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WEB CGT-INFORMA 

RESUM INFORMATIU SOBRE LA MESA NEGOCIADORA DEL DIA 26 DE MARÇ 
1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.  

S’aproven per assentiment les actes del 1, 12 i 19 de febrer. Queda pendent d’aprovació 
l’acta del 9 de març a l’haver-se lliurat en mà avui. 

2. Anàlisi, debat i pressa d’acords, si escau, al respecte de la proposta de la Universitat de 
Valencia sobre millores de condicions laborals del professorat associat. 

Finalment s’aprova per unanimitat una nova proposta, que millora la presentada per la UV, 
que és enviada al Comitè de Vaga per a que prenga coneixement i l’estudie. TEXT. 

3. Abonament dels endarreriments per compliment de triennis i de GDP de Carrera 
Professional durant el període d’incapacitat temporal (punt inclòs a instància de CC.OO). 

Aquest punt s’ajorna per a una futura MN, perquè la UV està preparant un NOU REGLAMENT 
on es regulen les retribucions en situació d’Incapacitat Temporal. 

4.- Adopción de medidas para el abono del 100% de las retribuciones en supuestos de IT, 
conforme a la previsión contenida en el punto quinto del citado Acuerdo y en los términos del 
mismo. (punt inclòs a instància d’UGT) 

5.- Constitución y criterio de repartos del 0,20 adicional de la masa salarial previsto para el 
ejercicio 2018 en el apartado primero del citado Acuerdo. (punt inclòs a instància d’UGT) 

6.- Adopción de medidas para la recuperación de la jornada de trabajo de 35 horas. (punt 
inclòs a instància d’UGT) 

7.- Creación de bolsas de libre disposición hasta 5% jornada anual. (punt inclòs a instància 
d’UGT) 

8.- Establecer sistema específico de jornada continua para el cuidado de hijos menores de 12 
años o discapacitados. (punt inclòs a instància d’UGT) 

9.- Determinación de la oferta adicional de estabilización de empleo de PAS de la Universitat 
de València y determinación de la oferta de empleo ordinaria de 2018. (punt inclòs a instància 
d’UGT) 

La resta de punts: 3, 4, 5, 6, 7, 8, i 9, com son fruït del “II Acuerdo para la mejora del empleo 
público y de condiciones de Trabajo”, del passat 9 de març, i encara han de ser concretats en 
les successives Lleis de Pressupostos de l’Estat dels anys 2018, 2019 i 2020 i en futures 
normes que les completaran, s’ajornen i seran tractats en el moment adequat. 
 
Amb aquests compromisos  finalitza la Mesa Negociadora. 
 
Podeu enviar qualsevol opinió o suggeriment a cgt@uv.es 
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