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WEB CGT-INFORMA 

Obert termini sol·licitut progressió carrera professional PAS durant el 
2018 
 
 
Per resolució de data 23 de juliol de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, s'inicia el 
procediment de progressió en el sistema de carrera professional horitzontal per a l’any 2018. 
 
S’ha de sol·licitar aquest procediment en la seu electrònica entreu.uv.es a partir del dimecres 25 
de juliol. 
 
Tota la informació està publicada a la WEB de PAS sobre la carrera profesional.  
 
La introducció del DNI en la mateixa sol·licitut electrònica permetrà només al personal que haja 
consolidat el temps corresponent poder sol·licitar la progressió de grup. 
 
Recordeu que com a requisit per a progressar durant el 2018 es podrà presentar qualsevol dels 
requisits no presentats en l’anterior procediment inicial d’enquadrament o els requisits que 
pròpiamnet regula el decret de carrera professional. 
 
Si no recordeu el mèrit utilitzat com a requisit en l’enquadrament podeu consultar la còpia de la 
sol·licitut inicial a través de l’apartat el meu lloc personal, una vegada identificats en 
ENTREU.UV.ES. 

 

En la reunió mantinguda hui 23 de juliol entre la Vicegerència i els sindicats ens han informat 
de diverses qüestions al voltant de la carrera: 

- La dificultat de poder enquadrar-se les persones que no ho van fer en el termini 
corresponent. Ara s’enquadrarien en el GDP d’INICI. 

- Es retarda el pagament de las quantitats corresponents a les retribucions meritades en periode 
d'IT des de l'1 de gener de 2017. Retribucions referides als augments en els diversos 
complements de carrera, triennis, complement autonòmic,... no percebudes en el periode de 
baixa per malalatia. Ja s'ha encomanat l'adaptació de l'aplicació informàtica de personal 
(subcontractada a una empresa externa) per poder gestionar eixos pagaments. 

- Es retarda l’aplicació del decret de carrera al personal interí. La modificació proposada per la 
GVA per a ejecutar la sentència que declarava nuls els diversos articles del Decret de Carrera 
que excloia al personal Interí ha sigut informada negativament pel Consell Jurídic Consultiu. Per 
tant la GVA haurà de modificar i adaptar-la de nou, i no se sap encara en quins terminis. 

 
Rebeu una cordial salutació 
 
Podeu enviar qualsevol opinió o consulta a cgt@uv.es 
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