
 

 

 

05/07/2018 
WEB CGT-INFORMA 

 
 
Acords Mesa Negociadora dimecres 4 de juliol 
 

1.Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.  S’aprova per assentiment. 

 

2. Aprovació, si escau, de l’acord per a regular les percepcions meritades per antiguitat 
deixades de percebre com a conseqüència de la situació d’incapacitat temporal i altres 
situacions de suspensió de la relació laboral. S’aprova per assentiment. 

Aquesta aprovació permetrà que tot el personal cobre totes les retribucions meritades 
que li corresponguen per antiguitat (triennis, carrera professional, augments de sou, 
complements autonòmics PDI,... Retribucions que fins ara deixava de percebre. I a més 
a més, el personal que no les haja cobrat des de l’1 de gener de 2017, la UV les abonarà 
d’ofici en el moment que l’aplicació informàtica de gestió de les nòmines li ho permeta. 
Encara hauran de passar uns mesos. 

 

3. Aprovació, si escau, de l’acord de reconeixement del permís retribuït de gestació en la 
setmana 37 de l’embaràs. S’aprova per assentiment. 

 

4. Aprovació, si escau, de la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) 1/2018. 

S’aprova amb el vot en contra de CGT. 

 

5.- La situación del PAS interino/a tanto laboral como funcionario/a eventual ante la 
futura puesta en funcionamiento del Decreto de Carrera Profesional para este personal, 
así también como afectaría al personal funcionario/a de carrera que no se le haya 
contado su periodo de interinidad en la CP. 

6.- La inclusión en el portal del empleado dentro de la hoja de servicios del punto de 
Carrera Profesional del PAS, donde se indique el nivel en el que se está en la actualidad y 
cuánto tiempo falta para poder solicitar el pase al siguiente grado, así como los requisitos 
y el enlace donde estén publicados los criterios vigentes para solicitarlo correctamente. 

Aquests punts 5 i 6 LA UV es compromet a abordar-los en la pròxima Comissió de la 
Carrera Professional, a la que serem convocats abans de final de mes. 

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


 

 

 

7. Proposta d’acord per Complementar les percepcions durant la incapacitat temporal 
fins aconseguir el 100% de les retribucions. 

S’aprova per assentiment, amb la inclusió de una explicació referida al personal 
mutualista de MUFACE, on la UV no té clar si es la competent (o en canvi es l’Estat) per 
poder pagar el 100% de les retribucions. Farà una consulta i si es competent, pagarà el 
100%, i si no ho es, acceptarà el que s’acorde per part de l’Estat. 

Aquesta es la recuperació d’un dels drets que amb les retallades ens havien furtat. Ara 
cobrarem el 100%  de les retribucions des del primer dia de baixa segons s'estableix a la 
disposició addicional 54ª de les pressupostos de l'Estat 

 

8. Torn obert de paraules. 

CGT demana que es convoquen les següents comissions: 

- La Comissió de la MN de la Carrera Professional. La UV es compromet a 
convocar-la abans de final de mes. 

- La Comissió de les Borses de Treball. La UV es compromet a convocar-la abans 
de final de mes. Hi ha pendent una ampliació de C1 de laboratori per un 
procediment extraordinari per cobrir les substitucions en període vacacional. 
També cal abordar qüestions de procediment sobre els criteris per a reclamacions 
i altres. 

- La Comissió de la MN per a estudiar les millores de les condicions laborals del 
PDI Associat. La UV es compromet a convocar-la abans de final de mes. 

CGT demana informació sobre la situació del conflicte del PDI Associat i la marxa de 
les negociacions del Conveni Col·lectiu. La UV informa que en l’anterior Consell de 
Govern es va aprovar l’acord aprovat en MN perquè la vaga s’havia suspès. I havien 
demanat autorització a la Conselleria d’Hisenda per poder pagar l’augment de 
retribucions aprovat en l’acord de MN i a la d’Educació per a demanar-li el corresponent 
finançament. Cap de les dues Conselleries ha contestat. I La Mesa de Negociació del 
Conveni Col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques valencianes va 
ajornar sine die la seua reunió del passat mes de maig. 

CGT preguntem si finalment s’han reforçat els centres amb mes personal per a donar 
suport administratiu a les Comissions de Contractació, davant t de l’augment de places 
convocades. La UV informa que de moment no. 

CGT demana la convocatòria de: 

- Concursos de mèrits d’A1 Admcio. General, la UV es compromet a convocar-la 
conjuntament les places d’Administrador,-a d’Ontinyent, Fac. de Biològiques i una 
Cap de Secció que es jubilarà a octubre. 



 

 

 

 

- Concurs de mèrits d’A1 de Biblioteques. La UV es compromet a convocar-lo en 
el moment en que s’aprove la Mod. De RLT pel Consell Social, i així afegir 2 places 
de coordinador/a més a les actuals vacants. S'inclouran també les places de cap 
de secció que queden vacants com a conseqüència del resultat del concurs que 
s'acaba de publicar. 

- Concurs de trasllat de C2 biblioteques, - C1 de biblioteques, - C1 Admcio. 
General. La UV es compromet a  convocar-les, però espera un temps per a valorar 
el moment indicat en espera de la duració del procés selectiu de torn lliure, 
segons la quantitat d instàncies que es presenten. 

 

 

 

Podeu enviar qualsevol opinió o consulta a cgt@uv.es 

 
 

CGT-PV UV 
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