ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE DESEMBRE DE 2015 DE LA MESA
NEGOCIADORA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

Assistents
Per la Universitat
Joan Oltra Vidal, Gerent
José Ramírez Martínez, Vicegerent de RRHH i
Organització Administrativa.
Rosa Llorca Corresa, Cap de Secció del Servei RRHH
(PAS)

A la ciutat de València, sent les 9:00 hores del
dia 17 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:

Seccions sindicals
Carlos Celda Muñoz (FETE‐UGT)
Fernando Casanova Valle (CCOO)
Maribel Belda Ferrer (CCOO)
Josep Vicent Bernat Reimal (CCOO)
Francesc Mari i Grafià (STEPV)
José Francisco Martínez Pastor (STEPV)
José Miguel Gallego Jiménez (CGT)
Ramón Lozano Escrig (CGT)

1) Proposta de modificació parcial de la
Relació de Llocs de Treball 1/2016
2) Torn obert de paraules
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Punt 1.‐ Proposta de modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball de la Universitat de
València 1/2016.
El vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa presenta la proposta de la modificació
1/2016. Informa als membres de la Mesa Negociadora que en la darrera Mesa Tècnica es va proposar,
per part de CCOO, la retirada del punt de creació de tres llocs de responsable de manteniment d’àrea,
per al Servei Tècnic i de Manteniment, amb la intenció de que es realitzen reunions amb el personal
afectat. A aquesta proposta s’uneix la secció sindical STEPV‐Iv.
El vicegerent considera la proposta.
A continuació, el vicegerent informa que existeix una errada material en l’annex del cost pressupostari
de la modificació referent a la classificació del lloc de treball de cap d’unitat de gestió d’atenció
protocolària. La classificació correcta és E45 i no E35. Ja s’ha proceit a fer la correcció.
Per part de CCOO s’ha fet arribar a la vicegerència una sèrie d’objecions a diversos llocs i es demana
que es retiren de la proposta. Es tracta de la transformació del lloc nº 1459, auxiliar de serveis de la
Unitat Web i Màrqueting en un lloc d’administratiu, de la transformació del lloc nº 757, administratiu
de la Biblioteca de Ciències Socials “Gregori Maians” en un lloc d’auxiliar tècnic de biblioteca i de la
transformació del lloc nº 1315, tècnic mitjà del Servei d’Educaciuó Física en un lloc d’administratiu amb
requisit d’anglès avançat (B2).
El vicegerent informa que, pel que fa als dos primers llocs, es tracta de cuestions menors que no
formaven part de la reestructuració i es poden ajornar. Pel que fa al lloc de tècnic mitjà, informa que
és un lloc sense titular des de fa molt de temps i sense perspectiva d’ocupació. Per altra part, el Servei
d’Educació Física forma part d’organismes internacionals i per atendre les tasques pròpies, s’ha
mantingut un administratiu de programa amb coneixements d’anglés. La idea és donar una solución
definitiva al que ja s’està donant amb solucions temporals.
Com a qüestió d’última hora, el vicegerent informa que el lloc nº 2361, administratiu adscrit a la Unitat
de Gestió del departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i del departament de Farmacologia,
Facultat de Farmàcia, canvia la seua adscripció a la secció departamental de la Facultat de Medicina.
Per tant, el lloc vacant queda en la Facultat de Medicina, Campus de Blasco Ibáñez. A més hi ha una
proposta de fusió dels dos departaments.
S’obri torn de paraules i com a conseqüència d’aquest, el vicegerent aclareix:
‐
‐

‐

El barrat del lloc nº 1262 és una errada material i es procedirà a esmenar‐lo.
El canvi de perfil del lloc nº 1556 dona resposta a les peticions formulades pel SCSIE. Es
recorda als assistens que està pendent una revisió dels perfils d’investigació de manera que el
perfil 1 i 2 haurien d’unir‐se.
Quant a la revisió de retribucions del personal amb un determinat nivell d’idioma, manifesta

les seues reserves al respecte. Són molts els llocs en eixes condicions. A més, aquesta
qüestió ocasionaria una sèrie de peticions de reclassificació.
El gerent, arribat aquest punt intervé per a fer una reflexió: la tendencia és a uniformitzar. Mateix
treball, mateixa retribució. El tema de l’idioma està més relacionat amb l’avaluació de l’acompliment i
dependrà de què es desenvolupe a partir de l’EBEP.

