
 

Bon dia company@s, 

 

ahir 22 de juliol hi va haver mesa negociadora a la qual es tractaren aspectes 

que afecten al personal interí. Són els següents: 

 

Carrera professional: el Gerent ha anunciat que el pròxim Consell de Govern 

de final de juliol es modificarà l’acord de Govern del 17/05/17 respecte a la  

resolució Rectoral per la qual s'inclou al personal interí dins del sistema de 

carrera professional horitzontal. També espera que tot aquest personal estiga 

enquadrat a mitjan de setembre, i manté la intenció de què hi cobraran la CP a 

partir del mes de setembre. 

El Gerent ha reconegut que aquest pas el realitza per la insistència per part 

dels sindicats en engegar ja la carrera professional del personal interí. STEPV 

no sap si el pas endavant fet pel Gerent és a causa del nostre escrit de la 

setmana passada demanant-li precisament açò, encara que siga un poc, però 

per supost, ens alegrem moltíssim de la decisió. 

 

Convocatòria de promoció grup A1 i calendari de processos pendents: la 

UA va a posar en marxa la convocatòria de promoció del grup A1, segons el 

calendari que Gerència va enviar als sindicats. STEPV hem comentat que eixe 

calendari no ha sigut aprovat en cap mesa negociadora. El Gerent ens ha 

contestat que el calendari no està subjecte a negociació ni a aprovació. 

STEPV no està d’acord amb eixe calendari, especialmente pel que afecta als 

pròxim processos selectius dels auxiliars, i així li ho comuniquem al Gerent. 

 

Proposta d'STEPV-UA per a la fixesa del Personal Interí de la UA: el Gerent 

ha comentat la nostra proposta respecte a la fixesa del personal interí. Ens ha 

dit que com Gerent no està d’acord, encara que pensa que podria ser una 

solució al problema. També, ha comentat que la proposta és vaga perquè no 

diu a que interins inclou i a quins altres no, i en què situació quedaria cadascun. 

Finalment, ha anunciat que l’equip de govern va a demanar un informe jurídic 

extern orientat a donar suport a la decisió de convocar les oposicions dels 

auxiliars al novembre. 

Nosaltres li hem contestat que el document és un esborrany a negociar, i que 

no estem tancats a res, i a STEPV també li sembla una magnífica solució al 

greu problema que té ara la UA, evitant judicialitzar els processos i la despesa 

de recursos. Però el Gerent ha tornat a dir que no la vol negociar. 

 

https://web.ua.es/va/stepv-iv/documentos/carrera-professional/escrit-cp-gerencia-resolucio.pdf
https://web.ua.es/es/stepv-iv/documentos/pas/personal-interino/calendario-de-procesos-pendientes.pdf
https://web.ua.es/va/stepv-iv/documentos/pas/personal-interi/sol-licitud-de-no-convocatoria-processos-selectius-massius.pdf
https://web.ua.es/va/stepv-iv/documentos/pas/personal-interi/proposada-fixesa-personal-interi.pdf


Davant de les darrers sentències sobre el personal en frau de llei, la negativa a 

negociar de nou els processos selectius per part de l’Administració de la UA i 

pels informes dels nostres Serveis Jurídics, STEPV-UA anuncia que a partir de 

setembre posarem a la disposició de tothom els nostres Serveis Jurídics per a 

la presentació de reclamacions i demandes individuals per a les persones 

laboralment en frau de llei. Pròximament us informarem de tots els detalls per 

a fer la demanda. 

Com sempre, sabeu que som amb vosaltres, al vostre costat. Ho 

aconseguirem. 

Salutacions. 

 

Miguel Marín 
 
STEPV 
--  
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