
 

Bon dia: 
 
Us informem d'alguns dels acords i deliberacions que van tenir lloc ahir durant la mesa tècnica: 

a)      Quant a l'edat de jubilació del PAS, es va ensetar un interessant debat sobre aquest tema, 

encara que sense resultats definitius. Sembla necessari aclarir l'aplicació de l'Art. 3 (6) de 
laNormativa que regula la jornada de treball, horaris, permisos, llicències i vacances del PAS de la 
Universitat d'Alacant, a la vista de les diferents interpretacions que pot tenir la mateixa pel que fa a 
l'edat de jubilació, especialment quan se sol·licita la reducció del 50% de la jornada de treball. Des 
d'Intersindical Valenciana STEPV, entenem que aquest apartat de la norma ha de desenvolupar-se 
amb més claredat i així ho hem sol·licitat.  

b)      Quant al pagament de complements de productivitat i carrera professional: es manté la 
separació de tots dos complements, tal com va sol·licitar Intersindical Valenciana-STEPV l'any 
passat. A més, el pròxim any es percebrà la mateixa quantitat en concepte de productivitat, mentre 
que la carrera professional augmentarà, com a mínim, fins al 66% de les quantitats a percebre en 
cada grup. 

c)       Es va deliberar sobre la normativa interna que regularà la progressió entre els diferents 
grups de la carrera professional. Es van acceptar totes les esmenes que presentem (referents a la 
valoració de mèrits en la transferència de coneixement, per exemple). En breu disposarem de 
l'esborrany definitiu per a la seua aprovació final. Us adonarem d'açò. 

d)      El Gerent va informar de la convocatòria (com no, imminent) de dos concursos de provisió de 
places: un per a secretaris/es de càrrec i un altre per a gestors/as en cap. Entre tots dos, 
podrien suposar la possibilitat d'afegir 30 places més a l'oferta pública d'ocupació de l'any pròxim. El 
Gerent va estimar la durada d'aquest procés en uns 8 o 9 mesos, donada la complexitat de resolució 
del concurs de gestors/as en cap. 

e)      En l'apartat de precs i preguntes, hem demanat al gerent informació sobre com quedaran 
distribuïdes les i els funcionaris interins per programa en el pròxim any. És a dir, qui quedarà en 
capítol 6, qui passarà a capítol I, com a tals i qui passarà a personal funcionari interí. En breu ens 
farà arribar aquesta informació. 

f)       Finalment, una anotació respecte a l'augment del sou per a l'any pròxim. El gerent va 
informar que aquest augment no està contemplat en els pressupostos de la Generalitat Valenciana, 
però que aquests deixen oberta la possibilitat que si aquesta pujada sí quedara arreplegada en els 
Pressupostos Generals de l'Estat, s'aplicaria als nostres salaris. 

En breu ens convocaran a l'última Mesa Negociadora de l'any en la qual, com és tradicional, ens informaran 
de l'estructura del pressupost de la Universitat per al pròxim any 2018. 
 
I us informarem sobre aquest tema. 
 
Rafa Gil 

 


