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RESUM MESA NEGOCIADORA  22. ABRIL. 2010

• Es negocià  en  l’àmbit  de  la  Mesa  Negociadora  de  la  UVEG l’estabilització  del 
personal  investigador  i  la  distribució  de  crèdit  per  la  promoció  i  ampliació  de 
plantilla de PDI per al curs 2010/2011.

• S’ACORDA L’ESTABILITZACIÓ DEL PERSONAL INVESTIGADOR ADSCRIT A LA 
FUNDACIÓ GENERAL I DELS INVESTIGADORS “RAMON Y CAJAL”

• STEPV demanà a la Vicerectora d’ordenació acadèmica que hauria de tractar-se 
en una propera Mesa els temes més urgents i  prioritaris com són l’adaptació a 
l’EEES ( reducció de grandària de grups, estructura de jornada laboral  etc.),  la 
millora de les retribucions del personal  laboral  i  funcionari  de la UVEG, un nou 
conveni col·lectiu pel personal laboral, etc. La Vicerectora expressà la intenció de 
convocar  als sindicats  per determinar  els  temes prioritaris de la  negociació i  la 
voluntat de realitzar un estudi sobre la implantació de Graus.

• STEPV mostrà el seu acord en l’estabilització del personal investigador proposat 
per la UVEG. El document presentat determina que la Universitat dotarà places de 
titular  d’universitat  pel  personal  investigador  quan  esta  reba  fons  de  caràcter 
finalista  per  a  la  incorporació  d’aquest  personal.  La  proposta  afavoreix  la 
reincorporació a la Universitat tant de personal investigador adscrit a la Fundació 
General que haja acabat el programa I3 o que es trobe en el programa I3, com 
d’investigadors Ramon y Cajal que hagen finalitzat el seu contracte i hagen rebut 
l’avaluació  positiva  per  a  participar  en  el  programa  I3.  STEPV demanà  a  la 
Vicerectora  d’Ordenació  acadèmica  i  PDI  que  l’estabilització  del  personal 
investigador  no afectara a la  promoció del  personal  docent  i  investigador de la 
UVEG. Des del  vicerectorat  s’informà que no n’hi  ha cap intenció  de modificar 
l’actual document de carrera docent que garanteix la promoció del personal docent 
i investigador de la UVEG. 

• Quant a la proposta de distribució de crèdit per a la promoció i ampliació de plantilla 
de PDI per al curs 2010/2011, STEPV considera que el document presentat hauria 
d’haver tingut una redacció en la que es donara una explicació més exhaustiva dels 
criteris  que  s’utilitzaran  per  a  l’ampliació  de  plantilla,  d’informació  sobre  les 
necessitats docents de cada departament i d’un informe sobre l’actual plantilla i les 
previsions a mitjà termini.  D’una altra banda,  STEPV va expressar la necessitat 
d’ampliar el nombre de places pel Programa d’Estabilització d’Associats ja que el 
nombre de sol·licituds de promoció és major que les places ofertes, en concret, la 
Universitat ha ofert quatre places (dos pel curs 2009-2010 i 2 pel curs 2010-11) i 
s’han  presentat  cinc  sol·licituds.  També  es  va  demanar  des  de  STEPV la 
negociació d’un pla per afavorir l’estabilització del professorat associat acreditat a 
figures més estables. El document final únicament va incloure l’increment de dues 
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places  d’ajudant  doctor  i  la  reducció  de  les  places  corresponents  d’associat  a 
temps parcial.  Per tant,  STEPV expressà la impossibilitat  de donar suport  a un 
document que emmalalteix d’informació essencial per poder valorar-lo de manera 
seriosa i que no garanteix la promoció del professorat associat acreditat a Titular 
d’Universitat.

• Es demanà al President de la Mesa i per extensió al Sr. Gerent la convocatòria 
d’una mesa específica per establir un calendari de negociació dels temes pendents 
com la Comissió de Seguiment de l’Acord de Condicions de Treball del Personal 
d’Administració i Serveis.
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