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SOBRE LA NEGOCIACIÓ DEL ACORD DE CONDICIONS 
DE TREBALL A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 

 

CCOO considera que la consecució integral del II Acord de Condicions de Treball (2008-2011) 

signat entre les seccions sindicals i la direcció de la Universitat de València, és imprescindible 
per a millorar les condicions professionals i laborals de les treballadores i treballadors de 

Administració i Serveis de la Universitat de València. 

CCOO considera que el procés de negociació està obert perquè no es pot utilitzar cap 

argumentació responsable, per cap de les parts, que implique l’aturada de la consecució de les 

millores per al PAS de la Universitat. Aquest acord abarca de 2008 a 2011 i suposa el 2% de la 

massa salarial que s’han de destinar a la revisió retributiva i equiparació del PAS. És una 

irresponsabilitat bloquejar aquest procés de negociació amb qualsevol excusa que 
implique retardar les millores del PAS. 

Cal que les Organitzacions Sindicals i el Consell de direcció assolisquen un Acord 
Retributiu, independentment dels processos electorals per a la elecció del Rector o Rectora que 

es van a desenvolupar  en els propers mesos 

LA PROPOSTA DE CCOO ÉS PER AL 100% DEL PAS 

Us enviem la proposta que CCOO ha plantejat en aquest procés en el marc de negociació 

col·lectiva de la  Comissió de Seguiment de l'Acord de Condicions de Treball i que implica la 

millora de les 1751 treballadores i treballadors de la Universitat, integrats en 105 categories, es a 

dir al 100% del Personal d’Administració i Serveis. Creiem que aquesta millora cal que arribe a 
totes i tots, sense excepcions ni exclusions.  

A més del criteri de la universalització de les millores, la proposta de CCOO suposa una 

equiparació del PAS amb altres universitats i suposa que siga una millora consolidable al 

reflectir-se les millores en els complements de destí i específic. 
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És una proposta viable i equilibrada que es contraposa a la de l'Administració que és insuficient 

i parcial. També supera la proposta de resoldre tans sol la millora per a alguns col·lectius, tal i com 

hem criticat a l'Administració quan s’ha modificat la RPT per a millorar  parts de la plantilla. 

UNA PROPOSTA PRÒPIA DE CCOO 

CCOO de la Universitat de València lamenta el no poder haver arribat a un acord amb la resta de 

representació sindical, però la diferencia en els criteris i el número de treballadores i treballadors 

destinataris de les millores ha fet impossible una postura conjunta. Per a CCOO el nostre primer 

compromís es la defensa justa de les millores laborals i professionals dels treballadors i 

treballadores de la Universitat de València i per la nostra part estem oberts a qualsevol procés 

unitari que facilite aquestes millores. 

 

ASSEMBLEES INFORMATIVES 

Amb l’objectiu d’informar sobre l’Acord de Condicions de Treball, el procés de negociació, i la 

proposta de CCOO us convoquem les següents Assembles Informatives:  

• Campus de Burjassot: 

o 5 de novembre a les 13 hores. Sala de juntes. Edifici Deganats 

• Campus de Tarongers: 

o 10 de novembre a les 13 hores. Aula E04. Facultat d’Economia 

o 11 de novembre a les 13 hores. Sala Mariano Pesset. Facultat de Dret. 

• Campus Blasco Ibàñez- Serveis Centrals: 

o 12 de novembre a les 13 hores. Sala de Juntes. Nivell 1. [Rectorat] 
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Proposta d'augment  retributiu, presentada per CCOO, per a  la  totalitat de  la 
plantilla del PAS Funcionari  i Laboral de  la UVEG,[1.751  treballadors  integrats 
en  105  categories],  per  a  l’aplicació    durant    la    vigència  de  l’Acord  de 
Condicions de Treball, 2009 – 2011: 
 

 

 
 

 

GRUP  B
CLASSIFICACIÓ 

ACTUAL 
CLASSIFICACIÓ 
PROPOSTA 

 
LLOCS DE 
TREBALL 

B22 E45  B23 E45    15 
B22 E35  B23 E35    31 
B20 E35  B21 E35         159  
B20 E29  B21 E35    2 
B20 E17  B21 E35  Exclusiva  5 

    TOTAL:  212 

GRUP D 
CLASSIFICACIÓ 

ACTUAL 
CLASSIFICACIÓ 
PROPOSTA 

 
LLOCS DE 
TREBALL 

D15 E20  D17 E22                            20 
D14 E46  D16 E46                             3 
D14 E20  D16 E22                             6 
D14 E18  D16 E18                           77 
D14 E09  D16 E18  Exclusiva                       288 

               TOTAL:    394 

GRUP C 

CLASSIFICACIÓ 
ACTUAL 

CLASSIFICACIÓ 
PROPOSTA 

 
LLOCS DE 
TREBALL 

C20 E35  C21 E35    195 
C18 E26  C20 E32    38 
C18 E22  C20 E26    41 
C18 E12  C20 E26  Exclusiva  11 
C16 E11  C18 E23  Exclusiva  70 
C16 E21  C18 E23    599 

    TOTAL:  954 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUP A 
 

CLASSIFICACIÓ 
ACTUAL 

CLASSIFICACIÓ 
PROPOSTA 

 
LLOCS DE 
TREBALL 

A24 E45  A24 E46    55 
A22 E45  A23 E45    45 
A22 E42  A23 E42    9 
A20 E40  A21 E42    75 
A20 E36  A21 E42  Exclusiva  2 
A20 E29  A21 E42  Exclusiva  5 

    TOTAL: 191 


