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ÉS EL MOMENT DE

EL NOSTRE COMPROMÍS

Tal com ens vam comprometre en
les eleccions de 2014, les dones i
els homes de CCOO hem
mantingut una presència constant

en la reivindicació i la negociació per a la
millora dels drets laborals i la qualitat de
la Universitat Pública, treballant per
millorar les condicions del PDI, tant laboral
com funcionari, de la Universitat de
València. Ho hem fet cercant solucions i
treballant per fer-les realitat, des de l'acció
sindical responsable, honesta i eficaç. Cal
recordar tambè que som un sindicat
confederal, que actua en tots els territoris
i àmbits, el que ens dona més força per
defensar la situació del conjunt de
treballadores i treballadors.

Al llarg de la última dècada, amb la excusa
de la crisi, hem patit una agressió constant
a la universitat pública i als drets del
treballadors i treballadores. Front a
aquesta situació, hem treballat per
defensar els drets bàsics i reduir l’impacte
de les retallades, en especial sobre els
sectors més precaris i amb pitjors
condicions laborals. Entre altres qüestions,

aquest esforç ha sigut fonamental per a
recuperar la paga extra impagada en 2012,
explotar al màxim les possibilitat que obria
la revocació de les restricciones
pressupostàries per a traure places
estables a un nivell molt superior a la
mitjana de les universitats, tornar a
l’establiment de la dedicació màxima de
240 h. docents per al PDI a temps complet,
limitar la pèrdua de llocs de treball del
professorat asociat i del professorat
ajudant doctor que acabava contracte,
garantir criteris justos en la distribució de
places a concurs i facilitar l’absorció de
l’amplia borsa d’interins i interines creada
per la limitació de la taxa de reposició.

Però no ens podem conformar en acabar
amb les retallades introduïdes al llarg
d’aquests anys, hem de revertir les seues
greus conseqüències i treballar per a la
consecució de millores imprescindibles
per assegurar unes condicions dignes de
treball a tot el PDI i avançar en la
construcció d’una universitat
autènticament pública, inclusiva i de
qualitat.

+ Impulsar un rebuig rotund a les últimes
reformes del sistema universitari i exigir
la derogació dels RD 14 (Decret Wert) i
20/2012 de mesures per garantir la
estabilitat pressupostària i de foment de
la competitivitat.

+ Recuperar els nivells de finançament
públic per a la I+D existents en 2009 i
garantir un finançament públic suficient
per a les Universitats, que s'aproxime a la
mitjana de inversió en la Unió Europea.

+ Consolidar el dret a la negociació
col·lectiva de la universitat de forma
articulada, reforçant el seu pes i
assegurant que totes les qüestions que
afecten a les condicions laborals del
conjunt de les treballadores i els
treballadors de la Universitat de València
es negocien amb la representació sindical
a la Mesa Negociadora.

+ Reclamar la ràpida aprovació del conveni
col·lectiu del personal laboral de les
universitats públiques de la Comunitat

Valenciana (incloent al Personal
Investigador No Doctor), en termes que
donen resposta positiva a les necessitats
d’aquest personal.

+ Impedir la destrucció d'ocupació estable,
exigir la recuperació de l'ocupació
perduda i donar estabilitat laboral als
col·lectius docents i investigadors més
precaris.

+ Recuperar el poder adquisitiu, demandar
millores de les retribucions i revisar la
sobrecàrrega creixent de treball.
Defensar davant de la Generalitat d’un
finançament adient que permeta a la
Universitat de València prestar el servei
públic encomanat en les millors
condicions.

+ Desenvolupar polítiques d'igualtat reals,
mesures per a conciliar la vida laboral i
familiar, així com iniciatives per fer més
humanes i respectuoses les relacions
socials en la nostra  universitat.

www.uv.es/ccoo


ccoo
U N I V E R S I T A T  D E  V A L È N C I A

avgda. Blasco Ibáñez, 21 46010 - València  www.uv.es/ccoo  ccoo@uv.es

+ Desenvolupar l’EBEP en l'àmbit
universitari, aconseguir un  Estatut  del
PDI  digne  que  done  resposta  a  els
problemes reals del professorat i
l’establiment d’una carrera
investigadora segons el model establert
per la Llei 14/2011.

