
 

Molt bon dia, 
Divendres passat va tindre lloc una Mesa Tècnica, la qual va ser molt intensa i 
amb molt temes a tractar. Malgrat no disposar de part de la informació de la que 
hauríem de parlar amb temps suficient, es van posar damunt la taula un seguit 
de dades de les quals ja heu tingut notícies. Per a nosaltres, destaquen 
principalment dos fets: 

 La posada en marxa de les millores recollides en l'acord administració-
sindicats, vinculat a l'aprovació dels pressupostos generals de l'estat: 
millora salarial, remuneració durant les incapacitats temporals, tornada 
a l'horari normal anterior a la crisi, etc. Són temes que hauran de 
resoldre's d'ací endavant, no sense entrebancs i que hauran de dur-nos 
a recuperar alguns dels drets que vam perdre al llarg dels anys de la 
crisi. 

 El fet més important de l'esmentada Mesa va ser l’aprovació de l'oferta 
pública d'ocupació corresponent a l'any 2018 i que ha de produir al llarg 
dels pròxims mesos diferents esdeveniments, molt importants per al 
col·lectiu de personal interí. 

Com hem comentat abans, sense disposar de les dades amb suficient 
antelació per a poder haver-les estudiat i comentat, la gerència ens va 
exposar com serà aquesta oferta pública. Destaca, sobretot, l'elevat 
nombre de places que es convocaran per al grup de persones interines 
que ocupen llocs de gestor/a dins de la universitat. Fent un ràpid resum, 
amb les 110 places previstes de gestor/a i tenint en compte la promoció 
horitzontal del personal auxiliar de serveis funcionari (95 places), podem 
dir que bona part del personal interí podrà accedir a una plaça de 
funcionari com a resultes d'aquest procés selectiu. Sempre i quan, 
òbviament, superen el mateix procés. Es compleix, així, una de les 
reivindicacions d'aquest col·lectiu, es a dir, que siga una convocatòria 
nombrosa. 
Les persones que no tinguen accés a aquestes places podran continuar 
treballant mitjançant la borsa que es configure, un assumpte molt 
important a negociar en el futur. I òbviament, també, si figuren en l'actual 
borsa d'auxiliars de serveis. Però, a més a més, a l'oferta pública 
d'ocupació corresponent a l'any 2019 hi haurà una convocatòria 
d’aproximadament 121 places d’auxiliars de servei. 
A ningú se li escapa la maniobra. És un moment excepcional, que no es 
tornarà a repetir, i del qual cal ajustar molt bé els temps per a evitar que 
el menor nombre de personal interí deixe de treballar en cap moment. És 
un esforç important, encomiable, i des del nostre sindicat només podem 
donar suport al mateix, recordant al gerent el seus compromisos de fer tot 



el que siga possible, dins de la legalitat, per a assegurar la continuïtat en 
el treball de totes les persones. Aquest és un compromís públic, adoptat 
davant una multitudinària assemblea que va tindre lloc ja fa uns mesos. 
Ara comença la part més important de totes: la configuració dels diferents 
processos de promoció, provisió i selecció. Aquesta configuració haurà de 
donar llum als compromisos adoptats. No els oblidem. 
Sabeu que podeu comptar amb nosaltres per a facilitar-vos tota la 
informació que necessiteu, podeu trobar-nos com sempre al nostre 
sindicat. 

 Comptem amb vosaltres, compteu amb nosaltres 
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