
 

 

  

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE JULIOL DE 2019 DE LA MESA 

NEGOCIADORA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 

Assistents 

Per la Universitat  

Ernest Cano Cano, Vicerector d’Ordenació 

Acadèmica i Professorat. 

Juan Vicente Climent Espí, Gerent  

José Ramírez Martínez, Vicegerent de 

RRHH i Organització Administrativa. 

Laura Coscollá Pascual, Cap de Secció 

Recursos Humans PAS. 

 

Seccions sindicals 

 

Carlos Vicente Celda Muñoz (UGT) 
Pedro Cabrera Juan (UGT) 
 
Roberto Soria Soria (CCOO) 
Fernando Casanova Valle (CCOO) 
José Mora Mateo (CCOO) 
 
Francesc Mari Grafià (STEPV) 
José Francisco Martínez Pastor (STEPV) 
 

Carmen Hernández Ortega (CSIF) 
Gloria Royo de León Parra (CSIF) 
Ana Segura Martínez (CSIF) 
 

A la ciutat de València, sent les 11:30 hores del 

dia 17 de juliol de 2019, reunits els assistents 

relacionats en el marge esquerre, a la Sala de 

Juntes del Nivell 3 de l’edifici de Rectorat, 

s’inicia la sessió de la Mesa Negociadora per a 

tractar el següent ordre del dia: 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió 

anterior. 

2. Revisió del component compensatori 

específic, en aplicació de l’article 3.2 del RD 

Llei 24/2018. 

3.  Torn obert de paraules. 

  

Punt 1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.  

S’aprova l’acta de la sessió de data 18 de juny de 2019 per unanimitat de les seccions sindicals. 

Punt 2- Revisió del component compensatori específic, en aplicació de l’article 3.2 del RD Llei 

24/2018. 

A petició de la secció sindical CCOO s’inclou al  text de l’Acord la referència a l’acord previ de la 
Mesa Negociadora. 

S’afegeix també al text de l’acord que “queda sense efecte el punt 3º (Actuacions de l’any 2011) 
de l’Acord de Condicions de Treball del PAS 2008-2011”. 

Per unanimitat del vot de totes les seccions sindicals, s’aprova l’Acord per a la revisió del 
component compensatori del complement específic en aplicació de l’article 3.2 del Reial Decret 
Llei 24/2018. 

 

 



 

Punt 3- Torn obert de paraules  

CCOO demana informació sobre l'estat del concurs de trasllats d'auxiliars de serveis. El 

Vicegerent de Recursos Humans informa de l'estat dels concursos que s'estan realitzant en 

aquest moment i explica que no està previst a curt termini el d'auxiliars de serveis. 

STEPV fa palès el seu malestar perquè no ha rebut contestació als varis escrits relatius a la clínica 

odontològica, reduccions de jornada de majors 58 anys, mesures de conciliació, ... Demanen 

també informació sobre el concurs de trasllat d'auxiliars de serveis bibliogràfics. 

José Ramírez respon que les qüestions relatives a la Clínica Odontològica es troben pendents de 

la revisió i creació d'escales per a l'adaptació al grup B de l'EBEP. Respecte al concurs d'auxiliars 

de serveis bibliogràfics el Vicegerent explica que es tracta d'una situació particular pels torns de 

matí i vesprada i perquè encara hi ha places assenyalades amb asteric en la RLT.  S'intentarà fer 

un concurs al més aviat possible. 

Respecte a les qüestions plantejades sobre el premi de jubilació del personal laboral, el 

Vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa explica que al nou conveni 

col·lectiu aquest concepte desapareix. En aquest moment, a les persones que es troben 

jubilades parcialment se'ls abonarà, i al personal d’edat avançada se li abonarà mitjançant 

aportació al pla de pensions. Per a aquests pagaments hi ha una reserva de crèdit del 0,25% de 

la massa salarial.  

UGT intervé i fa referència a l fet que es troba pendent de negociació l’OEP de 2019 i pregunta 

si la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del personal interí demanant que se’ls 

faça fixes tindrà alguna conseqüència a l’OEP de 2019. Sol·liciten també informació respecte a si 

la Conselleria ha donat resposta a la petició de la Universitat d’ampliació a quatre dels contractes 

de tres anys del personal investigador en formació. 

El Vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa respon que l’OEP de 2019 serà 

“moderada” i respecte a la sentencia s’haurà d’esperar a veure si té transposició directa i les 

condicions per a la seua aplicació. 

El Gerent explica que la Universitat Politècnica, en representació de les cinc universitats 

públiques, ha demanat una reunió amb la Conselleria sol·licitat una resposta immediata i 

efectiva.  

CSIF pregunta si aquesta modificació de la duració dels contractes tindria caràcter retroactiu. El 

Gerent explica que ha proposat la redacció d’una nova ordre de bases de les convocatòries.  

UGT intervé i assenyala que aquesta ampliació hauria d’implicar un augment del finançament. 

José Ramírez informa que al mes de juny s’han atès la major part dels ajusts retributius del PIF 

(del personal cessat o que cessava en setembre) i que després de l’estiu es regularitzaran les 

retribucions de la resta de personal investigador en formació. La Universitat de València ha sigut 

la primera Universitat en abonar aquests endarreriments al PIF. 

STEPV pregunta si aquesta regularització de retribucions afectaria també al PIF amb contracte 

de 3 anys que ha finalitzat al mes de juny. 



El gerent manifesta que és necessària la intervenció i pressió sindical en la Conselleria perquè 

aquest tema avance.  

CSIF demana informació de si s’estan abonant les indemnitzacions per finalització de contracte 

al personal de capítol VI amb contractes d’obra o servei. El Vicegerent informa que s’estan 

pagant a aquells que ho reclamen.  

Per últim CSIF proposa que per a les borses de treball es podria tindre en compte les notes dels 

opositors en les darreres oposicions com es fa a la Generalitat Valenciana.  

 

Sense més assumptes que tractar, a les 12:25 hores, el President clou la sessió, del contingut de 

la qual s’estén aquesta acta.  

 

La Secretària       Vist-i-plau 

El President de la Mesa Negociadora 

 

 

Laura Coscollá Pascual     Ernest Cano Cano 


