
 

Bon dia, salut i benestar per a totes i tots: 

En la reunió de Mesa Negociadora de l'1 de juliol el gerent ens va presentar 
l'esborrany del document per a la reincorporació del personal d'administració i 
serveis que haurà de donar pas a la presencialitat total al mes de setembre. 

És un fet contrastat que la prudència ha de ser la guia per a aquesta 
reincorporació total. Així ho hem manifestat sempre, com coneixes per correus 
anteriors. Per això, STEPV va presentar un escrit alternatiu a l'esborrany de 
gerència en el qual demanem que siga la prioritat del teletreball l'eïna que ens 
permetra mantindre la prudència sanitària, la conciliació familiar i laboral i cobrir 
les necessitats que vagen sorgint. Gerència ens va informar de que la 
necessitat d'arribar al 100% de presencialitat emana de l'acord del Consell del 
passat 19 de juny. Tot i això, vam insistir en no deixar de banda el treball fet 
aquestos mesos i que ha donat fruits i bons resultats. 

Per això, també vam demanar que aquesta prioritat es perllongue fins el proper 
21 de setembre. Alguns sindicats també s'han manifestat favorables a aquesta 
mesura. Amés, demanem una ràpida adaptació de la normativa que regula el 
teletreball a la universitat per tal de permetre la implantació de programes de 
treball a distància efectius i que donen continuació a tot l'esforç que hem vingut 
fent des del confinament. Esperem que no deixen per al mes d'octubre una 
possible negociació d'aquesta adaptació. 

D'altra banda, donem suport a la proposta de CCOO de possibilitar la inscripció 
en l'escola d'estiu de més xiquetes i xiquets, vist que han quedat 106 places 
sense cobrir de les 150 previstes. Quan la proposta d'escola d'estiu d'enguany 
va ser llançada, no teníem davant aquesta proposta de reincorporació, per la 
qual cosa és molt possible que moltes persones no contemplaren aquesta 
possibilitat. És de trellat tornar a oferir les places. 

Recordem un parell de punts importants de tota la normativa que regula la 
reincorporació: 

- el sotmetiment a les normes higièniques i sanitàries de qualsevol 
reincorporació que es produïsca 

- la responsabilitat que tenen les persones responsables dels diferents serveis i 
unitats per a organitzar la reincorporació sota els principis de progressivitat, 
prudència i conciliació. 

En una altre ordre de coses, respecte a la percepció de la carrera professional 
per part del personal interí, el gerent, davant la pregunta del STEPV ens va 



repetir que la percepció d'aquest complement està prevista a partir del mes de 
setembre, incloent-hi els endarreriments de l'any 20. Res de nou. 

Finalment, en les acaballes de la reunió, el gerent ens informà de que en breu 
ens farà arribar el calendari de processos selectius que inclou promocions, 
concursos, etc. En aquest sentit, manifestem la nostra postura de demanar 
molta prudència davant la continua arribada de sentències referents a 
concursos en marxa i a demandes de fixesa per part del personal interí. 
Insistim que no és el moment de posar en marxa procediments que podrien 
donar més problemes dels que ja existeixen. 

Com sempre, estem a la vostra disposició per a ajudar-vos en allò que pugueu 
necessitar 

Una cordial salutació 

Rafa Gil 

STEPV-Iv 

 


