
 

Molt bon dia: 

 
A la reunió de Mesa Tècnica mantinguda ahir es va parlar, principalment, de la 
problemàtica que suposa la participació en les diferents convocatòries que estan 
en marxa, de persones que, per les circumstàncies sanitàries, han de guardar 
quarantena i no poden assistir a les diferents proves de selecció de personal. El 
gerent ens va manifestar la seua intenció de fer-nos arribar un document, 
instrucció, mitjançant el qual els diferents tribunals de selecció tindran una eina 
per a resoldre els casos que puguen anar sorgint. 
 
 
D'altra banda, vam parlar també sobre el teletreball i la seua aplicació a la 
universitat d'Alacant. Els darrers dies hem rebut comunicacions fent-nos saber 
dubtes, queixes i problemàtiques derivades del teletreball. Van quedar resoltes, 
a preguntes nostres i de d'altres sindicats: quant a la jornada vespertina (es farà 
els dies que hi haja presencialitat), els pagaments a personal propi (només 
podran fer-se els treballs que produeixen eixe tipus de pagament els dies de 
presencialitat), no es podrà fitxar de forma dual (el mateix dia, fitxatge presencial 
i a casa), etc. 
 
 
D'altra banda, el gerent ens va fer saber les possibles modificacions del decret 
que està elaborant la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques sobre 
el teletreball. La més important d'aquestes modificacions afecta a les persones 
que -amb l'actual redacció del nostre document- no podien acollir-s'hi. El gerent 
ens va dir que quan estiga aprovat el decret, bona part de les persones excloses 
es podran afegir (subdirector/a de servei, administrador/a de centre, director/a 
tècnic/a, cap de divisió, director/a adjunt/a de servei, director/a de servei) en les 
mateixes condicions que la resta; així mateix, el personal que ocupa places de 
lliure designació, també podrà fer teletreball amb la limitació de 2 dies només a 
la setmana. STEPV pensa que aquesta limitació d'accés semblava una 
discriminació cap a aquest personal que també va fer un excel·lent treball durant 
el confinament i ha demostrat la seua capacitat de treball des de fora de la 
universitat. Per tant, i veient la modificació del decret vinent, hem demanat avui 
mateix al gerent que l'aplique ara mateix i afavorisca així la incorporació de tot 
aquest personal als plans de teletreball que estan implantant-se a la universitat. 
 
 
Una salutació molt cordial, 
 
 
Rafa Gil 
--  
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