
 

Bon dia: 

En la darrera reunió de la mesa negociadora van ser presentats els pressupostos de la 

universitat per al pròxim any 2018. La presentació, de forma resumida, no va plantejar massa 

punts d’interès, llevat de que el pròxima any el personal funcionari de carrera percebrà un 66% 

dels emoluments prevists en la carrera professional. Això significa anar complint el calendari 

de pagaments previst, i res més. Per això, el nostre sindicat STEPV-Iv va demanar als grups 

parlamentaris, durant la negociació dels pressupostos generals de la Comunitat Valenciana, 

l’augment d’aquest percentatge fins al 100%. 

Ens va cridar també l'atenció l'increment de personal en una de les Fundacions de la UA.  Com 

sabeu estem en contra d'externalitzar les funcions de la universitat. Tot es pot fer des de dins. 

Una altra cosa és que no es vulga. 

Cal recordar que els pressupostos no es negocien amb la part social (els sindicats) i que, per 

tant, aquesta reunió té només un caire informatiu. 

En l’apartat d’altres assumptes, es va comentar, de nou, el tema dels convenis de mobilitat per 

al PAS entre universitats públiques. Segons informa el gerent, la signatura de convenis de 

reciprocitat entre universitats passa a ser requisit per a poder continuar donant solució als 

problemes de mobilitat del personal, que fins ara es resolien mitjançant acords puntuals entre 

les universitats. De moment no hi ha res decidit, continuem plantejant-nos dubtes i preguntes 

que esperem puguen tindre resposta abans de tindre una opinió definitiva. 

Finalment, el nostre portaveu Alfonso Cueto va reafirmar, davant el gerent i a la resta de 

companys de les seccions sindicals, la nostra proposta de modificació de la normativa de 

borses de treball vigent, per tal d’adequar-la al nou decret (el 3/2017) i davant els processos 

selectius venidors. Segons el gerent, en parlarem (de la nostra proposta i de la resta de temes 

pendents sobre els processos selectius) a partir del mes de gener. 

Encantat, com sempre, d’haver-vos informat un poc 

Salutacions 

Rafa Gil 

 


