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        informa 

 

El Rectorat de la Universitat de València 
vulnera la negociació col·lectiva 

 

CC OO denuncia que el Rectorat de la Universitat de València ha vulnerat greument la 
negociació col·lectiva. L’acord adoptat pel Consell de Govern, a proposta de l’equip 
rectoral, en la seua sessió del dia 6 de març ha trencat l’acord que prèviament 
s’havia assolit amb la totalitat dels Sindicats en la Mesa Negociadora sobre l’aplicació 
a la nostra Universitat de l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF). 
 

 Aquest acord havia estat el resultat d’un llarg procés negociador, encetat després de l’aprovació inicial 
de l’EPIF pel Consell de Govern sense la preceptiva negociació amb els Sindicats. Així, ja en el mes 
d’octubre CCOO va presentar les seues esmenes al document que posteriorment va reiterar en la Mesa 
Negociadora dels dies 12 i 14 de febrer. Després d’una àmplia i gens improvisada negociació (amb 48 
hores de pausa) i de l’acceptació pels representants de l’equip rectoral d’algunes de les propostes 
sindicals, fins i tot amb la presentació de transaccionals redactades per la pròpia institució, es va arribar 
a un acord entre el Rectorat i el conjunt de les seccions sindicals de la Universitat. Sorprenentment, pocs 
dies després el propi equip rectoral proposa al Consell de Govern, a partir d’un informe de la Comissió 
d’Investigació, una nova redacció de l’EPIF que suposa l’anul·lació o minoració de bona part de les 
millores introduïdes en la negociació. Document que és aprovat per aquest Consell, obviant els acords de 
la Mesa Negociadora. 
 Tot aquest procés resulta particularment greu ja que suposa que el Rectorat no assumeix els 
acords als que els seus representants arriben en  la Mesa Negociadora, a la qual no van precisament a 
títol individual. A més a més, resulta totalment inacceptable que siga el propi Rector qui deslegitime la 
negociació col·lectiva, qualificant l’acord de la Mesa com a “dictamen”, equiparant-lo amb l’informe d’un 
òrgan assessor i defensant amb fermesa l’adopció d’un acord del Consell de Govern que anul·la en bona 
mesura tota la negociació prèvia. No es tracta, tanmateix, de qüestionar la legitimitat del Consell de 
Govern per adoptar decisions, sinó de garantir que els acords a què arriba l’equip rectoral siguen 
respectats i defensats per la pròpia institució. 
A hores d’ara, el futur de la negociació col·lectiva a la Universitat de València es troba seriosament 
compromés a causa de l’actitud de l’equip rectoral de no respectar els acords assolits. CCOO considera 
que, en les condicions actuals, no resulta creïble la Mesa Negociadora si no hi ha garanties respecte del 
compliment dels seus acords. Caldrà, per tant, que el Rectorat, si vol unes relacions laborals basades en 
la negociació i l’acord,  recupere la credibilitat  que ha perdut i torne al camí de respectar els pactes amb 
els Sindicats. CCOO continuarà treballant com sempre, mitjançant la negociació, la denúncia i la 
mobilització, per la defensa de les condicions laborals i d’una Universitat pública, democràtica 
i de qualitat. 
 
Levante –EMV 10 de marzo de 2007:: J. L. Z., Valencia 

CC OO del PV gana las elecciones sindicales en 2006  

 

Comisiones Obreras del País 
Valenciano (CCOO-PV) ha vuelto a 
ganar las elecciones sindicales 
celebradas en los centros de trabajo 
-públicos y privados- con datos a 31 
de diciembre de 2006, aunque con 
muy poca distancia respecto de la 
Unión General de Trabajadores (UGT-
PV). Según constata el registro de la 
conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo -que sirve para computar las 
ayudas a organizaciones sindicales 
por parte de la administración 
autonómica- la central que lidera 
Joan Sifre obtiene 13.766 delegados 
en la Comunitat Valenciana, lo que 
supone el 41,38% del totales de 
representantes del personal sobre un 
total de 33.261 delegados. 


