
 

 

Molt bon dia: 

En la darrera Mesa Tècnica, vam tractar aspectes relacionats amb la 
reincorporació del personal i l'inici del curs a la universitat. A l'evident incertesa 
que suposa la reincorporació de tot el personal a les diferents unitats i serveis, 
s'afegeixen els problemes de conciliació que poden derivar-se de l'inici del curs 
escolar. Per açò vam demanar al gerent que tinguera en consideració fer els 
canvis necessaris en la nostra normativa de jornada, permisos, etc. per tal de 
donar suport normatiu a les possibles absències ocasionades per confinaments 
puntuals, suspensió de classes, etc. El gerent va manifestar-se en el sentit de 
voler donar una resposta individualitzada als diferents casos que puguen anar 
sorgint. Al mateix temps, i recollint el nostre suggeriment anterior a les vacances, 
ens va comunicar la possibilitat d'adequar el marc normatiu del teletreball a les 
noves circumstàncies epidemiològiques. Estem molt contents amb el tarannà 
que ens va mostrar el gerent i amb la seua bona disposició a promoure els canvis 
necessaris per a ajudar a una millor i més segura reincorporació laboral i 
educativa al si de la universitat. 

D'altra banda, ens va comunicar les dades de la propera Oferta Pública 
d'Ocupació, corresponent a l'any 2020 i que comptarà amb 20 places. D'ací a 
poc ens donarà més informació. 

Quant al personal interí, el gerent ens va fer arribar un informe jurídic adreçat a 
la justificació de la convocatòria de processos selectius massius, la no necessitat 
d'indemnització al personal que puga cessar arran aquestos processos selectius 
i per a respondre a la nostra darrera oferta de transformació del personal interí 
en frau de llei: nosaltres demanàvem la seua transformació en una figura 
novedosa i pionera que fóra equiparable en drets a la de funcionari de carrera, 
basant-nos en la sentència del jutjat nº 4 d'Alacant. En aquest informe no es 
respon a aquesta proposta, sinó a una altra cosa que no demanem nosaltres; 
també s'informa de la possible legalitat de fer convocatòries de processos 
selectius massius quan les places convocades estan ocupades per persones que 
són susceptibles de passar a ser personal fixe (siga amb la fórmula que siga) 
amb els riscos legals i econòmics que això suposa; finalment fa una reflexió òbvia 
sobre les possibles indemnitzacions per acabar dient que això ho determinarà 
cada jutge o jutgessa en cada cas. Entenem que l'informe no aporta res de nou 
i no serveix per a molt. Llàstima de diners. 

Per tant, i comptant amb el desbloqueig del concurs de gestores i gestors en cap, 
el gerent va manifestar la seua intenció -una vegada més- de continuar amb el 
calendari de processos selectius, però amb un matís: subordinant-lo al procés 
electoral per a l'elecció de la nova rectora o rector. Vorem com queda el tema. 



Esperem que vos trobeu bé de salut i vos desitgem una bona reincorporació al 
treball i a la conciliació familiar, de forma segura, sanitària i socialment. 

Sabeu on trobar-nos si necessiteu de nosaltres 

Una salutació molt cordial 

Rafa Gil 

 


