
Resum situació Conveni col·lectiu PDI laboral 
i PAS del País valencià a 23 de gener de 2020. 
 

Després de més de dos anys, quasi tres de negociació al si d’aquesta comissió, 
amb un treball de lideratge per part de CCOOPV, de teixir consensos amb la 
bancada sindical, de construir una taula reivindicativa amb tots els sindicats i la 
consegüent feina amb la part “patronal” i amb la coordinació de la Conselleria, el 
24 d’abril de 2019 es signa un preacord de text, quatre dies abans de les eleccions 
autonòmiques. 

Després de la constitució del nou govern sortit de les urnes el 28 d’abril de 2019, 
es reestructuren les conselleries i les competències en universitat passen a una 
conselleria de nova creació, deixat el lligam que es va mantindre durant anys i 
durant tota la negociació amb la Conselleria d’Educació.  

Durant els mesos de juny a setembre, la bancada sindical vàrem ser pacients i 
sol·licitarem reunió per reprendre la qüestió i poder fixar una data per a signar el 
preacord que tant havia costat i que tenia una partida pressupostària dedicada 
per a 2019. Cal recordar que l’aplicació a efectes retributius seria a 1 de gener de 
2019.  

Amb els nous nomenaments, el nou Secretari Autonòmic ens cita per separat a 
Universitats i a Sindicats. A les Universitats els hi parla de finançament i el 
conveni és com una cosa afegida. Als sindicats més be a l’inrevés, posa més èmfasi 
en la signatura del conveni. 

Passen els mesos i es repeteixen les mobilitzacions per a pressionar la signatura. 

Des de la signatura del preacord, FECCOOPV hem fet accions, majoritàriament 
de forma conjunta i també alguna d’iniciativa pròpia. 

Així hem incidit en notes de premsa només conformar-se el govern del Botànic II 
(17/7/2019), a l’inici de curs 19-20 (3/09/2019), instant als comitès d’empresa de 
les universitats a mobilitzar-se (21/10/2019) i la sol·licitud de l’informe 
d’Hisenda que pot estar bloquejant la signatura com iniciatives pròpies. 

Hem estat convocant mobilitzacions conjuntes: el 22/10/2019 la UVEG davant 
Conselleria d’Educació, el 6 de novembre davant les seus de Govern Valencià 
d’Alacant, Castelló i València, el 9 de desembre davant el Palau de la Generalitat, 
la setmana del 16 al 19 de desembre a les universitats. 

El 10 de desembre enviem una sol·licitud de reunió conjunta amb totes les parts, 
universitats i sindicats, a la Secretaria Autonòmica.  

Al no obtindre cap resposta, el 10 de gener de 2020 es torna a demanar eixa cita, 
recordant que ja va ser sol·licitada en desembre. Encara no ha hagut cap resposta. 

El problema que es trasllada per part dels contactes que hem fet amb les 
universitats sembla estar en que al sumar els diners que costa el conveni en 
cadascuna d’elles, es sobrepassa el sostre de la despesa assignada en capítol I. I 
que portar endavant aquesta decisió pot suposar conseqüències de caràcter penal 
a les universitats. Per tant reclamen un vist-i-plau per part d’Hisenda per poder 



realitzar esta mesura. Des d’Hisenda no es dona aquest vist-i-plau. Per això 
nosaltres vàrem fer la petició de l’informe que ho diga. 

Com CCOOPV hem demanat al si de la Mesa General quin és el motiu que 
entrebanca la signatura i si està motivat en un informe d’Hisenda, volem 
conèixer-lo 

Mentre, dijous 16 de gener el President Puig s’ha reunit amb rectores i rectors i 
els ha dit que caldria que la situació es desbloquejara via Llei d’Acompanyament 
dels Pressupostos Generals de l’Estat per poder sobrepassar el sostre de despesa 
consignada.  

El que és ben cert és que, mentre un entrebanc administratiu sembla que siga el 
motiu, a la part sindical no se’ns ha motivat com a tal i volem explicacions, per 
una banda i desbloqueig per altra. Sense oblidar que els diners estan 
pressupostats i que la data d’aplicació a efectes retributius ha de ser 1 de  gener 
de 2019  

Per tant, volem: 

• Informe motivat del perquè està dificultada la signatura 
• Citació amb data concreta per a la signatura del conveni 
• Que es respecte la data d’aplicació acordada: 1 de gener de 2019. És 

a dir, aplicació amb efectes retroactius 
 

La setmana passada es va registrar la petició conjunta de reunió amb la 
Consellera d’Universitats i també al Secretari Autonòmic, signada per tots els 
sindicats. Des de els sindicats presents a la mesa negociadora se’ns demana a les 
seccions sindicals dels sindicats en cada universitat que es posen d’acord per fer 
convocatòries d’assemblees conjuntes.  

A més, com CCOOPV, anem a registrar la petició de l’informe que entrebanca el 
desbloqueig per a poder signar el conveni. Recordeu que férem la petició en Mesa 
General, però quedava en terra de ningú. Ara la cursarem via registre d’entrada a 
Hisenda i també a Conselleria de Transparència. Estem en això. 

Davant la situació sobrevinguda de dimissió i cessament del Secretari Autonòmic, 
Sr. Tabares, des de la FECCOOPV hem registrat ambdues sol·licituds adreçades 
a la Conselleria d’Hisenda i a la Conselleria de Transparència de l’informe que 
argumenta la impossibilitat de la signatura del conveni laboral d’universitats. 

Les informacions vessades en premsa apunten que l’impediment és a causa de les 
quantitats assignades per fer els pressupostos de cada universitat en matèria de 
personal. Com part de la comissió negociadora del III Conveni Laboral de les 
Universitats Públiques Valencianes no tenim aquesta argumentació motivada, i 
des de la FE CCOOPV la considerem necessària i així caminar cap a la resolució 
exitosa del conflicte. 


