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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 D’ABRIL DE 2015 DE LA MESA NEGOCIADORA 
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 
   
 
Assistents               
 
Per la Universitat            
 
Presidenta:  Mª  Vicenta  Mestre  Escrivà,  Vicerectora 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
Pilar Campins Falcó, Vicerectora d’Investigació i Política 
Científica 
Joan Oltra Vidal, Gerent 
José  Ramírez  Martínez,  Vicegerent  de  RR  HH  i 
Organització Administrativa. 
Teresa  Bondia  Alberola,  Cap  del  Servei  de  Recursos 
Humans – PDI 
Celia Guillem Monzón, Tècnica Servei RRHH (PDI) 
 
 
Seccions sindicals 
 
Carlos Celda Muñoz (FETE‐UGT) 
Rosa Peris Sanchis (FETE‐UGT) 
Fernando Casanova Valle (CCOO) 
Amat Sánchez Velasco (CCOO) 
Maribel Belda Ferrer (CCOO) 
Alexandra Valencia Peris (CCOO) 
Pérez Soriano Josep (STEPV) 
Vanessa Campos Climent (STEPV) 
Ferran Suay i Lerma (STEPV) 
Ramón Lozano Escrig (CGT) 
Daniel Sànchez Zuriaga (CGT) 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A  la  ciutat  de  València,  sent  les  12.10  hores 

del  dia  24  d’abril  de  2015,  reunits  els 

assistents relacionats en el marge esquerre, a 

la  Sala  de  Juntes  del  nivell  3  del  Rectorat, 

s’inicia la sessió de la Mesa Negociadora per a 

tractar el següent punt  en l’ordre del dia: 

 

1) Lectura i aprovació, si escau, de l'acta 
de la sessió anterior. 

2) Distribució del crèdit pressupostari. 
3) Relació de Llocs de Treball del 

Personal docent e investigador. 
4) Criteris per a la determinació de les 

places que es destinaran a 
l’estabilització d’investigadors/es que 
hagen finalitzat el seu contracte del 
programa Ramon i Cajal. 

5) Reglament sobre assistència jurídica 
dels empleats públics al servei de la 
Universitat de València. 

6) Constitució de la Comissió per l’Estudi 
de la millora de les condicions laborals 
del PDI. 

7) Torn obert de paraules 
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La  secció  sindical CCOO  sol∙licita un  canvi  en  l’ordre del dia  i  tractar  en primer  lloc  el punt  cinquè 
(Reglament  sobre  assistència  jurídica  dels  empleats  públics  al  servei  de  la Universitat  de  València) 
S’aprova per unanimitat. 
 
Punt 1.‐ Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior. 
S’acorda incloure en l’acta, que va ser la secció sindical UGT qui va demanar el canvi de l’ordre del dia 
d’aqueixa sessió. 
S’acorda incloure al final del segon punt l’aclariment “docent i investigador”. El text de l’acta en aquest 
punt queda de la següent forma: 
 
“La Presidenta llig també un escrit que ha sigut remés per CGT demanant la constitució d’una Comissió 
Tècnica per  tractar el  tema de  les  condicions de  treball del personal  laboral docent  i  investigador  i 
afirma que una vegada es constituïsca definitivament la Mesa Negociadora esperarà la proposta de les 
persones concretes que formarien part d’aquesta Comissió Tècnica” 
 
S’aprova per unanimitat de les quatre seccions sindicals, UGT, CGT, STEP i CCOO. 
 
Punt  2.‐  Reglament  sobre  assistència  jurídica  dels  empleats  públics  al  servei  de  la  Universitat  de 
València 
 
José Ramírez Martínez, Vicegerent de RR HH i Organització Administrativa presenta el punt. 
 
S’adverteix d’una errada en la redacció del text en l’article 3.2 b): 

‐ On diu “del article 3” 

‐ Ha de dir “de l’article 2” 

 
S’obri un  torn de paraula on es planteja  la possibilitat de  retirar el punt  i donar  temps a presentar 
esmenes al text.  
Mª  Vicenta  Mestre  retira  el  punt  i  sol∙licita  a  les  seccions  sindicals  que  presenten  esmenes  per 
estudiar‐les la propera sessió de la Mesa. 
 
Punt  3.‐  Criteris  per  a  la  determinació  de  les  places  que  es  destinaran  a  l’estabilització 
d’investigadors/es que hagen finalitzat el seu contracte del programa Ramon i Cajal  
S’ha  invitat  a  la Mesa  a  Pilar  Campins  Falcó, Vicerectora  d’Investigació  i  Política  Científica  per  què 
presente el punt.  
La Vicerectora d’investigació expressa que la idea és que la selecció d’aquest personal s’inclourà en el 
Reglament de Selecció junt amb la resta del personal docent i investigador. Per poder complir amb els 
terminis aquest any i executar la taxa de reposició, es fa ara d’aquesta forma. Si es manté en els anys 
vinents  i  tornen  a  aparèixer  aquestes  places  en  la  taxa  de  reposició,  s’inclourà  al  Reglament.  El 
procediment ha de ser un concurs públic. 
 
 
S’obri un torn de paraula: 
 
Per a determinar les places que s’oferten es tindrà en compte la data d’obtenció de la certificació I3 i, 
en cas necessari, l’antiguitat en l’inici de la contractació amb càrrec al programa Ramón i Cajal. 
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Es  proposa  una modificació  del  text  fent  referència  a  que  complisquen  els  requisits  exigits  en  el 
Programa Marc i comptant amb l’informe favorable de la Comissió d’Investigació.  
Mª  Vicenta  Mestre  informa  que  aquests  criteris  passaran  a  aprovació  del  Consell  de  Govern. 
Posteriorment  es  realitzarà  l’ordenació  de  les  persones  i  l’assignació  de  les  places.  Es  prepararà  la 
convocatòria perquè es publique junt amb la convocatòria del PDI.  
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat de les quatre seccions sindicals, CCOO, CGT, 
STEPV i UGT. 
 
