ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA NEGOCIADORA DE LA
UNIVERSITAT DE VALENCIA, DE 21 DESEMBRE DE 2018
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 Coscollá Pascual, Tècnica Servei
RRHH (PDI)

A la ciutat de València, sent les 12:30 hores del
dia 21 de desembre de 2018, reunits els
assistents relacionats en el marge esquerre, a
la Sala de Juntes del Nivell 3 de l’edifici de
Rectorat, s’inicia la sessió de la Mesa
Negociadora per a tractar el següent ordre del
dia:
1. Constitució de la Mesa Negociadora.
2. Torn obert de paraules.

Seccions sindicals
Carlos Celda Muñoz (UGT)
Pedro Cabrera Juan (UGT)
María Blasco Ruiz (UGT)
Fernando Casanova Valle (CCOO)
Maribel Belda Ferrer (CCOO)
Celedonia Igual Camacho (CSIF)
Ana Segura Martínez (CSIF)
Carmen Hernández Ortega (CSIF)
Gloria Royo de León Parra (CSIF)
Rubén Artero Allepuz (CSIF)
José María Blasco Igual (CSIF)
Manuel Pérez Alonso (CSIF)
Inmaculada Yuste Cobo (CSIF)
Francesc Mari i Grafià (STEPV)
Esperanza Navarro Pardo (STEPV)
José Francisco Martínez Pastor (STEPV)
Punt 1.- Constitució de la Mesa Negociadora
La presidència lliura als representants sindicals la proposta de modificació del Reglament de la
Mesa Negociadora (que s’ajunta com annex I) per adequar-lo als resultats de les eleccions
celebrades el 4 de desembre de 2018. D’acord amb els resultats obtinguts, la representació de
les seccions sindicals és la següent:
CCOO 5 membres, UGT 4 membres, CSIF 3 membres i STEPV 3 membres.
Per unanimitat de les seccions sindicals presents, s’aprova la proposta de modificació del
Reglament, que s’elevarà al Consell de Govern, i es dona per constituïda la nova Mesa
Negociadora de la Universitat de València.

Punt 2.- Torn obert de paraules.
Juan Vicente Climent Espí, gerent de la UVEG, pren la paraula i informa respecte als següents
temes:
Donat que encara no s’ha aprovat el calendari laboral per a l’any 2019, la gerència dictarà una
instrucció perquè els dies d’assumptes propis corresponents a l’any 2018 es puguen gaudir fins
al 28 de febrer i no fins al 31 de gener.
Respecte al reconeixement de la carrera professional del personal interí, s’està treballant
perquè es puga fer efectiva el més aviat. Se sol·licitarà autorització a la Conselleria, però donat
que ja existeix una sentència que els reconeix el dret a la carrera s’intentarà abonar a principis
d’any.
Pren la paraula el Vicegerent de RRHH i Organització Administrativa i explica les raons per les
quals no s’han abonat encara les quantitats pendents per carrera professional a les persones
que es trobaven en situació de IT. És un procés complex, ja que l’aplicació informàtica s’utilitza
en l’àmbit estatal per moltes universitats i cal adaptar-la per a completar la percepció per IT.
S’intentarà solucionar aquest problema i per a evitar que els perceptors hagen de fer una
declaració completaria de l’Impost sobre la Renda, les quantitats s’imputaran a l’any que
corresponguen.
UGT manifesta que aquest tema ve de llarg i s’ha complicat molt amb la publicació del nou decret
de carrera. Sol·liciten informació respecte a la recent ampliació de la durada del permís de
paternitat (BOE de 5 de desembre de 2018) i què pensa fer la UV al respecte. Demanen també
informació respecte al recurs a l’oferta pública de places de PDI, que no ha estat admés a tràmit
en cassació i com pensa la Universitat executar la sentencia si ho fa l’advocacia de l’Estat.
Per últim, la secció sindical UGT dona les gràcies als companys i companyes que han donat suport
administratiu a l’organització de les passades eleccions sindicals per l’esforç realitzat. Així
mateix, exposen que cal millorar alguns aspectes per a propers processos electorals, com la
regulació del vot anticipat i aspectes formals com l’organització de la reunió prèvia amb els
membres de les meses a la qual no varen ser convocats.
STEPV demana un compromís per part de l’equip rectoral per a l’abonament de la carrera
professional al personal interí com més aviat millor.
CCOO agraeix també l’esforç realitzat pels companys i companyes dels serveis de recursos
humans, PAS i PDI, que han participat en l’organització de les eleccions sindicals. Exposen que
hi ha temes pendents de resoldre respecte a la carrera professional i demanen al Vicegerent la
convocatòria de la comissió de carrera professional.
UGT lliura a la presidència de la Mesa dos documents (que s’adjunten com annex II i III a aquesta
acta).
Intervé el Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat i exposa que l’OPE de PAS serà un
dels primers assumptes a negociar amb els representants sindicals. Respecte a com pensa la
Universitat resoldre l’assumpte de les places de PDI ofertades en 2012 i impugnades, informa
que la Rectora ha convocat una reunió amb el col·lectiu afectat per a plantejar una solució que
serà la millor possible.

El Vicegerent de RRHH i Organització Administrativa intervé i explica, respecte a l’ampliació del
permís de paternitat, que es tracta d’un acord en l’àmbit de l’Admiració General de l’Estat i que
encara no és legislació positiva, però es pensa abordar a l’àmbit de la UVEG.
Respecte als aspectes a millorar per a les pròximes eleccions sindicals, José Ramírez està d’acord
en el fet que cal millorar la regulació del vot anticipat i reitera les seues disculpes a les seccions
sindicals que no van ser convocades a la reunió informativa de les meses electorals.
Per últim, el Vicegerent explica respecte al personal en situació d’IT i d‘abonament de la carrera
professional que els drets de les persones afectades estan garantits encara que no hagen cobrat
encara.
Per últim UGT demana al Gerent o Vicegerent es lliure al més aviat possible una proposta
d’addenda al calendari laboral per a 2019.
Sense més assumptes que tractar, a les 13:20 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

Celia Guillem Monzón

Ernest Cano Cano

I

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA MESA NEGOCIADORA DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER ADEQUAR-LO AL RESULTAT DE LES ELECCIONS
SINDICALS CELEBRADES EL 4 DE DESEMBRE DE 2018
Apartat 1.- Composició
Substitució del paràgraf que comença per “D’acord amb el resultat...” per:
D’acord amb el resultat de les eleccions sindicals 2018, la representació es concreta en:
Universitat ........... un màxim de 15 membres
CCOO..................... un màxim de 5 membres
UGT ....................... un màxim de 4 membres
CSIF ....................... un màxim de 3 membres
STEPV .................... un màxim de 3 membres
Apartat .- Acords
Els acords es consideraran vàlids quan siguen subscrits per la Universitat de València i la
majoria de la part sindical. Les decisions de la part sindical seran preses per una majoria
de més del 50% de la representació, disposant cada sindicat d’un vot pel valor del
percentatge de delegats obtinguts en les Juntes de Personal Docent i Investigador,
Personal d’Administració i Serveis i del Comitè d’Empresa en les eleccions sindicals
(CCOO: 31,48%; UGT: 27,78%; CSIF: 22,22%; STEPV: 18,52%).

València, 21 de desembre de 2018

