
 
 
Molt bona vesprada: 

 
Com ja sabeu, el passat dilluns va tindre lloc una reunió de la Mesa Tècnica en la qual 
l'administració ens va presentar el seu full de ruta previst per als pròxims mesos 
davant la incertesa que ha suposat la publicació de les 17 sentències estimatòries de 
les demandes de fixesa presentades per una part del personal interí de la universitat. 
Cal recordar que, en la darrera reunió, l'administració ens va manifestar la seua 
"disposició" a acatar les sentències, quedant en l'aire la seua aplicabilitat, fet pel qual 
van presentar una sol·licitud d'aclaració a la jutgessa. Bé, doncs no ha hagut cap 
aclaració al respecte i la universitat ha decidit presentar un recurs amb la finalitat de 
guanyar temps i poder tindre altres mitjans de decisió, que es resumeixen en: 

 
1) La resolució del recurs que va presentar al seu moment l'Ajuntament d'Alacant 

davant una sentència del mateix jutjat i amb la mateixa conclusió. Aquesta 
resolució podria indicar el camí a la universitat sobre què fer al respecte, ja siga 
acatant les sentències o rebutjant-les definitivament. 

2)  
2) La legislació, per part del govern central i/o de l'autonòmic, d'una norma que 
permetra altres alternatives per a la consolidació del personal interí en frau de llei. 
Tot plegat, la qüestió no està resolta ni tan sols a prop de resoldre's. És per això que la 
universitat, de forma cautelar, ha decidit no posar en marxa cap procés selectiu pel 
moment, ajornant-lo fins al mes de juny, com a molt. Com afectarà aquest ajornament 
a la resta de processos de provisió i promoció no està encara clar, ni tan sols si els 
afectarà; la universitat estudiarà, arribat el moment les conseqüències de tot aquest 
embolic jurídic i administratiu. 

 
Stepv-Iv va proposar que s'actuara amb prudència, com sempre hem recomanat. 
Reconeixem que la situació és prou complicada, però això no vol dir que no hi haja 
una solució que, reconeixent els drets de totes les persones afectades (personal 
interí en frau de llei i personal pendent del concurs de trasllat i de la promoció) 
puga ser factible de posar-se en marxa. Pensem que estem davant d'una oportunitat 
de resoldre aquest greu problema, que afecta a bona part de la plantilla de la 
universitat. Però per açò necessitem una vertadera acció política per part de la 
universitat, pionera i valenta, i d'altra banda una bona dosi de treball per part de totes i 
tots, evitant encendre fogueres i obrir trinxeres entre els diferents col·lectius que s'hi 
poden veure implicats. Si tots remem en la mateixa direcció, arribarem a bon port, 
n'estem segurs. 

 
Per acabar, i canviant radicalment de tema, també vam preguntar, en el torn obert de 
paraula, per la necessitat d'adaptar la nostra normativa de teletreball vigent al nou 
decret de teletreball publicat recentment per la Generalitat Valenciana. Des de 
l'administració ens van manifestar que estaven estudiant el nou decret i l'adaptació de 
la nostra normativa al mateix. Estarem pendents d'aquest procés per tal d'aconseguir 
una normativa bàsica de teletreball (més enllà dels moments puntuals determinats per 
les circumstàncies sanitàries) que permetra, en la Universitat, la continuïtat d'aquest 
tipus de prestació de servei en condicions laborals adequades i beneficioses per al 
personal de la Universitat. 



Com sempre, encantats d'haver-vos informat. 

 
Salutacions ben cordials 
Rafa Gil 
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