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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 D’OCTUBRE 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) 
Roberto Soria 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) 
Alicia Martí Climent (STEPV) 
 
Carlos Vicente Celda Muñoz (UGT) 
María Blasco Ruiz (UGT) 
Amparo Lluch López (UGT) 
 

 
 
A la ciutat de València, a les 09:09 hores del dia 05 
d’octubre 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 la proposta de 
modificació de la Relació de Llocs de Treball 
(RLT) 2/2022 del personal d’administració i 
serveis de la Universitat de València. 

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 informant de la modificació inclosa 
en l'acta de la sessió anterior a sol·licitud de la secció sindical de CCOO i sol·licitant el vot respecte de 
l’aprovació de l’esmentada acta. 

S'aprova per unanimitat de les quatre seccions sindicals CCOO, STEPV, CSIF i UGT l’acta de la sessió de 
data 20 de setembre de 2022. 

 

Punt 2.-Aprovació, si escau de la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) 2/2022 
del personal d’administració i serveis de la Universitat de València. 

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 el document que es porta a aquesta Mesa Negociadora té per objecte 
l'adequació de la RLT a les modificacions estructurals que s'han anat produint. En concret, l'adscripció 
de plantilla pròpia a l'Escola de Doctorat, els serveis administratius de la qual eren atesos pel Servei 
d'Estudiants; el canvi d'adscripció dels màsters de Secundària i d'Educació Especial; la transformació del 
Centre Sanchis Guarner i, finalment, la creació d'una plaça de Cap de Servei en el Servei de Publicacions. 

Proposa una modificació del document : que la plaça 2060 es quede en el Servei de Formació Permanent 
i Innovació Educativa i que la plaça 1303 passe a la unitat per a l'administració dels edificis de Serpis, és 
a dir, que s'intercanvien les places respecte de la proposta inicial. 

A continuació, el vicerector dona la paraula a les seccions sindicals: 

CCOO:. No veuen inconvenient a votar favorablement la proposta perquè no implica reclassificacions. 

UGT:. Han recollit i la porten a la taula la preocupació que la plaça 2527 de tècnic superior d'informació 
perfil màrqueting poguera no quedar-se físicament en el servei de publicacions degut al canvi 
d'adscripció. 

Sobre la modificació en general opinen que aquestes modificacions de serveis haurien de fer-se d'acord 
amb els indicadors de càrregues de treball perquè es pogueren argumentar de manera convenient. Però 
aquest estudi no està realitzat. Donaran el seu suport a la proposta però amb la condició que després 
de les eleccions es reprenga l'estudi de càrregues de treball en serveis. 

STEPV: Veuen bé el document i esperen que las modificacions tinguen continuïtat de manera que les 
estructures permetan un millor desenvolupament del treball. Comenten que han rebut també la 
preocupació perquè la plaça 2527 es quede en Publicacions i amb el perfil específic ja que és molt 
necessària. 

La preocupació principal d'aquesta secció i que es va plantejar en l'assemblea és demanar que la plaça 
2680 de Cap de Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa passe de AG (administració 
general) a T (provisió per escales d'administració general i d'administració especial). 

CSIF: Coincideixen a assenyalar que algunes d'aquestes modificacions venen d'una taula negociadora 
anterior que va ser polèmica per no existir els indicadors de càrregues de treball en Serveis. 

Assenyalen una xicoteta errata en el document, en el paràgraf quart de la memòria cal afegir "a la qual" 
després de "la Unitat de Qualitat i...". Sobre el trasllat del personal del Màster de Secundària a Magisteri 
confien que en aqueix nou destí es cobrisquen les necessitats de treball del màster que puguen sorgir i 
no se sobrecarregue a la resta. 

El vicegerent passa a donar resposta a les diferents qüestions plantejades: 

Sobre els indicadors de càrregues de treball en els serveis, indica que últimament s'ha alentit una mica 
aqueix tema degut a altres prioritats però que confien a poder reprendre'l en breu, després de les 
eleccions. Hi ha un compromís d'acabar aqueix estudi incloent els serveis que falten que són els més 
xicotets, ja que es va decidir començar pels més grans. 

Respecte a la plaça 2527 (tècnic superior d'informació - perfil màrqueting) explica que es tracta 
d'unificar les places que tenen perfils comuns, és un canvi d'adscripció orgànica. No implica, en cap cas, 
que el Servei de Publicacions deixe de tindre aqueixes funcions ateses per la unitat que les 
competències. 
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En relació al personal que es trasllada a Magisteri per a continuar gestionant des d'allí el Màster de 
secundària, van més administratius dels que inicialment tenia el màster, amb el que les necessitats estan 
cobertes. 

En referència a la plaça 2680 de Cap de Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa no veu cap 
inconvenient en què se substituïsca AG per T (provisió per administració general i especial). 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat demana el vot amb les modificacions proposades i 
s'aprova per unanimitat de totes les seccions sindicals. 

