüències en la seua permanència en la borsa: 

a.- Estar treballant en el moment d'una crida, amb justificació. 
b.- Acreditació de tenir la condició de víctima de violència de gènere. 
c.- En el termini de 20 dies en què la borsa està publicada de forma 
provisional. 

4.- S'inclou la vigència de les borses de treball. 

5.- Inclusió en el text del tractament de les persones que han accedit pel torn de 
discapacitats en el procés de formació de les borses. 

6.- Disposició derogatòria dels acords i instruccions disperses. 

https://www.uv.es/uvweb/cgt/ca/comunicacio/cgt-informa/cgt-informa-1285946115660.html
http://www.uv.es/cgt/ORGANS_REPRESENTACIO_NEGOCIACIO/Mesa%20Negociadora/2017/MN%2014122017/1.-%20Acta_2017_11_22.pdf
https://www.uv.es/cgt/ORGANS_REPRESENTACIO_NEGOCIACIO/Mesa%20Negociadora/2017/MN%2014122017/2.-%20PROPOSTA%20DE%20DISTRIBUCI%C3%93%20DE%20L%27OFERTA%20P%C3%9ABLICA%20D%27OCUPACI%C3%93%202018.pdf
http://www.uv.es/cgt/ORGANS_REPRESENTACIO_NEGOCIACIO/Mesa%20Negociadora/2017/MN%2014122017/CRITERIS%20PROMOCIO%2018-19%20%28aprovat%20MN%29.pdf
http://www.uv.es/cgt/ORGANS_REPRESENTACIO_NEGOCIACIO/Mesa%20Negociadora/2017/MN%2014122017/3.1.-%20PROPOSTA%20Addenda_Calendari_General_2018.pdf
http://www.uv.es/cgt/ORGANS_REPRESENTACIO_NEGOCIACIO/Mesa%20Negociadora/2017/MN%2014122017/3.2.-%20PROPOSTA%202018%20Almanac_UVEG.PDF
http://www.uv.es/cgt/ORGANS_REPRESENTACIO_NEGOCIACIO/Mesa%20Negociadora/2017/MN%2014122017/Proposta%20Mod%20Normativa%20Borses%20PAS%20MN%20def.pdf


 

 

 

 
 

5. Torn obert de paraules. 
 

A petició de CGT, s’informa sobre: 

Convocatòria de concursos sobre places vacants: 

• Administrador/a de la Facultat de Biologia: es traura`à en breu. 

• Dues secretaries d'Alt Càrrec en Rectorat: es té la intenció de traure-les 
conjuntament després de la nova composició de l'eqip rectoral. Encara no 
esgoten el termini de sis mesos per a dotar-les. 

Concurs de trasllat del grup C2 de biblioteques: es valora fer-lo enguany perque ja fa 
molt temps que es va fer l'últim. 

Informen que encara hi ha  places vacants després dels últims nomenaments de 
personal funcionari d'interí: 9 de C1 de l'escala administrativa i altres 9 de C2 de 
l'escala de suport administrativa. 

Sol·licitut de la progressió en al carrera professional, a partir de la setmana que vé hi 
haurà reunió amb el Servei d?informàtica per prepara l'eina informàtica que 
permeta el procediment. 

També des de CGT vam demanar que el periode de tancament siga el mateix en tots 
els centres i serveis en agost per tal de facilitar l'elecció de les vacances. 

 

 
 
La UV es va comprometre a publicar durant aquest mes el calendari orientatiu de les 
convocatòries de l'Oferta Pública d'Ocupació del 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGT-UV 
 
Podeu enviar qualsevol opinió o suggeriment a cgt@uv.es 

mailto:cgt@uv.es

