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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 06 DE JUNY DE 2022 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 
Maribel Belda Ferrer (CCOO) 
Fernando Casanova Valle (CCOO) 
Roberto Soria Soria (CCOO) 
 
Carmen Hernández Ortega (CSIF) 
Gloria Royo de León Parra (CSIF) 
Ana Segura Martínez (CSIF) 
 
Sònia Caparrós Gutiérrez (STEPV) 
Ramón Vicente de Antonio Angresola (STEPV) 
Germán Nando Rosales (STEPV) 
Jaume Segura García (STEPV) 
 
Carlos Vicente Celda Muñoz (UGT) 
Amparo Lluch López (UGT) 
 

 
 
A la ciutat de València, a les 09:08 hores del dia 06 de 
juny de 2022, reunits els assistents relacionats al 
marge esquerre, a la Sala de Juntes, Nivell III 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 l’Oferta d’Ocupació 
Pública del personal d’administració i serveis 
per a l’any 2022. 

3. Torn obert de paraules. 

 

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

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat comença la reunió sol·licitant el vot respecte de 
l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

CCOO sol·licita que en el paràgraf segon de la seua intervenció en el punt segon de l'ordre del dia 
s'incloga la paraula "partits" davant de "polítics" per a donar-li el sentit adequat a la seua manifestació. 

CSIF demana un canvi en la redacció de l'últim paràgraf de la seua intervenció en el punt 2 de manera 
que corresponga amb l'expressat la secció. La nova redacció serà la següent: 

“Pregunten sobre les places ocupades actualment per majors de 58 anys, si en el cas que 
aquestes persones superen els processos selectius ordinaris actuals o es jubilen, les places 
s'inclouran en la oferta extraordinària d’estabilització.” 
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Amb aquestes incorporacions s'aprova per unanimitat de les quatre seccions sindicals CCOO, STEPV, 
CSIF i UGT l’acta de la sessió de data 18 de maig de 2022. 

 

Punt 2.- Aprovació, si escau, de l’Oferta d’Ocupació Pública del personal d’administració i serveis per 
a l’any 2022. 

El vicegerent de RRHH i Organització Administrativa exposa que s'han produït modificacions d'última 
hora perquè després de la reunió del dijous, es van rebre sol·licituds i propostes de diferents seccions 
sindicals i s'ha intentat atendre aquestes peticions. 

El canvi principal és que no s'ofereixen 5 places de tècnic mitjà d'administració general i se substitueixen 
per 1 plaça de l'escala tècnica superior d'informàtica i 4 més de l'escala auxiliar bàsica d'arxius i 
biblioteques. Les places d'A2 es reserven per a oferir-les en el futur. 

A continuació intervenen les diferents seccions: 

 CSIF: Comenta que augmentar places en el grup d'auxiliars de serveis bibliogràfics (C2) col·lideix 
amb la reivindicació d'aquest grup de ser reclassificats a grup C1 i que desaparega el grup inferior, 
malgrat l'opinió contrària de la direcció del SBD. 

Sol·licita que conste en acta el compromís de la institució d'incorporar a la pròxima oferta les places 
d'A2 ara retirades perquè són necessàries. 

 UGT: Reiteren la seua opinió que les places es destinen als col·lectius més deficitaris, com el de 
biblioteques, per això van enviar correu electrònic en aqueix sentit i agraeixen que la institució haja 
tingut en compte la seua proposta. 

Sobre el tema de la possible supressió d'una escala, indiquen que ha de tractar-se en la Comissió 
d'escales i no en la Mesa Negociadora actual, encara que aquesta Comissió haja estat paralitzada per 
altres qüestions urgents (estabilització, teletreball). 

Finalment, entenen que les places d'A2 suprimides de l'oferta seran tingudes en compte en la pròxima, 
però no estan d'acord a comprometre en una acta de la Mesa la negociació d'aquestes places perquè 
tot dependrà de les necessitats del moment i de qual siga la taxa de reposició. 

 CCOO: Consideren que la seua proposta està ja recollida en contemplar la d'UGT. Sobre la 
petició de reflectir en l'acta el compromís de l'administració sobre les places d'A2, opinen que no és 
correcte comprometre l'oferta a futur. Consideren que no ha de figurar en l'acta un compromís per a 
l'oferta de 2023 que condicione la negociació. 

 STEPV: Es manifesta en favor de l'acord i demana per a futures ofertes tindre prèviament la 
informació de totes les places. 

 CSIF: Indica que si no hi ha compromís respecte a les places d'A2 per a la pròxima oferta, la 
secció s'oposarà en la votació. 

El vicegerent de RRHH i Organització Administrativa respon assenyalant que s'està discutint per 5 places 
del total de 66, són serrells de l'oferta i l'important és arribar a un consens per això s'estan recollint 
parcialment les sol·licituds de modificació de tres seccions. Per part de la Universitat s'intentarà recollir 
en l'oferta de l'any que ve la supressió actual de places d'A2, però no pot haver-hi compromís ferm 
perquè l'oferta haurà de negociar-se en el seu moment, no es pot vincular. Proposa incloure en l'acta la 
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fórmula següent: "Es tindrà en compte de manera preferent per la institució en l'oferta de 2023, la 
inclusió de les places de tècnic mitjà de gestió (A2)". No es condiciona res, és només una manifestació 
de la institució i no és vinculant. 

El gerent intervé per indicar que el que se sotmet en aquest moment a votació és l'acord de 2022 sense 
cap vinculació. El dèficit de places d'A1 i A2 que té la Universitat serà objecte de negociació per a l'oferta 
de 2023. 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat puntualitza que no s'està condicionant res. Només és 
un anunci de futur de la institució que es negociarà en el seu moment. Finalment se sotmet el punt a 
votació i s'aprova amb els vots a favor de CCOO, STEPV i UGT i el vot en contra de CSIF. 

 

Punt 3.- Torn obert de paraules. 

El vicerector obri un torn de paraules sense que es produïsca cap intervenció. 

Sense més assumptes que tractar, a les 09:53 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 
 


