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CCOO exigeix la inclusió del PAS de les Universitats 
en la carrera professional de la Generalitat i un 
millor finançament de les Universitats Públiques 
valencianes 

La Conselleria de Educació, i la Conselleria d'Hisenda han anunciat fa poques setmanes 
un acord amb les cinc Universitats públiques valencianes per a la redacció d'un decret 
que autoritze les Universitats a pagar dels seus propis pressupostos el primer tram 
(un 10%) de la carrera professional del PAS i que modifique el complement salarial del 
PDI.  

CCOO considera absolutament insuficient aquest acord, el qual es produeix 
unilateralment i sense negociació amb els Sindicats, encara que nosaltres ho hem 
exigir reiteradament.  

Pel que fa a la carrera professional del PAS, CCOO vol manifestar que aquest Decret, 
quan finalment s’aprove, arribarà tard i malament.  Després  de mesos d’exigir que 
s’incloga al PAS de les Universitats públiques en la regulació general de la carrera 
professional, ara ens trobem amb una simple autorització administrativa sense 
aportació financera de la Generalitat. No calia esperar tant de temps per a finalment 
dir només que les Universitats paguen del seu pressupost la carrera professional. A 
més a més, s’autoritzarà només a pagar el primer tram (un 10%) d’aquesta carrera, 
que és el que el personal de la Generalitat ja va cobrar en 2015, sense que per al PAS 
de les Universitats s’incorpore el segon tram que aquest personal ja cobrarà en 2016. 

D’altra banda, l’eufemisme que utilitza la Generalitat quan anuncia que “respecta 
l'autonomia en la gestió financera de les Universitats Públiques Valencianes”, no 
pretén més que amagar que no fa cap aportació pressupostària per a pagar aquesta 
carrera professional. Això és particularment greu i no resol el pagament d’aquesta 
carrera perquè com que la situació financera de les cinc Universitats públiques és molt 
diferent, les que no tinguen recursos no podran pagar-la, la qual cosa crearà un altre 
greuge comparatiu més. No és suficient l'autorització per a pagar, cal la 
corresponent aportació pressupostària a les Universitats, que la Generalitat no ha 
fet per al 2016 i que de moment només compromet vagament per al 2017. 
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DAVANT D’AQUESTA SITUACIÓ, CCOO REITERA UNA VEGADA MÉS LES SEUES 
EXIGÈNCIES: 
 

 La inclusió del PAS de les Universitats públiques en la carrera professional, 
igual que la resta del personal de la Generalitat Valenciana i amb l’aportació 
del finançament corresponent. 
 

 L’aportació a les Universitats d’un finançament públic suficient per al 
desenvolupament de les seues funcions. 
 

 La constitució de la Mesa Sectorial d’Universitats i l’inici immediat d’un 
procés efectiu de negociació amb els Sindicats representatius de les 
treballadores i treballadors de les Universitats públiques.  

 


