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Companyes i companys, 

  

Divendres passat  va tenir lloc una Mesa Tècnica sol·licitada per  Intersindical-STEPV, en la qual es van tractar els següents punts, 

entre uns altres: 

  

1.- TELETREBALL. La Gerència ens va facilitar un nou esborrany sobre el Teletreball que us adjuntem i sobre el qual es van discutir 

diferents aspectes. 

El text arreplega moltes de les observacions que vam fer les diferents seccions sindicals, dirigides la majoria a permetre més 

possibilitats d'accés a les programes de teletreball per part de més persones. També queda clar que la responsabilitat en la promoció 

dels diferents programes de teletreball recau en les persones responsables de les unitats administratives; per tant la iniciativa ha de 

sorgir al si d'aquestes unitats. Us animem a participar en l'engegada d'aquest programa de Teletreball, pel bé de tota la comunitat. 

Pensem que aquest document és bastant millorable i encara conté moltes restriccions per a una eficient implantació del teletreball; 

però com a punt de partida és interessant i el temps anirà donant-li impuls i modelant els paràmetres d'execució. Estarem pendents. 

  

2.- CARRERA PROFESSIONAL.  Atès que el procediment de sol·licitud d'incorporació al sistema de Carrera Professional  ja està en 

marxa, ens va semblar interessant conèixer què accions emprendria l'Administració a continuació. 

Hi haurà un nou enquadrament per a qui puga progressar en 2017. Es farà automàticament sense aportar mèrits addicionals. Només 

caldrà sol·licitar-ho quan es comunique oportunament. 

Queda per adequar el barem per a la progressió als diferents graus. Es negociarà en breu i us mantindrem informats. 

Estem a l'espera de veure com queda el decret 186/2014 després de les modificacions que haurà de patir quant a: 

         Canvis en la valoració del temps treballat en diferents llocs pels quals ha passat el treballador 
(promocions). Suposarà una millora enfront de la situació actual. 

         Efecte de les diferents sentències sobre la carrera professional dels interins. 

Esperem tenir novetats aquest dimecres. 

  

3.- FUTUR DE LA PRODUCTIVITAT. Intersindical-STEPV  ha tornat a sol·licitar al Gerent que mantinga el complement de 

Productivitat (POI del PAS) com una retribució addicional a la Carrera Professional. 

         La UPV o la UJI  mantindran la seua Productivitat. En aquestes universitats arriba a ser fins a 6 
vegades superior a la qual es percep en la UA. 

         Entenem que té perfectament cabuda com a complement addicional, tal com es fa amb complements 
similars en el PDI 

         Si perdem aquest complement, serà molt difícil recuperar-ho en un futur. Seria lamentable perdre 
alguna cosa per decisió pròpia. 

         El manteniment de la productivitat podria suavitzar, en alguna mesura, la pèrdua de drests econòmics 
que durant tants  anys ha tingut el PAS per no tindre Carrera Professional. A aquesta pèrdua cal afegir la 
que suposa l'entrada progressiva d'aquest complement, a la qual hem accedit de bon grat  perquè un altre 
col·lectiu de la UA ho tinga al 100% enguany. 

Estem completament segurs que l'Equip de Govern va a entendre la situació i la solució serà favorable per a tots. 
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4.- SALARI DEL PERSONAL DE PROJECTES. Hem aprofitat també aquesta  Mesa  Tècnica per a posar de manifest de nou que els 

contractats de projectes no cobren triennis, productivitat i no cobraran carrera professional. 

Les seues retribucions depenen dels ingressos d'un projecte el  pressupost del qual ve impost per diferents factors i que en cas d'haver 

de rebaixar les pretensions econòmiques inicials, la partida més flexible és el salari del contractat que “de facto” acaba subvencionant 

el projecte amb la part del seu salari “no cobrat”. 

Entenem que en algun moment s'haurà d'abordar aquest problema endèmic que afecta a més d'un centenar de persones. 

Hem plantejat que una solució podria ser que la retenció que fa la Universitat  cobrira aqueixos costos salarials que es perden. Açò 

requereix una intervenció a un altre nivell. Almenys,  des del corresponent Vicerectorat i la Comissió d'Investigació.  Així li'l 

proposarem. 

  

5.- PRECS Y PREGUNTES.  El gerent va respondre el nostre escrit  en què li preguntàvem per què havia enviat un e-mail als interins 

amb les mateixes instruccions que als funcionaris de carrera, informant de la possibilitat de consultar les dades de la Carrera 

Professional. Quan s'hi accedia,  apareixia una pantalla blanca amb el missatge "Dades Inexistents". Gerència va dir que era una 

pantalla preparada per a quan els interins tinguen  la Carrera Professional. Així mateix,  va lamentar les molèsties ocasionades per les 

falses expectatives creades. 

Com sempre, us animem a enviar-nos vostres opinions i comentaris, que sempre són de gran ajuda. 

  

Una cordial salutació, 

  

  INTERSINDICAL VALENCIANA - STEPV 

Secció Sindical de la UNIVERSITAT D'ALACANT 

Telf. 965 90 95 12 

A/e: stepv@ua.es 

http://web.ua.es/stepv-iv/ 

https://www.facebook.com/stepviv.universitatdalacant 

https://stepvua.wordpress.com/ 
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