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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE SETEMBRE 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 , 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) 
Laura Esteve González (CCOO) 
Roberto Soria (CCOO) 
 
Carmen Hernández Ortega (CSIF) 
Gloria Royo de León Parra (CSIF) 
Ana Segura Martínez (CSIF) 
 
Ramón Vicente de Antonio Angresola (STEPV) 
Germán Nando Rosales (STEPV) 
Jaume Segura García (STEPV) 
 
Carlos Vicente Celda Muñoz (UGT) 
María Blasco Ruiz (UGT) 
Amparo Lluch López (UGT) 
 

 
 
A la ciutat de València, a les 10:07 hores del dia 20 de 
setembre 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, dels barems dels sistemes 
selectius dels processos d’estabilització (Oferta 
Pública Extraordinària d’Ocupació de PAS 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. 

S'aprova per unanimitat de les quatre seccions sindicals CCOO, STEPV, CSIF i UGT l’acta de la sessió de 
data 25 de juliolde 2022. 

 

Punt 2.- 1. Aprovació, si escau, dels barems dels sistemes selectius dels processos d’estabilització 
(Oferta Pública Extraordinària d’Ocupació de PAS 2022). 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat dona la paraula al vicegerent de RRHH i Organització 
Administrativa. 
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El vicegerent explica que després de diverses reunions en les quals hi ha hagut renúncies per totes les 
parts s'ha arribat al document que hui se sotmet a votació i que busca el major consens en aquest procés 
complicat i contradictori. 

Indica que es farà un canvi en el Títol que figura en el document incloent la referència a "barems dels 
processos selectius". 

El vicerector dona la paraula a les seccions sindicals: 

UGT: Confirma que la proposta inicial ha sigut modificada i, malgrat les renúncies per totes dues parts, 
s'han inclòs qüestions i millores sol·licitades per la seua secció que fan que donen suport al document. 

CSIF: Assenyala que malgrat no incloure tot el sol·licitat, sí s'ha incorporat la valoració del fet d'haver 
aprovat algun examen o els cursos realitzats pel que consideren que el document actual està millorat i 
votaran afirmativament. 

Pregunta si els únics idiomes valorats són els quatre que apareixen esmentats o es pot entendre 
extensible a altres idiomes comunitaris, el vicegerent respon que només els 4 assenyalats. 

STEPV: Comenten que atés que les aportacions ja van ser fetes i incorporades en el seu moment, votaran 
a favor del document que ha suposat un esforç per tractar-se d'un document complicat que intenta 
regular un procés també complicat. 

CCOO: Es mostren contents del resultat final de l'acord que recull temes com els cursos.  

El vicegerent indica que en l'apartat B-Concurs, punt 5.Proves selectives anteriors, 6 punts. s'afegirà al 
final del paràgraf l'esment "convocats per la Universitat de València". 

UGT: Proposa que en els punts on apareix l'expressió "idiomes comunitaris (Anglès, francès, alemany, 
italià), se substituïsca per "Idiomes: anglès ,francès, alemany i italià". Aprofita per a agrair a tots la 
paciència i el treball per a arribar a aquest document marcat per la urgència en els terminis i 
l'excepcionalitat. 

Finalment se sotmet el punt a votació i s'aprova amb els vots a favor de totes les seccions sindicals. 

El gerent pren la paraula per a expressar que aquest és un gran acord que forma part del camí de 
l'estabilització. Agraeix l'esforç i la generositat que les seccions sindicals negociadores han tingut per a 
aconseguir-lo. Un agraïment que la institució ha volgut manifestar en directe en aquesta Mesa 
Negociadora. Ho expressarà també en el pròxim Consell de Govern. 

Considera que queda encara molta tasca per fer per l'estabilització, espera que realitzen el camí junts 
per a tractar que la majoria del personal aconseguisca aquesta estabilitat. 

Punt 3.- Torn obert de paraules. 

El vicerector obri un torn de paraules i es produeixen les següents intervencions: 

STEPV: Recorden a la institució que ja han sol·licitat en diverses ocasions la convocatòria de la comissió 
de seguiment del teletreball. i tornen a fer-ho. 
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CSIF: Sol·liciten la mateixa convocatòria. 

D'altra banda, consideren necessària una millora del tema de reduccions de docència de les 
coordinacions de titulació i de curs que es consideren insuficients, especialment, en moments 
d'acreditació de les titulacions. 

També insisteixen en la sol·licitud de revisió de la normativa de bosses que, entre altres coses, permeta 
als funcionaris de carrera que participen en una promoció interna i aproven un examen, entrar en bossa 
per a possibles millores d'ocupació. 

Pregunta per la interpretació que fa la Universitat sobre el temps que es poden allargar les millores 
d'ocupació i si afecta només les millores a partir de la llei de funció pública. 

Finalment, qüestiona sobre el criteri que va aplicar la Universitat respecte de la STS 2620/2022 sobre la 
reducció per cura de dos fills menors de 13 anys, els interins la perden amb un nou contracte?. 

UGT: Demanen que se'ls informe de les modificacions en les places de l'oferta extraordinària. Sobre el 
tema de la reducció de docència de les coordinacions opinen que és un tema que requereix revisió però 
amb voluntat política. Respecte a la decisió del Tribunal Suprem sobre la reducció de jornada opinen 
que és una sentència extrema que envaeix competències i demanen que es conserven totes les 
reduccions. 

STEPV: Sol·licita que es confeccione una guia per al permís menstrual per a PAS i PDI. 

A continuació, el vicegerent de RRHH i Organització Administrativa passa a donar resposta a les diferents 
qüestions plantejades: 

Sobre la convocatòria de la comissió de seguiment del teletreball indica que es farà al més prompte 
possible. 

Respecte a la interpretació de la millora d'ús de la Llei de la Funció Pública assenyala que les comissions 
de servei tenen límit i que la solució està a convocar concursos més sovint. 

En el tema de la sentència del Suprem, aquesta anul·la l'apartat en qüestió de la reducció sense deducció 
de retribucions d'1 hora diària per menors de 13 anys La sentència considera que hi ha hagut una 
extralimitació de la legislació autonòmica. No es pot mantindre aqueixa reducció. La Universitat està 
denegant les noves peticions sobre aquest tema, i està a l’espera de la publicació de la sentència en el 
BOE. Quan aparega publicada s'oferirà a qui l'estiga gaudint la posibilitat de mantindre-la amb deducció 
de retribucions o de tornar a l'horari complet. 

Finalment, indica que enviaran el llistat de places de l'oferta extraordinària que el BOE va publicar amb 
errors per un ball de números. 

El vicerector pren la paraula per donar resposta al tema de les reduccions de docència de les 
coordinacions, comenta que es pot estudiar encara que és complicat pel volum de professorat implicat. 
Recorda que les coordinacions de curs reben una remuneració i que les reduccions tenen un impacte 
molt important de necessitats de contractació temporal. Opina que seria necessària una reforma del 
Reglament de càrrecs acadèmics i responsables de gestió per revisar les reduccions docents, encara que 
és millor fer-la després de la LOSU i l'Estatut del PDI. 
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CSIF: Pregunta si hi ha cap novetat respecte del Conveni Col·lectiu del personal laboral. 

El gerent respon que només saben el comentat en les obertures de curs i ja publicat en la premsa. No 
poden aportar res més. 

Sense més assumptes que tractar, a les 10:50 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 
 


