Proposta d’acord per a l’abonament dels conceptes retributius recollits en la
disposició addicional vint‐i‐sisena de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat per a 2017

Primer.: S'autoritza el pagament del 30% dels conceptes retributius recollits en la
disposició addicional vint‐i‐sisena de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat per a 2017 (Carrera professional del personal
d’administració i serveis de les universitats públiques valencianes).
Del present Acord es donarà comunicació perquè en prengueu coneixement a les
Conselleries d'Hisenda i Model Econòmic, i Educació, Cultura i Esport, als efectes
oportuns.

Segon: La Universitat promourà que les Universitats del Sistema Públic Universitari
Valencià sol∙liciten a la Generalitat Valenciana l’autorització per a l’abonament d’un
percentatge homogeni i com a mínim del 40% d’aquest concepte amb efectes d’1 de
gener de 2017. En tot cas, es compromet a sol∙licitar l’autorització per a l’abonament
de l’esmentat percentatge.

Tercer: La Universitat de València es compromet a sol∙licitar als òrgans competents de
la Generalitat Valenciana la inclusió del personal d’administració i serveis de les
universitats públiques en l’àmbit d’aplicació del Decret 186/2014, especialment, amb
motiu de la seua reforma per tal d’incloure al personal interí i laboral temporal.

Proposta d’acord per a l’abonament del concepte retributiu previst en l’article 74 de
la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera, i organització de la Generalitat

Primer: S'autoritza el pagament de la totalitat del concepte retributiu previst en
l'article 74 de la Llei 13/2016, , de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió
administrativa i financera, i organització de la Generalitat.
Del present Acord es donarà comunicació perquè en prengueu coneixement a les
Conselleries d'Hisenda i Model Econòmic, i Educació, Cultura i Esport, als efectes
oportuns.

Segon: En formar part de les retribucions addicionals del professorat Universitari
previstes en el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i
Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats
Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari
s'autoritza el seu abonament mensual en concepte de bestreta, fins a la resolució del
procediment per part del Consell Social de la Universitat, previ informe d’avaluació de
l’AVAP, en els termes de l’ACGUV 48/2017.

