
 

 

 

13/03/2018 

WEB CGT-INFORMA 

RESUM INFORMATIU SOBRE LA MESA NEGOCIADORA DEL DIA 9 DE MARÇ 
 
El dia 9 de març es va reunir la Mesa Negociadora de la Universitat de València, amb un 
únic punt a tractar: “Anàlisi, debat i pressa d’acords, si escau, al voltant de la proposta 
de constitució d’una comissió tècnica en l’àmbit de la MN per tractar la problemàtica del 
professorat associat”. 
 
Aquesta situació sembla haver arribat a un punt mort per la incapacitat negociadora de 
l’equip rectoral ixent i perquè les propostes de negociació que s’han posat damunt la 
taula fins ara estan molt allunyades de les reivindicacions del col·lectiu en vaga. 
 
A diferència de les últimes reunions de la Mesa Negociadora, les quals es van celebrar 
encara al si del procés electoral al Rectorat de la Universitat de València, aquesta reunió 
ja es fa amb els resultats d'aquest procés i amb la presència de la persona que de segur 
ocuparà el vicerectorat de torn i que, per tant, representa al futur equip rectoral i pot 
anar assumint compromisos, la qual cosa no estava sent possible fins a aquests 
moments. 
 
Abans d'abordar el punt de l'ordre del dia i, per la relació directa que mantenia amb el 
mateix, en la Mesa Negociadora l'Equip Rectoral va informar de l'esdevenir de l'ocupació 
del Rectorat per part d'alumnat en suport de les reivindicacions del professorat associat: 
fonamentalment de com l'Equip Rectoral es va reunir amb representants de les persones 
que estaven ocupant el Rectorat, entre les quals estaven presents alguns membres del 
col·lectiu de Professorat Associat en Vaga. 
 
Se’ns informa també que en eixa reunió es va redactar un document a corre cuita, on es 
demanava bàsicament que es constituira una comissió de treball al si de la Mesa 
Negociadora, on estigueren també presents els/les representants del professorat en 
vaga, i que, per part del col·lectiu, s'havien de comprometre per la seua part a aturar la 
vaga momentàniament, mentre treballara la comissió. Aquesta reunió i aquest 
document va ser considerat suficient per les persones que ocupaven el Rectorat, 
desistint de la seua ocupació. Aquest document es considerà també una proposta a ser 
valorada tant per l'Assemblea de Professorat Associat en Vaga com per la Mesa 
Negociadora de la Universitat de València. 
 
Seguidament aquest document va ser lliurat en mà en la Mesa Negociadora, sent 
presentat com a punt de partida per al debat però NO com la proposta de la institució 
(com alguna organització sindical sembla voler-nos fer creure). Ans al contrari, la pròpia 
institució va relativitzar la seua validesa considerant les condicions particulars del seu 
redactat així com la reiteració per part de l'Assemblea del Professorat Associat en Vaga, 
reunida dos dies abans, de mantenir-se en vaga i de no concretar cap data per a congelar-
la en cas de què es constituira la comissió de treball demanada. 
 
 

https://www.uv.es/uvweb/cgt/ca/comunicacio/cgt-informa/cgt-informa-1285946115660.html


 

 

 

 
 
 
Quan les organitzacions sindicals prenem la paraula, manifestem la nostra preocupació 
per la situació del professorat associat i recordem les diverses ocasions en les quals ja 
aquesta preocupació havia estat posada de manifest en el marc de la Mesa Negociadora 
sense massa èxit; així com també la nostra predisposició a avançar en una solució al més 
aviat possible. 
 
Des de CGTPV recordem que la problemàtica del professorat associat toca diversos 
temes que cal abordar urgentment: salari, elecció de docència, tasques encarregades, 
dèficits estructurals coberts amb ocupació temporal...; i ens mostrem disposats a 
començar a treballar amb ells a l'endemà. 
 
Com el punt de l'ordre del dia de la Mesa Negociadora indicava, i a proposta de CGTPV, 
s'acorda per unanimitat la constitució d'una Comissió Tècnica de Treball que aborde 
els diferents aspectes implicats en la problemàtica del professorat associat i que 
puguen ser matèria de negociació, sent conscients que algunes de les solucions 
necessiten d'una negociació que excedeix la pròpia Universitat, i que assenyalen cap al 
Govern Autonòmic fonamentalment. 
 
Aquesta Comissió, com altres que s'han creat en la Mesa Negociadora en altres ocasions, 
estarà constituïda per representants de la institució i per les organitzacions sindicals. 
També aquesta configuració de la Comissió Tècnica fou acceptada per unanimitat. 
 
D'altra banda, per a què la Mesa Negociadora conjuntament puga conèixer millor i de 
primera mà les reivindicacions del col·lectiu del professorat associat, es va acordar per 
unanimitat, i també a proposta de CGT-PV, convocar una reunió on estiguen presents 
representants del col·lectiu de professorat associat, amb la representació de la 
institució i amb la presència de les organitzacions sindicals. 
 
Amb aquests dos compromisos va finalitzar la Mesa Negociadora. 
 
 
 
 
 
 
 

Podeu enviar qualsevol opinió o suggeriment a cgt@uv.es 
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