+ Ampliar la plantilla de PDI, avançant en
la conversió d'ocupació temporal en
fixa, eliminant els actuals límits de la
taxa de reposició d'ocupació pública i
reduint l'ocupació temporal al 5%.

+ Consolidar la reducció de la càrrega
màxima docent a 240 hores i plantejar
nous tipus de reduccions de la mateixa
en funció dels mèrits i les situacions de
les persones i els col·lectius (mèrits
d’investigació i/o docents, participació
en comissions, realització d’estades,
edat, conciliació, etc.).

+ Equiparar les condicions salarials i en
drets del personal laboral i funcionarial
amb categories equivalents i garantir
condicions adients per a l’estabilitat i
promoció del PDI laboral.

+ Garantir que les promocions a P. Titular
isquen a concurs abans que finalitze el
contracte laboral dels i les PAD i PCDI,
evitant una situació d’incertesa per al
professorat afectat i eliminant el recurs
a una categoria de caràcter provisional
com va ser el Professorat Contractat
Doctor Interí.

+ Demanar que els trams d’investigació
dels PAD acreditats per AVAP (o CNEAI)
siguen reconeguts també en l’àmbit
econòmic i de reducció de la docència.

+ Reclamar una solució per a les
reivindicacions i la situació del
Professorat Associat, començant per
demanar a la Generalitat que done
viabilitat als acords de la Mesa
Negociadora   i la Universitat de València

+ Reivindicar la modificació del Pla
d’Estabilització del Professorat Associat,
possibilitant un millor accés a la carrera
acadèmica de les persones que ho
desitgen, i assegurar una major
estabilitat laboral a aquest col·lectiu.

+ Defensar com a prioritària la creació
d’una nova figura contractual per cobrir
situacions i interinitats, amb retribució i
condicions laborals dignes, defugint de
l’abús de la figura de PA per a aquests
casos.

+ Exigir l’equiparació de drets laborals per
al conjunt del Personal Investigador No
Doctor i pressionar per a l’aprovació d’un
nou Estatut del Personal Investigador en
Formació. Cal eliminar les situacions
irregulars d’investigadors i
investigadores sense contracte en la UV,
i reclamar l’ampliació de cotització a la
Seguretat Social per als becaris pre i
postdoctorals abans de la conversió a
contractes.

+ Demanar la Reforma del Reglament del
Personal Investigador de la UV, incloent:
la contractació de PIF exclusivament
mitjançant el contracte predoctoral
establert per la Llei 14/2011; la
substitució de l’extinció del contracte
del PIND a càrrec de projectes, convenis
i contractes de recerca desprès de
l’obtenció del títol; i l’ampliació dels
terminis del contracte per al PIF amb
discapacitat conforme estableix la
esmentada llei.

+ Apostar amb fermesa per la gestió
pública dels serveis i activitats, oposant-
nos als processos d’externalització. En
el cas dels serveis externalitzats, cal
assegurar la participació sindical en les
comissions de contractació per a
garantir unes condicions laborals dignes
als seus treballadors i treballadores.

DE MILLORAR LES  CONDICIONS LABORALS,
EN ESPECIAL DELS COL·LECTIUS MÉS PRECARIS
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+ Recuperar els nivells salarials perduts amb
les injustes rebaixes de 2010 i 2011,
compensant la pèrdua continuada de
poder adquisitiu i aproximant-nos a un
salari més digne per a la qualificació
professional del PDI.

+ Acabar la negociació del conveni col·lectiu
únic per al PDI laboral de les universitats
valencianes, i aconseguir la retribució de
la carrera professional a aquest col·lectiu.

+ Reclamar pujades salarials per al
Professorat Contractat Doctor, el

Professorat Ajudant Doctor i el Professorat
Associat, que s’apropen a la qualificació
d’aquests col·lectius. En el cas de PAD i PA
plantegem començar per les
reivindicacions de les plataformes
existents i exigir la equiparació salarial amb
els nivells de la Universitat d’Alacant.

