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En  el  punt  que  afecta  a  la  modificació  2/2010  de  la  RLT,  apartat  A,  la 
Vicerectora ens comenta que tenien pressupostades 170 places però tan 
sols es troben 165 perquè de grup C, faltaven 5 places perquè deuen 
haver-se dotat les exclusives prèviament.

 En el punt B, la plaça 265 es transforma per dotar una de Coordinador/a de 
Biblioteca per al Programa Ròderic, un programa virtual de recerca per a 
investigadors.

Oposició Auxiliars de Serveis: el dia 22 de febrer es resoldran els recursos i 
reclamacions pendents i posteriorment la baremació definitiva perquè hi 
ha que revisar-la manualment i està sent molt costós. Aniran informant 
del procés i les dades.

Tocant a les exclusives assignades als Auxiliars de Serveis, hem preguntat 
de nou a la Vicerectora:
La qüestió  és,  com hem explicat  al  llarg d’aquests mesos,  que s’han 
utilitzat  criteris  de  prioritats  per  necessitats  administratives,  primer 
departaments (ràtio: professors/assignació pressupostària, demanda de 
la direcció del departament, etc.). De totes maneres hi ha al voltant de 30 
que  encara  no  tindran  la  exclusiva.  I  en  molts  casos  la  solució  no 
passaria tant per donar exclusiva al personal del departament, sinó en 
una reassignació d’efectius (mobilitat funcional...).
Després  dels  departaments  el  correspondria  a  les  Secretaries  i 
Deganats de Centre.
A les Consergeries, el futur passa per dotar-les de Conserges de torn de 
vesprada i transformar els llocs de Conserge de matí (salvo excepcions) 
en Coordinadors de Serveis.
Segons la Vicerectora, s’ha aplicat una visió absolutament administrativa 
i  no  ens  quedem  ací,   hem  encetat  una  línia  de  treball  que  tindrà 
continuïtat, no tanquem posicions.

Les places de Coordinadors/es de Serveis es convocaran per a final d’any 
perquè vol que es liquiden totes les convocatòries de Conserges (tant de 
matí com de vesprada que n’hi ha pendents) i possiblement eixquen tots 
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els Centres menys cinc, per la seua grandària. El problema és que falta 
pressupost per assolir la totalitat de les places.

Conserges:  es  convocaran  22  places  de  conserge  en  torn  de  vesprada 
abans d’anar-se’n.

S’ha afegit una modificació a la RLT que no figurava a l’Acord de Condicions 
de Treball i per al que se’ns ha demanat el vist i plau, és la transformació 
d’un  lloc  de  treball  d’Auxiliar  de  serveis  en  Conserge  per  dotar  la 
Consergeria de l’antiga Escola de Magisteri on es donarà ara el Màster 
del Professorat de Secundària.

Tècnics  Mitjans  de  Laboratori:  La  Vicerectora  és  de  l’opinió  que  el  greu 
problema d’aquest col·lectiu són els diferents perfils dins de la mateixa 
escala, hauria de redefinir-se l’escala unificant els perfils però això ara 
mateixa no es pot fer.
Ara mateixa hi ha pendent de convocar 12 places (3 – B1, 6 – B2, 3 –B3), 
ja estan pressupostades per a la promoció interna i 8 possiblement per a 
oposició lliure.
Eixen les places que estan ocupades per millora d’ocupació o les que es 
reclassifiquen per costos diferencials.

Hem reclamat  que siga d’aplicació al  personal  contractat  per  a projectes 
d’investigació la nova taula retributiva que resulte de l’aplicació de l’Acord 
de Condicions de Treball. La Vicerectora contesta que des del Servei de 
RRHH tan sols poden donar recomanacions en aquest sentit, perquè tan 
sols  als  que contracta  la  Universitat  als  seus  convenis  poden aplicar 
directament aquestes retribucions, la resta venen amb una classificació 
professional  predeterminada  des  de  Madrid  o  Europa,  depenent  del 
Projecte d’Investigació en concret.

València, a 9 de febrer de 2010


