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Mesa negociadora12 de febrer de 2018: reivindicacions del professorat associat 

Les seccions sindicals de CCOO, UGT i CGT informem del desenvolupament de la reunió de la Mesa  Negociadora 
que ha tingut lloc el dia 12 de febrer per tal de tractar les reivindicacions plantejades pel professorat Associat 
que a hores d’ara es troba en vaga: 

− Hem reiterat el nostre suport a les reivindicacions del Professorat Associat, tal com hem vingut fent 
repetidament al llarg del temps. 

− El Rectorat ha presentat una proposta de mesures davant les reivindicacions del PDI Associat que hem 
valorat negativament perquè són inconcretes i clarament insuficients per resoldre els problemes 
plantejats. 

− Només CCOO, UGT i CGT hem presentat propostes concretes per tal de millorar la proposta del Rectorat 
amb l’objectiu d’aconseguir millorar efectivament la situació del PDI Associat. 

− Considerem que la Universitat ha fet un ús irresponsable de la figura de professorat associat per a cobrir 
vacants estructurals i que l’oferta del Rectorat de convocar noves places a temps complet haurà de 
negociar-se en l’àmbit de la Mesa Negociadora. 

− Hem exigit que es presentara una nova proposta més concreta amb solucions efectives el més aviat 
possible i el Rectorat s’ha compromés a presentar un nou document. 

− La representació institucional ha manifestat que el marge de negociació de l’actual equip rectoral és molt 
reduït perquè, de facto, es troba en funcions i no es considera legitimat per a prendre decisions que 
condicionen l’actuació del futur equip que governarà la Universitat després de les imminents eleccions. 

− Hem reiterat que, junt als compromisos que ha de prendre la Universitat, cal que la Conselleria d’Educació 
aporte solucions als problemes del PDI Associat i hem insistit en la necessitat que es convoque urgentment 
la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de  les Universitats Públiques 
Valencianes i que la Conselleria convoque una reunió amb els Sindicats presents a la Mesa i la Universitat 
de València per tal d’analitzar la problemàtica del Professorat Associat i abordar les seues solucions. 
Aquestes reunions, acordades en l’anterior Mesa Negociadora, fa dies que s’han demanat i encara no hem 
tingut resposta de la Conselleria d’Educació. 

− El Sindicats CCOO, UGT i CGT considerem que el marc en què s’han de negociar les millores laborals per al 
PDI Associat és la Mesa Negociadora, àmbit en el que es resolen els problemes que afecten a tot el 
personal de la Universitat de València, siga PAS o PDI i siga quina siga la seua categoria professional. No 
és una qüestió de protagonismes, sinó de preservar i reforçar un àmbit de negociació que ha costat molt de 
consolidar i d’aconseguir que els seus acords siguen respectats.  

− Considerem que obrir qualsevol altra via de negociació al marge de la Mesa Negociadora suposaria 
encetar un camí molt perillós de fragmentació de les relacions laborals, que acabarà afectant 
negativament al conjunt de la plantilla de la Universitat i sobretot als col·lectius amb menys poder de 
negociació. Cal resoldre els problemes del PDI Associat, però sense deixar desprotegits a la resta de 
treballadores i treballadors, sobretot als més febles. La nostra responsabilitat és contribuir a resoldre 
aquest conflicte, però també tots els que vindran en el futur i per la via de les negociacions fragmentades 
serà impossible. 

− Reiterem la proposta, que hem fet en moltes ocasions, de participació del Professorat Associat en la Mesa 
Negociadora a través de les representacions de les diferents seccions sindicals. 

− El Sindicats CCOO-PV, UGT i CGT reiterem el nostre compromís de continuar treballant, conjuntament 
amb el professorat Associat, per aconseguir aquestes reivindicacions i d’altres que es puguen plantejar i 
instem al Rectorat de la Universitat de València a donar una resposta satisfactòria a aquestes demandes. 
També exigim a la Conselleria d’Educació que prenga les mesures que són de la seua competència, agilitze 
les negociacions del Conveni Col·lectiu i aporte el finançament necessari per a les millores retributives del 
professorat Associat. 
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Podeu enviar qualsevol opinió o suggeriment a cgt@uv.es 
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