
 
Bon dia, 
 
a la Mesa Tècnica del passat dilluns 15 de gener es van tractar una sèrie de 
temes que ja han sigut informats per altres sindicats. Per això, des 
de Intersindical Valenciana-STEPV només volem destacar: 

 L’inici de la negociació sobre l’actualització de barem de concursos de provisió i 

dels processos selectius: Intersindical, com ha dit en anteriors ocasions, està 

per l’aplicació a la UA de la normativa més recent (Decret 3/2017) referida a 

aquest tema, així com per donar suport al personal funcionari interí de la UA 

en les futures borses i processos selectius davant de la situació especial de 

falta de convocatòries durant molt de temps que han estat patint com a 

conseqüència de l’actual crisi, i tal com el nostre sindicat està defensant en 

altres sectors com ara l’educació no universitària de primaria i secundària. 

 La futura convocatòria d’oposicions a Gestor: el Gerent va informar que la 

convocatòria no es faria, com a poc, abans del mes d’octubre d’enguany. 

 Carrera professional: 

o   pròximament serà publicada la Instrucció del Rector de la Universitat 

d’Alacant, per la que es regula l’accés i el procediment de progressió dins 

del sistema de carrera professional horitzontal del PAS funcionari de 

carrera o laboral fix de la UA. Intersindical ha presentat esmenes, entre 

altres, en el sentit de què les publicacions del treball d’investigació i tècnic 

que desenvolupa el PAS, hi siga considerat. 

o   tots els sindicats demanarem el pagament del 100% de la carrera 

professional al PAS de la UA com faran la resta de universitats públiques 

valencianes. Tot això, gràcies a l'esmena presentada per Intersindical 

Valenciana-STEPV a la disposició addicional 26ª del Projecte de Llei de 

Pressupostos de la Generalitat per al 2018 presentada pel grup 

parlamentari Podem. 

D’altra banda, tenim informació sobre la carrera professional del personal 
funcionari interí. Dimarts passat, a València, es va reunir la Mesa de Negociació 
del Conveni Col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques 
valencianes. En el torn de paraules, u dels sindicats va preguntar al Secretari 
Autonòmic d’Educació Miguel Soler sobre l’últim esborrany que modifica el 
Decret 186/2014 respecte al pagament al personal interí, i com afectava al de les 
universitats. El Secretari Autonòmic no va poder contestar i no va donar nova 
informació, i per això, encara no sabem com serà finalment el nou 
decret. Intersindical continuarà reivindicat els mateixos drets per a tot el personal 
PAS de la UA. 
 

https://web.ua.es/va/stepv-iv/documentos/pas/personal-interi/documente-modificacio-normativa-borsas-de-treball.pdf
https://web.ua.es/va/stepv-iv/documentos/pas/personal-interi/decret-3-2017.pdf
https://web.ua.es/va/stepv-iv/documentos/mesa-tecnica/mt-2018-01-15/informa-esmena-cp.pdf


Seguirem informant, 
 
Miguel Marín 
 


