
 

Bona vesprada: 

Com totes i tots sabeu ja, el passat dijous 18 de març va tindre lloc la reunió de 
la Mesa Negociadora on es va ratificar l'acord sobre els propers processos 
selectius de l'escala bàsica de la Universitat. Aquest acord, el contingut del qual 
ja conegueu, té abast també en la modificació de l'actual normativa de borses 
de treball, tant en la seua constitució com en la seua ordenació. Podeu trobar-lo 
a la nostra web, fent click ací.  

Així mateix, amb la ratificació de l'acord també es van aprovar els temaris tant 
de l'escala auxiliar com de l'escala de consergeria i suport. 

D'altra banda, volem informar-vos que el gerent va manifestar la seua intenció 
d'aplicar, en la mesura de lo possible, qualsevol modificació legal o normativa 
que es produïsca arran la modificació de l'EBEP que el govern central està 
preparant. 

Per a STEPV-Iv, tant la ratificació d'aquest acord com la possibilitat d'aplicar a 
la UA les possibles modificacions legals relacionades amb l'EBEP, són noticies 
prou positives que signifiquen un gir substancial en la postura de l'administració 
davant l'insuportable problema que significa, per al personal interí en frau de 
llei, la imminència d'aquestes convocatòries. Ara parlem de processos de 
consolidació (quan mai havien volgut parlar-ne), de retallada de temari 
(tampoc) i fins i tot de modificació de la normativa de borses de treball (altre 
tema descartat per l'anterior equip de govern). Tot plegat, significa un important 
esforç per part de l'actual equip per complir amb les seus promeses electorals, 
dins del marc legislatiu i administratiu vigent. Cal estar molt pendents a les 
notícies que puguen arribar des de Madrid, on els sindicats majoritaris tindran 
l'opció de negociar amb el govern una modificació de l'EBEP que supose una 
real i veritable consolidació de les persones que ara mateix pateixen i venent 
patint durant tant de temps l'abús per part de les diferents administracions. 

És d’agrair el canvi d’actitud de l'actual equip de govern, així com de la resta de 
sindicats, que han volgut sumar-se a la proposta que vam fer nosaltres i que ha 
permés que hi haguera el suficient consens per arribar a la signatura de l'acord. 
Ningú ho pensava fa un any, però ara, ha sigut possible. A la fi, s'ha signat un 
acord global, que beneficia el personal interí de llarga durada, de les escales 
bàsiques de la Universitat i per a les properes convocatòries. 

En un altre ordre de coses, també vam rebre la notícia -per fi!- de que 
l'administració actual ha trobat suficients diners per a començar el pagament 
dels endarreriments de la carrera professional del personal interí. Al mes d'abril, 
es farà el pagament dels endarreriments corresponents a l'any 2017; al mes de 
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novembre, de l'any 2018 i per a l'any 2022 queden els endarreriments 
corresponents a l'any 2019. Amb prou faenes hem aconseguit que aquest 
problema començarà a resoldre's i això és motiu de satisfacció. 

El nomenament d'una assessora o assessor en temes administratius, vinculat 
directament a la gerència, és una mesura anunciada durant la campanya 
electoral i que ara ens ha sigut presentada. Esperem que la seua tasca siga 
beneficiosa per al conjunt del sistema administratiu universitari i es convertisca 
en una ferramenta de treball útil. N'estarem pendents. 

Gràcies per llegir-nos; com sempre, estem a la teua disposició per a resoldre 
qualsevol dubte que pugues tenir al respecte de la informació que t'hem 
donada. 

Rafa Gil 

--  
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