
 

 

  

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE JUNY 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) 
María Blasco Ruiz (UGT) 
Aniceto Masferrer Domingo (UGT) 
Amparo Lluch López (UGT) 
Roberto Pérez Salom (UGT) 
 
Roberto Soria Soria (CCOO) 
Fernando Casanova Valle (CCOO) 
Julian Sanz Hoya (CCOO) 
Laura Esteve González (CCOO) 
Lara Manyes i Font (CCOO) 
Maribel Belda Ferrer (CCOO) 
 
Francesc Mari Grafià (STEPV) 
Félix Gargallo Calduch (STEPV) 
José Francisco Martínez Pastor (STEPV) 
 
Carmen Hernández Ortega (CSIF) 
Gloria Royo de León Parra (CSIF) 
Ana Segura Martínez (CSIF) 
Celdonia Igual Camacho (CSIF) 

A la ciutat de València, sent les 13:00 hores del 
dia 18 de juny 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. Aprovació, si escau, de l’Acord per a 

l’aplicació del decret 42/2019, de 22 de 
marc, del consell, en matèria de permisos i 
llicències. 

3. Aprovació, si escau, de l’Acord de barems 
per a la provisió de llocs de treball del 
personal d’administració i serveis de la 
Universitat de València. 

4. Situació de les places del Pla 
d’estabilització de professorat associat. 

5.  Torn obert de paraules. 

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

El Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat obri la sessió. STEPV lliura a la presidència un 
escrit d’esmena al punt 3 de l’acta de la Mesa Negociadora del 29 de març. S’adjunta aquest 
escrit a l’acta del dia 29 com annex. 

S’inclouen entre els assistents a Maribel Belda Ferrer de CCOO i Celedonia Igual Camacho de 
CSIF que per errada no figuraven a aquesta. 

S’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat de les seccions sindicals. 

 



Punt 4.- Situació de les places del Pla d’estabilització de professorat associat. 

El Vicerector proposa tractar a continuació el punt 4 relatiu a PDI i continuar després amb els 
temes relatius al PAS.  

Ernest Cano, lliura als assistents documentació de la Comissió de Professorat pendent 
d’aprovació pel Consell de Govern relativa a aquest punt.  

Explica que eixiran com OEP de 2018 3 places de TU (hi ha tres sol·licituds)  

Respecte a les 13 places de contractat doctor previstes no totes es podran atendre per no 
complir els requisits establerts al pla d’estabilització. Eixiran 10 places i resten 3 que no es poden 
assignar aquest any. El Vicerector ha proposat a la Comissió de Professorat que aquestes places 
es destinen per oferir-les en 2020 amb la mateixa categoria. 

Encara que no és necessària l’aprovació d’aquesta proposta per la Mesa Negociadora, als 
representants sindicals els sembla raonable. 

A continuació, i abans de continuar amb els següents punts de l’ordre del dia, s’obri un torn de 
paraules d’assumptes de PDI. 

UGT demana informació sobre la recent incorporació del personal investigador al GDH i els 
problemes sorgits amb el fitxatge. El Vicegerent de Recursos Humans i Organització 
Administrativa explica que, des de la Gerència, està elaborant-se un esborrany d’Instrucció i 
plantejant-se la necessitat d’adaptar l’aplicació informàtica existent o elaborar una nova, que 
s’adapte a les peculiaritats del personal investigador (per exemple, el temps de treball a casa o 
no trobar- se dins de la xarxa Eduroam durant la seua jornada de treball). 

CSIF pregunta si s’està aplicant alguna mesura sancionadora i el Vicerector respon que no, que 
no s’està aplicant cap mesura sancionadora a ningú. Que en aquest moment un 31% del personal 
investigador està fent ús de l’aplicació i reitera el seu caràcter experimental. El Vicerector confia 
que el Govern adapte la normativa que obliga a registrar l’entrada i eixida dels treballadors a les 
peculiaritats d’aquest col.lectiu. 

CCOO pregunta la raó per què no s’han contestat els mails que s’han remés en nom del comité 
d’empresa a admin@gdh.uv.es. El Vicegerent s’informarà sobre el que ha passat al respecte. 

CSIF pregunta quan es publicarà el Conveni Col·lectiu. El Vicerector comenta que els últims 
canvis en el Govern de la Generalitat estan endarrerint la publicació, però que al Consell Social 
de juny es durà el preacord perquè faça el seu informe preceptiu. 

UGT demana informació sobre el pagament del 0.25%. José Ramírez explica que és necessària 
la seua publicació al DCGV per suposar una modificació de les taules salarials. En qualsevol cas, 
es farà a la brevetat més gran i amb caràcter retroactiu al mes de juliol. 

Punt 2.- Aprovació, si escau, de l’Acord per a l’aplicació del decret 42/2019, de 22 de marc, del 
consell, en matèria de permisos i llicències. 

Aquest punt s’aprova amb el vot favorable de les seccions sindicals CCCOO, CSIF, UGT i STEP, 
que lluirà un document amb un vot particular a aquest punt i que s’adjunta a l’acta. 

Punt 3.- Aprovació, si escau, de l’Acord de barems per a la provisió de llocs de treball del 
personal d’administració i serveis de la Universitat de València. 
El Vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa dona les gràcies a totes les 
seccions sindicals per la seua col·laboració en l'elaboració d'aquest nou barem.. 

Per unanimitat de totes les seccions sindicals s’aprova l’Acord de barems per a la provisió de 
llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat de València. 

 

mailto:admin@gdh.uv.es


Punt 5.- Torn obert de paraules  

Es lliura a la Presidència de la Mesa un escrit signat per totes les seccions sindicals per adjuntar 
a aquest punt 5 (annex II) en el que sol·liciten al President i al Gerent una reunió amb els 
responsables del Servei de Formació Permanent per tractar diversos temes relacionats amb la 
plantilla de la UV. 
STEPV demana informació sobre els serveis que romandran oberts al mes d’agost i la gent que 
ha de treballar no ho sabia. El Vicegerent de Recursos Humans explica que, com tots els anys, 
s’ha publicat la corresponent instrucció de la Gerència i no s’ha rebut cap queixa. 
Respecte a la pregunta de STEPV sobre la promoció de coordinadors de serveis, José Ramírez 
explica que en aquest moment no es pot dur a terme, ja que no hi ha cobertura legal, però és 
un tema que té previst abordar. 
CCOO sol·licita informació sobre l’estat d’implementació de l’estudi d’indicadors a les 
consergeries. El Vicegerent respon que es farà al curs que ve. Aquest curs s’ha presentat el del 
Servei d’Informàtica. L’equip de treball de realitzar l’estudi és el mateix que en els indicadors 
anteriors. L’encàrrec es va signar per 18 mesos i encara queden 8 per a dur-ho a terme. 
CSIF informa que s’ha rebut, a distintes seccions sindicals, un escrit del col·lectiu de coordinador 
de serveis demanant la seua reclassificació i que es tracte l’assumpte en Mesa Negociadora. 

 
Sense més assumptes que tractar, a les 14:10 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 


