
 

 

Bon dia:  

En una de les reunions més productives dels últims mesos, ahir vam tractar un 
bon grapat de temes d'interés per a tota la comunitat universitària com són: 

1. Productivitat: En la nova configuració de la percepció d'aquest 
complement s'introdueixen 3 canvis significatius: 

1. El període d'avaluació passa a ser l'any natural i no el curs 
acadèmic. Per això, el pagament de la productivitat d'enguany 
es farà al mes de febrer de l'any 19. L'efecte sobre l'IRPF és, 
d'aquesta manera, menor que fins ara. No obstant això, el 
nostre sindicat estarà molt pendent de comprovar que la 
quantitat destinada a la productivitat és pressupostada 
anualment com ara i no es "perd" cap any pel camí. 

2. L'avaluació de la productivitat, a partir d'ara, es farà només 
tenint en compte el component col·lectiu, és a dir, el compliment 
d'objectius de les unitats, l'enquesta de satisfacció, etc. Això 
produeix una modificació en els percentatges d'alguns 
d'aquests objectius. 

3. En relació amb el punt anterior, i donat que ja no es fa valoració 
individual per a la percepció de la productivitat, ja no hi haurà 
valoració del superior jeràrquic. 
*** Volem recordar que les persones interines per programa, del 
capítol I del pressupost, l'estructura salarial de les quals no 
conté complement de destí, percebran la productivitat 
equivalent als llocs de treball de categoria equivalent al que 
elles ocupen. 

2. Carrera professional: Quant a aquest tema, es va parlar de moltes 
coses que convé explicar amb una mica de deteniment: 

1. Encetem explicant que la valoració de la carrera professional es 
farà mitjançant la part individual de l'avaluació que abans es 
feia per a la productivitat. Ací sí, trobem la valoració del superior 
jeràrquic. Nosaltres vam demanar claredat i transparència en 
aquest procés, tant per a la definició dels objectius a assolir 
com per a la publicitació de les fórmules que permeten obtindre 
el resultat final de l'avaluació. 

2. Quant a la percepció del 100% de l'import de la carrera 
professional, el gerent ens va comunicar que era necessari 
donar un temps per a que es resolga la qüestió 
d'inconstitucionalitat que ha plantejat el govern central al 
pressupost de la Generalitat Valenciana i que afecta a aquest 



tema. Un colp solucionat es veurà si es pot percebre enguany la 
quantitat completa de la carrera professional. 

3. La reforma del decret de carrera professional de la Generalitat 
Valenciana ja ha sigut presentada als sindicats, en compliment 
de la sentència del TSJ de fa un any. Aquesta reforma és 
deguda a la necessària inclusió del personal interí com a 
percebedor de la carrera. Per tal cosa, la Generalitat ha llevat 
del text les clàusules i disposicions que produïen aquest fet 
discriminatori, hi ha inclòs la forma en què accedirà el personal 
interí a la percepció de la carrera i res més. D'aquest esborrany 
cal destacar, de forma molt rellevant, dues qüestions: 

1. El personal de les universitats públiques valencianes 
continua estant expressament exclòs de l'àmbit 
d'aplicació del decret. Aquest fet és molt greu. A hores 
d'ara, depenem de les esmenes introduïdes en els 
pressupostos de la generalitat per a la percepció de la 
carrera, és a dir, de la voluntat política de l'equip de 
govern actual. Aquesta voluntat política pot canviar i 
podríem tornar a no percebre la carrera professional. 
Necessitem tindre el suport legal del decret de carrera 
professional i per això, les universitat públiques 
valencianes van a presentar recurs contenciós davant 
aquest decret amb l'ànim de capgirar aquesta situació. 
Agraïm, de tot cor, aquesta actitud de l'administració 
universitària perquè és de justícia. 

2. Si s'aconsegueix la no exclusió del personal de les 
universitats del decret de carrera o, en tot cas, si 
s'implanta el pagament de la mateixa al personal interí, el 
punt més rellevant per aquest personal és la forma 
d'accés a la mateixa. En l'esborrany actual es parla 
d'haver complit 5 anys de acompliment del mateix lloc de 
treball en virtut del mateix nomenament. Nosaltres 
esperem que l'aplicació a la universitat siga suficientment 
intel·ligent en la interpretació dels conceptes "mateix lloc 
de treball" i "mateix nomenament". Tot plegat, encara no 
hi ha cap previsió de quan es produirà aquest pagament 
al personal interí, us anirem informant. 

3. Convocatòria de recolzament a tribunals de selectivitat: S'han introduït 
alguns canvis en la propera convocatòria d'aquest tipus: 

1. S'ha eliminat el primer criteri de selecció quan es presenten 
més sol·licituds que places hi ha en els tribunals. A partir d'ara 
el personal interí té els mateixos drets que el personal fixe. Ens 
alegrem molt de que l'administració haja volgut eliminar aquest 
criteri, a petició nostra i sense rebre el recolzament cap altra 
secció sindical. Lluitarem per a  que, poc a poc, es vagen 
eliminant aquests entrebancs per a la igualtat entre col·lectius 
de personal, ja siga en formació, en la convocatòria d'apertura 
extraordinària de biblioteques, en ajudes a l'aprenentatge 
d'idiomes, etc. 



2. En aquesta convocatòria, tindran preferència les sol·licituts 
d'aquelles persones que no hagen participat en tribunals de 
selectivitat en els últims tres anys o que no hagen sigut 
seleccionades per a participar en tribunals de proves d'accés 
per a majors de 25 i 45 anys. Nosaltres vam recolzar, 
expressament, aquesta proposta presentada pels companys del 
CSIF per semblar-nos oportuna i intel·ligent. 

4. Borsa de treball d'auxiliar administratiu: El sindicat CSIF va posar de 
manifest que l'actual borsa de treball d'auxiliar administratiu està 
pràcticament exhaurida i que caldria posar-hi solució. Per part de 
l'administració es va compartir aquesta preocupació i tots vam rebre 
amb bons ulls la proposta de CCOO de reprendre la borsa des del 
començament de la mateixa, encetant els cridaments per aquelles 
persones, funcionàries de carrera de l'escala auxiliar de serveis que 
van tindre que renunciar a l'actual borsa per motius administratius. 
Tant els companys del sindicat com l'administració assenyalaren que 
gràcies al nou decret 3/2017 es podria fer servir aquestes persones 
per a l'actual borsa. Nosaltres ens alegrem de, per una banda, les 
noves possibilitats per aquest col·lectiu de funcionaris de carrera 
auxiliars de servei i, d'altra banda, del fet de fer sevir aquest decret 
com a base normativa per donar solució a aquest problema. Caldrà 
continuar explorant les seues possibilitats. 

5. Acord de funció pública govern estatal-sindicats majoritaris: Quant a 
aquesta qüestió cal dir que en parlarem més a partir d'ara, però que de 
moment, està tot supeditat a l'aprovació del pressupost general de 
l'estat: recuperació d'horaris, pujades de sou, taxa de reposició, etc. 
tenen bones perspectives però de moment no es pot concretar res. 

Com heu vist, la reunió va ser profitosa en molts aspectes. 

I la Intersindical ha estat, com sempre, encantada d'haver-vos informat. 

Rafa Gil 

 


