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EL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA S’INCORPORA 

DECIDIDAMENT A LA POLÍTICA DE RETALLADES 
 
 
Des de fa mesos la nostra societat ve mobilitzant-se contra la política de retallades que, exigida 
pels capitals financers i imposada pels Governs central i autonòmic, afecta greument la prestació 
dels serveis públics i la seua qualitat. Des de CC OO hem denunciat repetidament les polítiques 
que pretenen descarregar els costos de la crisi sobre el benestar social i les condicions de vida i 
treball de la major part de la ciutadania. Polítiques en les que els Governs vénen aplicant totes les 
seues energies, amb major intensitat des de que el PP ha guanyat les darreres eleccions. La 
nostra confrontació amb aquestes polítiques i els seus responsables ha estat rotunda i inequívoca, 
denunciant, entre altres coses, l’asfixia financera a què la Generalitat sotmet les Universitats 
públiques valencianes. 

Ara, tanmateix, nous actors s’han sumat a aquesta política de retallades: les pròpies Universitats. 
Fa pocs dies el Rector de la Universitat Politècnica proclamava que l’esforç de reducció de 
plantilles que ha fet la seua Universitat (150 professors i 90 PAS menys) no l’ha fet cap altre 
departament de la Generalitat. Davant d’un repte de tanta envergadura, el Rectorat de la 
Universitat de València sembla decidit a no quedar-se enrere en la competició per veure “qui 
retalla més”. I com que cal obtindre resultats immediats i mantindre l’avantatge guanyat, s’aproven 
documents i s’adopten mesures que resulten més que preocupants. Alguns dels exemples més 
recents:  

 La posició dubitativa que la nostra Universitat està adoptant respecte a les 
promocions del PDI, particularment d’Ajudants i Ajudants Doctors que es poden 
veure abocats a la pèrdua dels seus llocs de treball. Mentre altres Universitats 
convoquen places i aposten clarament per l’estabilització del seu professorat, la 
Universitat de València continua sense donar una resposta clara i satisfactòria a 
aquesta qüestió, mantenint a un sector important del PDI més feble en una greu 
situació d’incertesa. 

 La pretensió d’augmentar la dedicació docent de TEUs i Col·laboradors a 33 crèdits, 
fent una interpretació simplista i restrictiva de la normativa. 

 L’adopció de diferents mesures (criteris d’OCA i de contractació d’Associats) que 
tindran resultats demoledors: la Vicerectora de Professorat acaba de proclamar que 
el proper curs es reduiran 1.111 grups de docència i es deixaran de contractar 
375 professors Associats. Una retallada molt important que és presentada com 
una “optimització de recursos”, que, pretesament, “no significarà una pèrdua de 
qualitat docent”. Menys grups (i, per tant, grups més grans) “sense perdre qualitat”: 
un prodigi?. I només vagues promeses d’obrir grups “si hi ha més matrícula”. Ara 
be, si la matrícula d’un grup (com passa ben sovint) supera l’aprovada en 
l’adaptació a l’EEES, s’augmentaran automàticament els grups? La grandària actual 
dels grups és compatible amb la innovació educativa que pretenia suposadament el 
procés de Bolonya? 

Aquestes decisions resulten doblement preocupants. D’una banda, pel seu contingut que, lluny de 
l’objectiu de millorar-la (sembla que ja abandonat per a temps millors), empitjorarà  la qualitat de la 
docència així com l’ocupació i les condicions de treball. D’altra banda, per les formes en què es 
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presenten davant l’opinió pública, tot destacant que “nosaltres també retallem” i, si cal, més que 
ningú. Trist resum d’un Consell de Govern. La política de “fer més amb menys”, tan pregonada per 
polítics i mitjans conservadors, arriba ara a la Universitat de València i, més encara, sembla ser 
motiu de satisfacció per a l’equip rectoral. 

CC OO manifesta el seu rebuig a aquestes decisions, que afecten la qualitat del servei públic i 
incideixen sobretot en els sectors més febles del professorat. Exigim, per tant, a l’equip rectoral la 
seua paralització i l’apertura immediata d’un procés de negociació global respecte dels impactes 
sobre la nostra Universitat de les retallades que imposa la Generalitat i els seus efectes sobre la 
plantilla.  

. 

CC OO manté, ara més que mai, el seu compromís de continuar treballant 
per les condicions de treball i per una Universitat pública i de qualitat. 

 


