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 DENUNCIEM EL PACTE DE EXCLUSIÓ CONTRA CCOO.  
El passat dia 30 de novembre es van celebrar en la nostra Universitat les eleccions 
sindicals, amb el resultat que CCOO va ser el Sindicat més votat pel conjunt del 
personal convocat, així com també ho va ser en dos dels òrgans escollits: Comitè 
d'Empresa i Junta de PDI. 
Després d'aquest resultat, ha estat precisament CCOO qui ha convocat una reunió 
sindical unitària en què  ha presentat una proposta a UGT, STE i CGT per triar les 
presidències dels tres òrgans (Comitè d'Empresa, Junta de PAS i Junta de PDI) de 
manera que les esmentades presidències li haurien de correspondre en cada cas al 
sindicat amb major nombre de delegats en cadascun dels òrgans, respectant així la 
voluntat democràtica expressada en les urnes per les treballadores i treballadors de la 
Universitat.  
No vam hem obtingut cap resposta a la nostra proposta, ni cap altra convocatòria de 
reunió unitària  ni de plantejament sindical conjunt. L'única resposta, en negatiu,  ha 
estat que quan CCOO ha pres de nou la iniciativa de reactivar una proposta unitària, 
aquesta vegada mitjançant contactes amb cada Sindicat, se'ns ha informat de l'existència 
d'un pacte entre UGT, STE i CGT per tal de repartir-se entre ells mateixos les 
presidències, excloent-hi a CCOO i, per tant, als nombrosos treballadors i treballadores 
que han votat les nostres candidatures 
Volem denunciar aquest pacte excloent i fet a esquenes de CCOO i sobretot de les 
persones que ens han votat. Un pacte fet sense cap contacte previ amb CCOO i sense 
cap proposta de treball que ni tan sols hem tingut l'oportunitat de valorar. Un pacte 
antiunitari, encara que se’l vullga revestir d'unitat (quina unitat, la de la suma aritmètica 
contra CCOO?). Un pacte que exclou de la gestió dels òrgans de representació al 
Sindicat més votat (i també s'amenaça de manobres semblants per a la Mesa 
Negociadora!!). Un pacte que, encara que se’l vullga pintar com una altra cosa, no és 
més que un pacte antiCCOO. Un pacte, en definitiva, que vulnera la voluntat 
democràtica dels treballadors i treballadores de la Universitat de València. Vella tàctica 
la d'aconseguir en els despatxos el que no s'aconsegueix en les urnes i en el treball 
sindical quotidià. 
Usurpar el legítim dret d’assolir les Presidències en els òrgans de representació com a 
sindicat més votat (o de construir altres opcions pactades i no imposades) amb l'excusa 
d'un pacte de “renovació de la política sindical”, és senzillament construir una falsa 
unitat sindical no en positiu sinó antiCCOO. Curiós criteri el que s'esgrimeix de “que 
CCOO porta molt de temps en la presidència i cal canviar” aquest criteri se'l pensa 
aplicar també el STEPV en les Juntes de Personal de l'ensenyament públic no 
universitàri on des de fa vint anys manté les presidències? També en eixe cas és 
necessari canviar? Més aviat sembla un criteri oportunista inventat només per excloure a 
CCOO, oblidant que si des de fa temps ha assumit la presidència de la Junta de PDI és 
ni més ni menys perquè ha rebut el recolzament electoral majoritari en totes les 
eleccions celebrades en la nostra Universitat.  
Mal futur per als treballadors y treballadores de la Universitat de València  si no seguim 
pel camí del debat, el joc democràtic i la unitat, sinó pel de l'oportunisme, el sectarisme 
i l'exclusió. En eixe camí no trobaran CCOO, compromesa hui més que mai en la 
defensa dels drets laborals i de la Universitat Pública.  


