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Presentación de solicitud genérica
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La persona interessada declara expressament que totes les dades ressenyades són certes. Així mateix manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix els requisits que estableix la normativa vigent per a l'exercici de la sol·licitud,
que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el període de temps inherent a aquest exercici. / La persona interesada declara expresamente que todos los datos
señalados son ciertos. Asimismo manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la solicitud, que dispone de la documentación que así lo acredita y que
se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho ejercicio.
De conformitat amb el que s'estableix a la Normativa del Registre Electrònic de la Universitat Politècnica de València i en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, les sol·licituds presentades mitjançant aquest procediment tenen validesa legal i, per tant, no requereixen la seua presentació en un registre presencial. / En conformidad con aquello establecido
en la Normativa del Registro Electrónico de la Universitat Politècnica de València y en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las
solicitudes presentadas mediante este procedimiento tienen validez legal, por lo tanto, no requieren su presentación en un registro presencial.
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A DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

NIF

73553782N

NOM / NOMBRE

Olaya Martínez Piera

CORREU ELECTRÓNIC / CORREO ELECTRÓNICO

omarpi@upvnet.upv.es

TELÉFON / TELÉFONO

 

B DADES SOL·LICITUD / DATOS SOLICITUD

DESTÍ / DESTINO

Direcció Delegada de Diàleg Social, Prevenció, Conciliació i Esport

ASSUMPTE / ASUNTO

Convocatòria Mesa de Negociació PAS i PI

EXPOSA / EXPONE

Tal com recull el calendari laboral aprovat en mesa de PAS i PI en l'apartat 4 de festes locals:  4. Festes Locals UPV:  Sense perjudici
que les festes locals contemplades en aquest calendari se suprimisquen a conseqüència de la situació de crisi sanitària actual, els dies
festius i reduccions motivades per les mateixes es mantindran en les mateixes dates i condicions, sempre que el calendari acadèmic no
patisca alteracions que deriven en una modificació del gaudi d'aquests períodes per necessitats del servei.   En el cas del campus d'Alcoi,
si l'Ajuntament decidira suprimir les festes establides en l'actualitat, quedarà en suspens l'aplicació del que es disposa en aquest apartat de
festes locals, inclòs el dia addicional per la festa local d'Alcoi recollit en el punt 11 d'aquest calendari, havent-se de reunir la Mesa Delegada
de PAS i PI de nou per a tractar aquest punt amb la nova fixació de dates per part de l'Ajuntament de la ciutat d'Alcoi.  I donat que Alcoi va
anul·lar les festes i els festius locals, i l'ajuntament aprovà com a nous festius locals a Alcoi l'11 d'octubre i 19 de novembre.

SOL·LICITA / SOLICITA

Que es convoque, com més prompte millor la taula de negociació per tal de poder negociar els canvis en el calendari laboral i que en Alcoi
puguen gaudir dels festius i la reducció de jornada per festes locals.

C DOCUMENTACIÒ / DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
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