
 
 

Molt bon dia: 

En la reunió de la Mesa Negociadora del passat 14 de maig es va tractar, bàsicament, 

el POD per al curs vinent. 

Quant a temes relacionats amb el PAS es va fer referència a un parell de qüestions, 

sense arribar a cap tipus d'acord, donat que no estava negociant-se cap assumpte. 

Malgrat això, és important assenyalar que: 

* en breu encetarem les negociacions per a modificar la normativa que regula els 

concursos de provisió de places. Aquesta modificació afectarà a diferents punts 

(baremació de mèrits, contingut dels processos, etc.) i caldrà afinar ben bé les 

negociacions. No es preveu que siga una negociació llarga, sobretot perquè el gerent 

vol convocar el mes vinent el primer concurs que resultaria afectat per aquesta nova 

normativa, el de sota-direcció. 

* arran aquesta negociació, que donarà pasa a les succesives convocatòries de 

concursos adients (gestoria en cap, gestoria, etc.), el gerent va manifestar la seua 

previsió de dates per a la realització dels processos selectius que s'albiren a l'horitzó. 

Va parlar de "mitjan de l'any que ve", per a fer la convocatòria. Ens quedem amb això: 

és una previsió. 

* i, ja que parlàvem de convocatòries de processos selectius, ens va manifestar la 

possibilitat de que la convocatòria de places fóra "massiva", gràcies a l'acord social 

signat entre govern i sindicats i que -tot i estar pendent de l'aprovació dels pressupostos 

generals de l'estat- haurà de produir la reducció de la taxa de temporalitat en els llocs 

de treball de les administracions públiques fins a, com a màxim, un 8 %. Veurem, en 

primer lloc, si s'aproven els pressupostos i després com es trasllada eixe acord a la 

universitat. Estarem pendents. 

* d'aquesta aprovació dels pressupostos també depén el pagament, o no, del 100% de 

la carrera professional. Aquest punt roman en punt mort. Com la possibilitat del 

cobrament de la mateixa per part del personal interí. El gerent no va informar respecte 

a la presentació del recurs administratiu davant el decret de la Generalitat, que va 

anunciar en la darrera mesa tècnica. 

* per últim, en la primera mesa tècnica que siga possible, i a petició del nostre sindicat 

(amb el suport de la resta de seccions sindicals) es parlarà de la circular sobre 

pagaments a personal propi que va enviar la gerència fa unes setmanes. Pensem que 

cal negociar i afinar algunes coses que no han quedat ben reflectides en eixa circular. 

Us informarem al respecte. 

Estem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte, ja ho sabeu. 

Salutacions 

 

Rafa Gil 