Torna a obrirse torn de paraules i el vicegerent contesta:

2

‐

‐
‐
‐
‐

La llei 10/2010, permet classificar llocs de caps en varies escales. Per exemple, en el Servei de
Planificació o en el Servei d’Investigació conviuen Administracio General i Administració
Especial, pel que la direcció del Servei es pot dur des de una o altra. Altres casos, com
Biblioteques, no.
El lloc de cap d’unitat de la Unitat d’Igualtat estava prevista per a la modificació 1/2015 de la
RLT, de la qual es va retirar amb les seues conseqüències.
Els auxiliars de serveis tenen menys llocs per a elegir, però no es pot ajornar les
transformacions.
El CADE ja no existeix, per lo que es fa necessari regularitzar el nom del lloc de responsable,
per poder traure‐lo a concurs.
Ontinyent no es va incloure en l’estudi perquè no tenen els mateixos indicadors. La seua
biblioteca s’ha de dotar amb una plantilla de mínims.

S’anuncia un recés de 5 minuts.
El vicegerent informa la proposta institucional:
‐ Es retiren els 3 llocs del Servei Tècnic i de Manteniment.
‐ S’afegeix l’adscripció del lloc d’administratiu a la Secció departamental de Farmacologia, en la
Facultat de Medicina.
‐ Es retira el punt 4.5 referent a codis de titulació acadèmica, per no reclassificar‐se els llocs
‐ Es corregeix el requisit de valencià del lloc de cap d’unitat de Rectorat, igualant‐lo amb la resta
de llocs de cap d’unitat.
‐ Es mantindria la transformació del lloc de tècnic mitjà d’educació física.
‐ Es posposaria la transformació del lloc nº 757 de la Biblioteca “Gregori Maians” i del lloc nº
1459, de la Unitat Web i Màrqueting
‐ Es retira el requisit de llicenciatura en CC de la Informació del lloc de Tècnic Superior de la
Unitat d’Igualta, però es manté el requisit de màster.
‐ Es manté l’amortització de llocs d’auxiliars de serveis perquè és necessari per a la creació de
nous llocs.
‐ Es manté la modificació de la denominació del lloc de responsable del CADE
Fernando Casanova (CCOO): d’acord amb la proposta però que es mantinga la transformació del lloc nº
757 de la biblioteca “Grogori Maians”. Assenyala que lo que es lleve, es retire i no es pospose.
Carlos Celda (UGT): la modificació 1/2015 de la RLT estava justificada per l’estudi d’indicadors, però
aquesta aborda temes puntuals. D’acord amb la retirada dels llocs del Servei Tècnic i de Manteniment.
Però es modifiquen perfils, estant pendent el seu estudi.
No voten en contra, però no donen el seu suport.
El vicegerent aclareix que molts punts d’aquesta modificació són temes que quedaren pendents de
l’anterior o que arrivaren tard. El tema del Servei Tècnic es madurarà més i el tema d’escales i perfils
s’abordarà a principis de 2016.
Es procedeix a la votació d'aquest punt.
Vots a favor de CCOO i STEPV.
CGT mostra objeccions a escales i criteris.
UGT s’absté.
El vicegerent reconeix que la RLT mostra carències a nivell qualitatiu. En primer lloc seria prioritari
definir les escales. Un segon pas seria actualitzar el nom dels llocs, la titulació, els idiomes.
CGT demana un recés de 5 minuts.
CGT vota a favor
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S’aprova la modificació 1/2016 de la RLT

2) Torn obert de paraules
El gerent informa que per al primer semetre de 2016 està previst continuar estudiant els Serveis,
resoldre concurs i negociar i estudiar l’OPO 2016. Es tracta de complir el programa de l’equip rectoral,
dels seus compromisos i no començar processos nous. La gerència està disposta a debatre amb els
sindicats el contingut del programa de treball. L’OPO s’aprovarà després que es produïsca la presa de
possessió del C1.
Fernando Casanova (CCOO) proposa reunions en gener de 2016 per a establir temes prioritaris i parlar
d’un tercer acord de condicions de treball.
El gerent informa que sí, però sempre que es puga assumir econòmicament.
En primer lloc ser convenient abordar primer tots els asunts pendents i que s’han assenyalat.
També és fa menció del tema de la carrera professional com una qüestió pendent d’abordar.
Sense més assumptes que tractar, i a les 12:15 hores, el President clou la sessió, del contingut de la
qual s’entén aquesta acta.
La Secretària (per absència)

Vist‐i‐plau (per absència)
El President de la Mesa Negociadora

Rosa Llorca Corresa

Joan Oltra i Vidal
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