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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 1 DE DESEMBRE DE 2021 DE LA MESA NEGOCIADORA  

DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Assistents 

Per la Universitat  
 
Ernest Cano Cano, vicerector d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat. 
Juan Vicente Climent Espí, gerent. 
José Ramírez Martínez, vicegerent de 
RRHH i Organització Administrativa. 
Laura Mateu López, tècnica de gestió del  
Servei de RRHH-PAS 
 
Seccions sindicals 
 
Carlos Vicente Celda Muñoz (UGT) 
Amparo Lluch López (UGT) 
 
Fernando Casanova Valle (CCOO) 
Roberto Soria Soria (CCOO) 
 
Jaume Segura García(STEPV) 
Germán Nando Rosales (STEPV) 
 
Carmen Hernández Ortega (CSIF) 
Gloria Royo de León Parra (CSIF) 
 

 
 
A la ciutat de València, a les 10.48 hores del dia 1 de 
desembre de 2021, reunits els assistents relacionats 
al marge esquerre, a la Sala 5 B de l'edifici de 
Rectorat, s'inicia la sessió de la Mesa Negociadora 
per a tractar l’ordre del dia següent: 

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió 
anterior. 

2. Aprovació, si escau, de la proposta d’addenda al 
calendari general de la Universitat de València 
per a l’any 2022. 

3. Torn obert de paraules. 

 

 

Punt 1.- Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. 

S'aproven per unanimitat de les seccions sindicals l’acta de la sessió de data 1 d’octubre de 2021 i l’acta 
de la sessió de data 5 de novembre de 2021. 

Punt 2.- Aprovació, si escau, de la proposta d’addenda al calendari general de la Universitat de 
València per a l’any 2022. 

El vicegerent de RH i Organització Administrativa explica que la d'addenda al calendari incorpora 
diverses propostes de les diferents seccions sindicals després de les reunions amb elles mantingudes 
com el tancament de serveis amb caràcter general en dos dissabtes més , la inclusió d'un dia més 
d'assumptes propis per compensació del dia 22 de gener, la declaració de festiu del dia 26 de desembre 
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per a igualar els torns de nadal o la possibilitat de triar en els serveis que no tinguen establit un dia del 
servei entre dues dates (5 i 9 de desembre de 2022). 

Recorda a més que els dies per assumptes propis es podran sol·licitar fins a final del mes de febrer i no 
fins a final de març com l'any anterior. Va ser una mesura excepcional que es va adoptar per la 
pandèmia. 

Sotmès a votació aquest punt, s'aprova per unanimitat dels quatre seccions sindicals CCOO, STEPV, CSIF 
i UGT la proposta d’addenda al calendari general de la Universitat de València per a l’any 2022. 

UGT sol·licita que s'envie com més prompte millor a les seccions sindicals, el vicegerent respon que 
s'enviarà després de l'aprovació en el consell de Govern del dia 13 de desembre. 

Punt 5.- Torn obert de paraules. 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat obri el torn de paraules 

En el torn d’intervencions, les seccions sindicals indiquen: 

− UGT : Sol·licita que es torne a negociar el calendari general, especialment per a treballar per 
aconseguir anar paulatinament cap a les 35 hores en el termini de 2 anys. 

− CSIF: Comenta que el tema de la recuperació de les 35 hores és un tema reivindicat també pel 
seu sindicat. Afig que és necessari impulsar la implantació del teletreball a la Universitat de 
València i l'aprovació dels protocols pertinents especialment davant la sisena ona de la 
pandèmia que es dispararà després de les festes nadalenques. 

El vicegerent de RRHH i Organització Administrativa pren la paraula per respondre que un tema és la 
negociació que s'està desenvolupant sobre la implantació parcial del teletreball com a mesura ordinària 
i una altra són les possibles mesures extraordinàries que s'adoptaran si són necessàries i en qualsevol 
cas d'acord amb les mesures sanitàries governamentals. 

Sense més assumptes que tractar, a les 10:57 hores, el president clou la sessió, del contingut de la qual 
s'estén aquesta acta. 

 

La secretària       Vist-i-plau 
 
 
El president de la Mesa Negociadora 

Laura Mateu López     Ernest Cano Cano 
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