
 

 

  Senyora Rectora i membres del Consell de Govern de la Universitat de València: 

 

Després d'haver-se comunicat en el Consell de Govern del passat 18 de febrer de 2019, la 

resolució de la Universitat de València sobre l'estimació parcial dels recursos de reposició 

impugnatorios de la convocatòria de prova selectiva per torn lliure d'accés a places de l'escala 

administrativa d'aquesta Universitat, la Junta de PAS, com a Òrgan de Representació Sindical 

del Personal d'Administració i Serveis manifesta: 

 

- En els dies immediatament previs a la celebració del Consell de Govern va tindre lloc 

una Mesa Negociadora, on es va preguntar per aquest assumpte i es va comunicar als Sindicats 

amb representació en la citada Mesa Negociadora que no s'havia pres una decisió i que estaven 

estudiant encara les al·legacions presentades; per aquest motiu ens ha sorprés molt 

desagradablement que no se'ns haguera informat amb anterioritat de la resolució adoptada, de la 

qual els representants dels treballadors/as només va tindre coneixement a través del Consell de 

Govern. 

 

- Amb l'adopció d'aquesta resolució, de la qual, com s'indica dalt, no va ser informada ni 

la Junta de PAS ni els sindicats presents en la Mesa Negociadora de la Universitat de València, 

manifestem el nostre més absolut rebuig tant per les formes d'actuació, com pel contingut de la 

resolució adoptada, que vulnera els Acords i la normativa sobre les bases generals dels sistemes 

selectius del Torn Lliure, tant de les escales d'Administració General com d'Administració 

Especial, existents des de l'any 2005 en matèria de convocatòria i sistemes selectius del PAS de 

la Universitat de València. 

 

 

Per tot això exigim que es respecten i es continuen respectant els Acords aprovats en Mesa 

Negociadora, que és el marc de negociació establit a la Universitat de València, negociats amb 

les organitzacions sindicals i confirmats pel Consell de Govern i que siguen per tant d'obligat 

compliment en totes les matèries que afecten les condicions de treball d'aquesta Universitat, 

processos selectius inclosos. 

 

Moltes gràcies, 

Salutacions, 

 

 

 

El President de la Junta de PAS  

 

 

 

 

Signat.: Pedro Cabrera Juan 

 
Junta de Personal d’Adminitració i Serveis 

___________ 

                                

                              Valencia, a 2 d’abril de 2019 

                            S/Referència 

                            N/Referència:  O.R.S.: 

                            Assumpte: Escrit de la Junta PAS  

                            Destinatari: Rectora i  membres Consell de Govern . 

 


