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CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL CONVENI 
COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE LES UNIVERSITATS 

PÚBLIQUES VALENCIANES 

S’ha constituït la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral 
(PDI i PAS) de la Universitats Públiques Valencianes. Aquesta Comissió estarà 
integrada, d’una banda, per representants de la Conselleria d’Educació (que 
ostentaran la presidència i la secretaria) i de les cinc Universitats públiques 
valencianes i, d’una altra, per representants dels cinc Sindicats amb major 
representativitat entre el personal laboral.  

La reunió d’avui només ha servit per a constituir formalment la Comissió i donar per 
encetat el procés de negociació del Conveni. El dia 27 de setembre tindrà lloc la 
primera reunió negociadora a la qual els Sindicats aportarem propostes concretes per 
tal de començar a materialitzar el contingut del Conveni. 

CC OO valora molt positivament que, després de tants anys reivindicant aquesta 
negociació, per fi es puga començar a trencar amb l'anomalia de ser l'única Comunitat 
Autònoma sense Conveni Col·lectiu per al personal laboral de les Universitats. 

Aquest Conveni ha de servir per a millorar les condicions laborals de PDI i PAS, 
sobretot en els col·lectius més precaris i resoldre problemes endèmics com la 
inestabilitat de les plantilles o la deficient regulació de les figures de PDI laboral, amb 
la necessitat inajornable de crear noves figures que donen resposta a les noves 
necessitats i a la situació d'extrema precarietat d’una part del PDI laboral. 

CCOO espera una actitud favorable de les Universitats i de la Conselleria -que ha de 
donar suport financer i jurídic al contingut del Conveni- que facilite una negociació 
efectiva en el menor temps possible. Hem esperat molt de temps per a poder 
començar a negociar i ara no podem defraudar les expectatives de PDI i PAS laboral 
amb un procés de negociació lent i que dificulte l’adopció de mesures que necessitem 
el més aviat possible. 

CCOO continuarà treballant en contacte permanent amb tot el PAS i el PDI per tal 
d’incorporar a la redacció del Conveni totes aquelles mesures necessàries per a 
millorar les condicions de treball i la Universitat pública.  

Feu-nos arribar les vostres propostes a ccoo@uv.es 