Punt 3.- Torn obert de paraules. 

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

CCOO: Ve proposant des de fa un temps la reducció docent a coordinadors i coordinadores d’àrea o 
unitat docent, entre altres càrrecs, ja que és un càrrec que suposa una elevada càrrega de treball i té 
zero reconeixements. Cal recordar que, en campanya electoral, l’actual equip rectoral va respondre 
favorablement al plantejament de CCOO sobre aquesta qüestió considerant que era una demanda justa 
i que ho estudiarien. 

Sol·liciten al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat abordar una negociació amb la 
representació sindical, present en la mesa Negociadora, d’un acord que aporte solucions a aquest 
assumpte. 

UGT: Sobre l'Oferta Pública d'Estabilització planteja si es publicarà en breu un calendari dels processos 
selectius. Recorda que en aquesta oferta queda pendent decidir com es va fixar el contingent de 
discapacitat. Pregunta quina serà la data de presa de possessió dels auxiliars de serveis, procés en el 
qual solament falta la valoració del concurs de mèrits.  

Recorda també la necessitat de reprendre el tema d'adaptar els contractes d'obra i servei de gestió de 
la investigació a la nova normativa. Finalment, pregunta com s'ajusten els festius del personal 
investigador que treballa fora de València i té, per tant, un altre calendari. 

CSIF:. Recorda que el tema de la reducció docent per als coordinadors de Grau i de curs havia quedat 
ajornat segons va indicar el Vicerector en l'anterior Mesa Negociadora fins a l'aprovació de la nova Llei 
orgànica del sistema universitari i insisteix en la negociació sobre aquest tema quan siga possible. 

Respecte a l'Oferta Pública d'Estabilització pregunta si en el cas de concurs oposició els temaris seran 
els de sempre i si s'actualitzaran atenent els perfils i funcions, que considera seria molt necessari. 

Sobre l'oferta pública de professorat transmet la petició rebuda per la secció que seria convenient 
avançar el calendari respecte a altres anys. 

STEPV: Sol·liciten informació sobre la construcció de l'edifici del Màster de Secundària que se suposa 
que per al 2023 ja estarà operatiu. 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat pren la paraula per respondre a algunes de les 
qüestions plantejades. En relació amb la negociació de l'oferta pública de professorat comenta que és 
necessari conéixer la taxa de reposició per a poder iniciar-la. 

Sobre augmentar la reducció de docència dels coordinadors, torna a reiterar que es pot estudiar sempre 
que no supose replantejar totes les reduccions per comparació. 



 

4 
 

A continuació, el vicegerent de RRHH i Organització Administrativa passa a donar resposta a la resta de 
qüestions: 

Sobre el calendari de l'Oferta Pública d'Estabilització, comenta que són més de 40 convocatòries que cal 
tindre en marxa en 3 mesos, el primer és publicar-les totes i després organitzar el calendari. El més 
probable és que les de concurs isquen abans perquè són més senzilles. L'organització haurà de tindre 
en compte la disponibilitat de tribunals i del Servei de RRHH PAS. A partir de gener es podrà anar 
confeccionant el calendari. Recorda que encara queda algun detall com la forma en què s'incorporaran 
en bosses les dues modalitats (concurs i concurs oposició). Respecte als temaris, no hi haurà especialitat, 
seran tan extensos com els comuns i comenta que es van actualitzant amb cada convocatòria, de 
manera progressiva. 

En el tema del concurs de mèrits de C2 (auxiliar de serveis) comenta que és un procés llarg i que està 
molt avançat però que serà necessària una reclamació de documentació important. 

Sobre els contractes d'obra i serveis del personal de suport a la investigació per a la seua adaptació a la 
modificació de la llei de la Ciència, assenyala que les universitats i el CSIC estan reunint-se per a actuar 
de manera conjunta davant les contínues modificacions legals i les transitorietats que està generant. Es 
tractarà d'unificar a partir de gener. 

Finalment en resposta a la consulta sobre festius de personal que treballa fora de València, comenta 
que gaudeixen dels festius propis del territori en què treballen.  

El gerent pren la paraula per donar resposta al tema de la construcció de l'edifici del Màster de 
Secundària, indica que és una prioritat per a l'Equip de Govern que està en negociacions amb 
l'Ajuntament de València i ha aconseguit una planta més i més espai d'aparcament. El projecte està 
licitat i se sol·licitarà la llicència de construcció. Cal tindre en compte que dos factors alenteixen la 
construcció, d'una banda les impugnacions permanents i per un altre la pujada en el preu dels materials. 
S'està estudiant la manera d'evitar aqueixes dilacions. 

Sense més assumptes que tractar, a les 10:11 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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