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Després de la reunió mantinguda el passat 29 de gener entre les seccions sindicals 
de la UV amb la Presidenta de la Mesa Negociadora i el Vicegerent de PAS, des 
de la secció sindical de CGT-PV volem manifestar: 
 

1. El Laude que presentàrem davant el Tribunal d'Arbitratge Laboral, TAL, previ 
a les eleccions sindicals del passat 4 de desembre, solament qüestionava el 
número de meses designades del Col�legi de Tècnics i Administratius del 
Comitè d'Empresa. Des del nostre punt de vista creiem discriminatori que 
aquest colectiu, amb un cens de 2.599 persones, disposara de 5 meses 
electorals, enfront de les 8 meses per al col�legi de la Junta de PDI, amb un 
cens de 1.978 electors i electores. 

2. L'excessiu temps en què aquest Tribunal està allargant aquesta qüestió 
resulta sorprenent, ja que, per regla general, no sol tardar a resoldre 
qüestions com les plantejades més de 10 dies. 

3. Encara així, en cap momento, aquesta secció sindical ha qüestionat els 
resultats electorals en la UV com així manifestem davant el TAL i 
expressàrem a la Presidenta de la Mesa Negociadora dijous passat 29 

4. Després d’insistir en aquesta reunió que no es voluntat de CGT qüestionar 
cap procés negociador dels diversos temes pendents, des de la Presidència 
de la Mesa Negociadora es va traslladar a tota la part sindical que no 
convocarà la Mesa fins que no estiga resolt el Laude, però que sí 
convocarà les reunions necessàries per a avançar els temes pendents. 
Aquestes reunions tècniques van ser demanades pels diversos sindicats 
presents durant el transcurs de la reunió sobre els temes que anaven 
tractant-se. De fet, després d'acabar aquesta reunió, ja s'han convocat 
dues reunions aquest mes de febrer per a les qüestions de PDI. 

5. Resulta sorprenent, per tant, que per als temes pendents de negociació i 
pacte que afecten al personal PAS ni durant la reunió d'aquest dijous ni 
posteriorment, veiem voluntat de convocar les meses tècniques necessàries 
per a anar avançant i consensuant els importants assumptes que es van 
exposar. Per si açò no fóra ja per si mateix greu, en aquesta reunió se'ns va 
traslladar des de la Vicegerència dubtes importants referents al pagament 
de la carrera professional, tal com s'ha pactat en la Generalitat 
Valenciana. A la Universitat, s’ha dotat per al 2015, però sense assegurar el 
pagament al anys 2016 i 2017. Aixi mateix, ens sorpren que la quantitat 
aprovada siga de 500.000€, quan en reunions anteriors la cifra era de quasi 
900.000€. 

6. Un altre dels temes de gran magnitud que es va tractar afecta a una 
important reorganització de la plantilla de la qual us hem anat avançant 
informació. En aquest assumpte portem des de setembre de l'any passat 
sense que se'ns haja traslladat cap informe de com afectarà a les diverses 
unitats i departaments. En aquest sentit en la reunió del dijous Vicegerència 
va informar que aquesta reorganització suposarà trasllats i amortitzacions 



 

 

 

de llocs i que s'ha de fer coincidir amb tots els concursos de trasllats i les 
preses de possessió de places pendents. Com podeu suposar aquest canvi 
requereix, com a mínim, que a hores d'ara tinguérem un esborrany de 
treball amb els canvis que afecten a tots els treballadors i treballadores 
implicats. Recordem que en aquest pla es porta treballant més de dos anys, 
entre comissions i reunions organitzatives avalades per l'estructura de 
direcció i de rectorat, sense que se'ns haja traslladat més que informacions 
verbals a la part sindical. Menterstant, diverses unitats suporten elevades 
càrregues de treball, amb la promesa que la restructuración solucionarà. 
Des del nostre punt de vista açò ja està sobrepassant tots els límits 
acceptables de bona fe negociadora i ens porta a un camí on la 
negociació col�lectiva necessària i obligada resultarà molt difícil 
d'aconseguir. 

 
En aquesta reunió se'ns traslladà des de la Vicegerència les següents qüestions 
pendents: 
 
� L'oferta d'ocupació pública per a 2015 comptarà aproximadament amb 20 
places. 

� Respecte al calendari laboral, ens acaba d’arribar la proposta empresarial tal 
com es van comprometre en la reunió. 

� Se soluciona l'assumpte del vestuari 2014 del PAS laboral i s'intentarà fer efectiu 
el seu pagament en la nòmina de febrer. Així mateix se'ns trasllada que no hi 
haurà problemes pel que fa al d'enguany i que també s'han resolt les 
sol�licituds de premis de jubilació a la qual tenen dret aquest personal. Ens 
alegrem que la pressió exercida sobre aquest assumpte haja fet reflexionar a 
la Gerència sobre els dubtes que havia manifestat per a complir amb aquests 
drets del personal laboral i que tenien molt poca base legal per a no 
executar-los. Entre tantes dificultats i problemes que se'ns van manifestar en la 
reunió, almenys, una notícia positiva de debò. 

� A petició de CGT s'informà sobre les Ajudes Socials pendents dels exercicis 
2010 i 2011. Referent a açò se'ns va manifestar la intenció de desembossar-les 
el més ràpidament possible i vam tornar a demanar que per fer-ho es 
convoque la Comissió Tècnica que existeix. 

 
Finalment volem manifestar el nostre malestar per aquest tipus de reunions que 
acaben despertant més dubtes que avanços i tornem a demanar que es 
convoquen les comissions tècniques pertinents per a poder tractar amb la serietat 
que mereixen aquests importants temes que afecten al col�lectiu de treballadors i 
treballadores PAS d'aquesta universitat. 