Pilar Campins Falcó, Vicerectora d’Investigació i Política Científica agraeix la col∙laboració de la Mesa.  
 
Punt 4.‐ Distribució del crèdit pressupostari. 
 
Mª Vicenta Mestre presenta el document. No hi ha ampliació de plantilla perquè no hi ha crèdit per a 
dotació de places. A més a més hi ha menys amortitzacions que altres anys. S’han mantingut vacants 
en  determinats  departaments  per  causes  extraordinàries.  Ej.  En  cas  que  s’amortitzara  una  plaça  el 
departament s’esdevenia infra estatutari.  
En cas que es pogueren donar, en un moment posterior quan totes les millores aprovades el valoren, 3 
o 4 places  d’ajudant doctor, s’ordenaran els departaments amb més necessitats docents. 
  
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat de les quatre seccions sindicals, CCOO, CGT, 
STEPV i UGT. 
 
Punt 5.‐ Relació de Llocs de Treball del Personal docent e investigador 
 
Mª Vicenta Mestre, Vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta el punt.  

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat de les quatre seccions sindicals, CCOO, CGT, 
STEPV i UGT. 
 

Punt 6.‐ Constitució de la Comissió per l’Estudi de la millora de les condicions laborals del PDI. 
Mª Vicenta Mestre, Vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica, presenta el punt.  

Informa de la possibilitat que les universitats aproven complements retributius pròpies d’acord amb el 
decret de la GVA. S’invitarà al Vicerector d’Economia perqué col∙labore amb la Comissió.  
La Vicerectora llig els noms de les persones propostes per formar part de la Comissió.  
CCOO: Raul Lorente i Amat Sánchez 
UGT: Mª José Monteagudo i Pedro Ruiz Castell 
CGT: Lucía Gómez Sánchez i Daniel Sánchez Zuriaga 
STEPV: Vanessa Campos i Jorge Navarro Pérez. 
Es convocarà la primera reunió després del consell de govern per determinar els assumptes a tractar i 
prioritzar.  
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat de les quatre seccions sindicals, CCOO, CGT, 
STEPV i UGT. 
 
Punt 7.‐ Torn obert de paraules 
 
CCOO  sol∙licita  una  comissió  tècnica  per  a  desenvolupar  la  carrera  professional  para  el  PAS  de  la 
Unversitat  de  València.  El  Vicegerent,  José  Ramírez,  convocarà  a  les  seccions  sindicals  per  tractar 
aquest tema.  
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CGT:  Informen  que  també  han  presentat  un  escrit  sol∙licitant  la  comissió  tècnica  per  al 
desenvolupament de la carrera professional del PAS i altra per tractar el tema de la reestructuració de 
la plantilla.  
Quant al punt de  la RLT, reiteren una reivindicació històrica:  l’equiparació del professorat contractat 
doctor en retribucions,  ja que en funcions fan les mateixes que el professorat funcionari.  
 
UGT: Pregunten al Vicegerent pel concurs de mèrits del grup C. El Vicegerent informa que s’han resolt 
les reclamacions i que la setmana que ve estaran els resultats definitius. 
 

‐ Pregunten a la Gerencia per la comissió de reestructuració de la plantilla. El Gerent respon que 
es va a invertir molt d’esforç per a finalitzar la reestructuració i evitar un futur col∙lapse. Això 
va requerir de l’esforç de tots. Els indicadors estan preparats i s’està estudiant l’impacte. Quan 
estè  la  proposta  es  contrastarà  amb  la  resta  de  propostes  de millora.  Es  publicarà  en  la 
INTRANET per què siga públic i accessible a tothom. Es requereix també preveure una eina que 
es retroalimente i siga la base per fer un treball i estudi permanent. No pot avançar data d’inici 
de l’execució. 

‐ Quant a  la carrera professional:    la GVA no ens cita en el decret. Podem negociar? Ens va a 
finançar? El vicegerent respon que  la Universitat de València  i altres 4 universitats públiques 
valencianes han sol∙licitat de la GVA autorització i finançament. Encara no hi ha resposta. 

‐ Pregunten al Vicegerent per  la  reunió de  la comissió de seguiment de borses de  treball. Les 
places de la clínica podològica estan pendents de la presa de possessió. Tot està pràcticament 
resolt. 
  

CGT: Quan es va a negociar un nou acord de condicions de  treball, pròxims concursos, execució de 
l’Oferta  Pública  d’ocupació...  el  vicegerent  informa  que  la  promoció  es  publicarà  a  finals  d’abril 
principis de maig.  La prioritat és  la  reorganització de  la plantilla  i  la  carrera professional. El Gerent 
afegeix  que,  donat  que  les  condicions  de  treball  no  es  poden  millorar,  es  prioritza  finalitzar  els 
processos que  tenim pendents. La  toma de possessió del grup C, està  supeditada a  l’execució de  la 
reorganització de la plantilla. No es vol demorar i es vol finalitzar en el 2015. 
 
Sense més assumptes que tractar,  i a  les 14:10 hores, el President clou  la sessió, del contingut de  la 

qual s’entén aquesta acta.  

 

 

La Secretària               Vist‐i‐plau 
El President de la Mesa Negociadora 

 
 

Celia Guillem Monzón              


