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Senyor Rector, 

membres del Consell de Govern, 

Les organitzacions sindicals sotasignades voldríem expressar el profund 
malestar del PAS davant la situació de discriminació creada al voltant de 
la carrera professional la qual, com tots sabeu, té consignació econòmica 
en els pressupostos de la Universitat de València per a 2015. 

Al llarg del present any, el cobrament d'aquest complement ha patit uns 
quants entrebancs: 

En primer lloc la Conselleria d'Hisenda, a data de hui, no ha donat resposta 
a la sol·licitud de la Universitat de València, de negociar i implantar la 
carrera professional del PAS a la nostra Universitat. 

A l'absència de resposta del Consell s'hi afegeix que els Pressupostos de 
la Generalitat per a 2016 tornen a excloure de la carrera professional del 
PAS de les universitats públiques valencianes 

Les reunions mantingudes amb responsables de la Conselleria d'Educació 
i de la Conselleria d'Hisenda no han pogut ser més decebedores, ja que 
tan sols es comprometien a contemplar la carrera professional en els 
pressupostos de 2017, juntament amb altres assumptes, com ara taxes 
universitàries, beques, etc. 

Cal aclarir que les retribucions del PAS de les universitats públiques són 
les mateixes que les del personal de la Generalitat, en virtut de l'Acord de 
21 de desembre de 1987, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual 
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s'estableix el regim de retribucions complementaries corresponents als 
diferents llocs de treball de funcionaris d'Administració i Serveis de les 
Universitats de competència de la Generalitat Valenciana. 

Açò suposa una clara discriminació  respecte de les empleades i empleats 
públics de la Generalitat, Sanitat o, a partir de 2016, del personal de 
Justícia.  

Per tot açò exigim de l'equip directiu de la Universitat un compromís 
inequívoc amb el seu personal d'administració i serveis, que efectue el 
pagament de la quantitat pressupostada per a 2015, i que mantinga una 
postura ferma i rotunda davant del Govern valencià. 

De cap manera voldríem que l'autorització administrativa i la consignació 
pressupostària no fóra per a totes les universitats públiques, i que els 
empleats públics d'unes universitats tingueren aquest concepte 
retributiu i altres no, creant-se un greuge comparatiu inadmissible. 
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