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WEB CGT-INFORMA 

 

Resum reunió sobre el nou enquadrament de la carrera professional, com a conseqüència de 
l'aplicació del Decret 93/2017 que modifica el Decret 186/2014 del sistema de carrera 
professional. 

 

• El termini de sol·licitud del procediment del nou enquadrament serà del 2 al 13 de 
novembre a través de entreu.uv.es, mitjançant una sol·licitud electrònica molt semblant 
a la ja coneguda. Només cal identificar-se i comprovar i acceptar que el nou còmput es 
correcte, o bé al·legar el que cadascú considere oportú. 

• Aquest nou enquadrament tindrà efectes administratius des del 20/07/2017 i efectes 
econòmics des de l'1/09/2017.  

• L'ha de sol·licitar cada persona interessada, la Universitat no ho farà d'ofici. 

• No s'ha d'aportar mèrits. 

• Per a qui el demane fora del termini establert, tindrà efectes econòmics a partir de la 
data de presentació. 

• Ho pot demanar tot el personal ja incorporat al sistema de carrera professional (també 
qui encara no la cobre i estiga fent el curs de formació per obtenir el requisit i el personal 
jubilat durant el 2017), que abans de la publicació d'aquesta modificació tinguera 
antiguitat reconeguda en el grup o subgrup inferior des del que va accedir a ser 
funcionari de carrera. Aquesta antiguitat multiplicada pel factor corresponent, 
s'incorporarà al còmput de carrera ja reconegut. 

• La UV ha decidit considerar escales de treball desaparegudes i integrades en escales 
actuals, (aux. administratiu en administratiu, mosso de servei en bidell, ...) "com un 
procés de reclassificació mitjançant un pla d'ordenació de personal que suposarà el pas 
a un grup superior", apartat 3 de l'article 2 de l'ANNEX de la Modificació del Decret. Per 
tant l'antiguitat els contarà, incloent a les persones que eren personal interí en aquell 
moment. Es contarà tota l’antiguitat que tingueren en l’escala desapareguda. 

• Totes les sol·licituts de progressions de GDP es resoldran en el 2018, i es pagaran amb 
amb efectes retroactius. 
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Podeu enviar qualsevol opinió o suggeriment a cgt@uv.es 

https://www.uv.es/uvweb/cgt/ca/comunicacio/cgt-informa/cgt-informa-1285946115660.html
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