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LA CARRERA PROFESSIONAL A LA REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ GENERAL 
D'UNIVERSITATS DEL GOVERN VALENCIÀ. 

Dimarts passat u de Desembre van mantindre una reunió els sindicats: CCOO, 
FETEUGT, STPV, CSIF i SEP amb la Directora General d'Universitats Josefina Bueno. 
Encara que estava prevista l'assistència del Secretari Autonòmic d'Educació, 
finalment no va poder assistir.  

Un des temes tractat va ser la CARRERA PROFESSIONAL per al PAS de les 
Universitats. Tots els sindicats coincidim que és un greuge comparatiu que ja s'estiga 
aplicant al personal de la Generalitat i NO al personal d'administració i serveis de les 
Universitats.  

La Directora General, malgrat compartir que es tracta d'una discriminació, va adduir 
raons de limitació pressupostària per no finançar a les Universitats el pagament de la 
carrera professional.  

Segons la Directora General “la Conselleria d’Educació inicialment inclou aquesta 
partida quan elabora la seva proposta de pressupostos que ha de remetre a la 
Conselleria d’Hisenda i és aquesta la que, al pressupost definitiu, no inclou la carrera 
professional del PAS”. En aquest sentit, argumenta que Educació no disposa de 
recursos per poder finançar-la amb el seu propi pressupost perquè hauria de reduir-
los d'una altra partida destinada al sistema educatiu.  

Un argument que des de CCOO no compartim perquè ES TRACTA D'UN DRET del PAS 
que, segon l’ACORD de 21 de desembre de 1987, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, ha de reconèixer-se com a la resta del personal del sector públic valencià 
i perquè la responsabilitat de finançar-ho no ha de ser exclusivament de la 
Conselleria d’Educació o de la Conselleria d’Hisenda sinó del GOVERN  DE LA 
GENERALITAT. 

La Conselleria d’Educació només es compromet a incloure als pressupostos de 2017 
una partida per finançar la carrera professional, encara que sense especificar la seva 
quantia i que, en tot cas, això hauria de tractar-se en la Mesa de Treball que ahir va 
començar a funcionar.  

 



 
                                                                                                                             3 / desembre / 2015 

  
 

                                                         avgda. Blasco Ibànez, 21 46010 - València  Tel: 96 398 30 17   
web: www.uv.es/ccoo          email: ccoo@uv.es 

 

CCOO
U N I V E R S I T A T   D E   V A L È N C I A

informa

 

Aquest plantejament de la Conselleria no fa una altra cosa que dilatar 
l'aplicació d'aquest reconegut dret, pel que CCOO EXIGEIX PER ESCRIT 
l'autorització administrativa per part de la Generalitat para totes les 
Universitats públiques i la corresponent consignació pressupostària, per 
tot això ÉS NECESSARI CONTINUAR AMB LES MOBILITZACIONS 
UNITÀRIES DAVANT LA GENERALITAT per aconseguir que s'inclogui 
aquesta partida abans de la data final per a l'aprovació dels pressupostos 
que és el 31 de desembre. 

 

 


