ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA D’11 DE DESEMBRE DE 2015 DE LA MESA
NEGOCIADORA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

Assistents
Per la Universitat
Mª Vicenta Mestre Escrivà, Vicerectora d’ordenació
acadèmica i professorat
Joan Oltra Vidal, Gerent
José Ramírez Martínez, Vicegerent de RRHH i
Organització Administrativa.
Celia Guillem Monzón, Tècnica Servei RRHH (PDI)

Seccions sindicals
Carlos Celda Muñoz (FETE‐UGT)
Rosa Peris Sanchis (FETE‐UGT)
Fernando Casanova Valle (CCOO)
Maribel Belda Ferrer (CCOO)
Amat Sanchez Velasco (CCOO)
Francesc Mari i Grafià (STEPV)
Ferran Suay i Lerma (STEPV)
Miquel Coll i Huerta (STEPV)
Joan Carles Bernard i Garcia (CGT)
Ramón Lozano Escrig (CGT)

A la ciutat de València, sent les 9.40 hores del
dia 11 de desembre 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) Modificació d’articles 29 i 30 del Reglament
de Selecció del Personal Docent i Investigador
de la Universitat de València.
3) Modificació 1/2016 RLT – PAS
4) Protocol per a l’acolliment de dones
víctimes de violència de gènere (PAS
d’Universitats Públiques espanyoles)
5) Torn obert de paraules
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Abans de començar la sessió de la Mesa Negociadora, la Presidenta de la Mesa informa que el punt
relatiu a la proposta de Modificació 1/2016 RLT – PAS s’ajorna i es tractarà en una sessió que es
convoca per al 17 de desembre.
Punt 1.‐ Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior (23 de novembre de 2015)
Ferran Suay (STEPV) fa constar que en la pàgina 2 de l’acta de la sessió del 23 de novembre hi ha una
errada
On diu:
“STEP”
Ha de dir:
“STEPV”
Amb aquesta esmena, s’aprova l’ acta per unanimitat de les quatre seccions sindicals, UGT, CGT, STEPV
i CCOO.
Punt 2.‐ Modificació d’articles 29 i 30 del Reglament de Selecció del Personal Docent i Investigador
de la Universitat de València.
La Vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta el punt. Informa als membres de la Mesa
Negociadora que aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat per la Comissión de Professorat i
que respon al compromís de revisar els criteris per la contractació de professorat emèrit per tal de fer‐
los més exigents i apropar‐nos més a la resta d’universitats públiques.
S'obri un torn d'intervencions i amb conseqüència d’aquestes la Vicerectora aclareix:
‐ No estem creant un nou cos de professorat dins d’aquesta universitat. Ara estén contractant‐
los amb 4 sexennis i el que es vol és ser més exigent.
‐ Aquest professorat no es té en compte per tal de calcular la capacitat docent dels
departaments ni per al càlcul del balanç docent. No es compta com a recurs docent i per tant
no perjudica la contractació.
‐ Quant a la concurrència. Actualment el nombre de professorat emèrit es va compensant entre
contractes que finalitzen i nous contractes. Es va tractar el tema a la Comissió de Professorat i
no es va voler aprovar un barem, si un mèrit preferent per si en algun moment, per raons
demogràfiques, hi ha un excés de peticions.
‐ En resposta a la consulta de Joan Carles, informa que el temps és ajustat però que es tindrà en
compte el temps en figures predoctorals.
‐ Es proposa un text per afegir a l’article 30 i a l’exposició de motius relatiu al mèrit preferent.
Es procedeix a la votació d'aquest punt.
Amb aquesta modificació s’aprova per unanimitat de les quatre seccions sindicals, UGT, CGT, STEPV i
CCOO.
Punt 3.‐ Protocol per a l’acolliment de dones víctimes de violència de gènere (PAS d’Universitats
Públiques espanyoles):
José Ramírez, Vicegerent de RRHH i Organització Administrativa presenta el punt.
Informa d’una modificació en el punt cinquè de la pagina 3. Se substitueix “sol∙licitud d’informe a la
presidència de la Junta de PAS” per “comunicació a la presidència de la Junta de PAS”
Aquest document en conseqüència d’una situació que ja s’ha resolt i de l’experiència obtinguda. És un
protocol d’actuació perquè, si es torna a plantejar aquesta situació, ajude a actuar amb agilitat i
eficàcia.
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S'obri un torn d'intervencions i el Vicegerent respón: No està d’acord en què no s’haja fet res fins ara,
s’ha treballat en molts àmbits distints però no s’havia concretat.
El problema dels convenis és que, quan s’ha volgut elevar a la CRUE per tal d’abastar totes les
Universitats Públiques, s’ha perdut la iniciativa. Una vegada fet aquest protocol que era l’urgent, la
Unitat d’Igualtat té la intenció de ficar‐se a treballar en un conveni amb un model CRUE.
Quant a la duració màxima de la comissió de serveis, com ara va a produir‐se un concurs, participarà
en ell.
Es procedeix a la votació d'aquest punt. La proposta s’aprova per unanimitat de les quatre seccions
sindicals, UGT, CGT, STEPV i CCOO.
4) Torn obert de paraules
Miquel Coll (STEPV): En nom de les seccions sindicals CCOO, UGT i l’STEPV demana un compromís més
ferm de l’equip rectoral amb el PAS de la Universitat de València, per tal que no es quede exclòs de la
carrera professional. Que siga més visible.
Amat (CCOO) es varen reunir amb la Directora General d’Universitats, Investigació i Ciència, Josefina
Bueno, demanant que es desbloquege aquest assumpte. Caldria fer una reunió conjunta Conselleria –
Universitat – Sindicats per tal de solucionar el tema.
La vicerectora es compromet a traslladar‐ho al Rector.
Joan Carles (CGT): Demana informació a la Vicerectora de quan es va a reunir la Comissió d’estudi per
a l’equiparació del personal laboral i funcionari i la Comissió que ha d’estudiar el tema de la dedicació
del professorat i els mecanismes per fer complir l’acord del Claustre de treballar per una reducció de la
dedicació docent de manera que s’arribe a les 240 hores.
La Vicerectora informa que encara no té el noms proposats per totes les seccions sindicals per tal de
formar les comissions. A més a més, a data de hui s’està treballant fent estudis sobre dedicació docent,
capacitat, contractacions, balanços docents dels departaments etc i està tancant‐se el document de
“Reconeixement integral de la dedicació del PDI” que serà de molta utilitat per al treball d’aquestes
comissions.
Ramón (CGT): Demana informació al Vicegerent de Recursos Humans sobre la resolució de l’ajuda
social. El Vicegerent informa que vol convocar a la comissió, a poder ser abans de Nadal.
També es demana informació sobre la mobilització forçosa en el marc de la reestructuració de la
plantilla del PAS. El Vicegerent informa que el dilluns 14 de desembre, previsiblement, es publicarà la
llistes de les places a triar pels auxiliars de serveis afectats. Encara resta una Facultat per contestar i els
ha requerit la informació.
Amat (CCOO): Informa que el propvinent 26 de gener està previst encetar el procés de negociació del
conveni col∙lectiu del personal laboral de les Universitats Públiques.
Sense més assumptes que tractar, i a les 11.00 hores, la Presidenta clou la sessió, del contingut de la
qual s’entén aquesta acta.
La Secretària

Vist‐i‐plau
La Presidenta de la Mesa Negociadora

Celia Guillem Monzón

Mª Vicenta Mestre Escrivà.
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