+ Reclamar la creació d’un complement de
productivitat per a docents implicats i
implicades en programes de docència
bilingüe i en programes d’innovació
educativa.

DE LLUITAR PER UNA UNIVERSITAT PÚBLICA AMB ELS
MILLORS NIVELLS DE DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ

+ Disminuir les rátios PAS/PDI i
PDI/estudiantat, com a mesures
imprescindibles per a la millora del
funcionament general i dels nivells de
docència.

+ Reclamar que es compute realment tota
l’activitat docent (classes, seminaris,
tutories...) i garantir una grandària
adequada del grups (en funció dels tipus
de docència, però mai superior a 50).

+ Incrementar el personal dedicat a les
tasques de gestió i revertir la tendència
a incrementar les feines burocràtiques a
realitzar per part del PDI, facilitant i
simplificant el processos de gestió.

+ Adaptar les agències i els criteris
d’avaluació i acreditació a les condicions
i les necessitats reals de la universitat,
així com a les especificitats dels diversos
col·lectius i àmbits de recerca.

+ Impulsar acords de formació contínua
que responguen a les inquietuds del
personal i a l’adaptació a les necessitats
docents, valorant adequadament el
temps i l’esforç que suposa la realització
d’activitats formatives.

+ Fomentar la formació del professorat
mitjançant la possibilitat d’optar a
llicències d’estudi amb pagament
íntegre del salari, la reducció de la
càrrega docent per la realització
d’activitats de formació i l’adequació
dels horaris i condicions dels cursos
organitzats per la UV a les possibilitats
del personal.

+ Donar facilitats econòmiques i docents
per a la realització d’estades
d’investigació fora de la Universitat de
València i facilitar la participació en
projectes i convocatòries d’investigació
del conjunt del PDI.

+ Incentivar i reconèixer les iniciatives de
difusió social del coneixement
realitzades per part del PDI, incloent
aquest tipus d’activitats en la valoració
del seu treball.

+ Assegurar la transferència dels resultats
de la investigació, garantint la seua
disponibilitat pública. Cal la creació
d’estructures no mercantils de
transferència del coneixement al conjunt
de la societat.

 DE DEFENSAR PUJADES RETRIBUTIVES QUE PERMETAN
AVANÇAR CAP A SALARIS MÉS JUSTOS PER A TOT EL PDI
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”Realitzar les
avaluacions de

riscos psicosocials
amb perspectiva de

gènere.

+ Implementar el Pla d'Igualtat de Gènere,
evitant pràctiques discriminatòries i
afavorint de manera activa una comunitat
universitària realment igualitària.

+ Assegurar el suport i acompanyament en
cas de violència de gènere, especialment
durant el procés de denúncia i resolució
a les víctimes que ho sol·liciten.

+ Garantir una universitat sense pràctiques,
sense personal i sense un coneixement
marcats pel masclisme.

CAP AGRESSIÓ SENSE RESPOSTA

LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I PERSONAL

+ Ple desenvolupament del Pla Concilia a la
Universitat.

+ Exigir la dotació del professorat
corresponent per a garantir que els
permisos de maternitat i paternitat es
gaudisquen en plenitud, la equiparació
dels permisos de maternitat i paternitat
iguals i intransferibles per naixement i/o
adopció, i el reconeixement en la càrrega

docent de tots els permisos que puga
gaudir el PDI (maternitat, paternitat,
dependència, etc.).

+ Flexibilitat de jornada per a adaptar-la a
circumstàncies familiars i personals i en
particular per a l’atenció de fills i filles o
persones dependents.

D’IMPLICAR-SE EN LA PROTECCIÓ DE LA SALUT
+ Aconseguir espais de treball saludables,

ja siguen aules, despatxos, laboratoris o
qualsevol instal·lació.

+ Incorporar els criteris preventius en les
polítiques d’inversió, implantant
programes de vigilància específica de la
salut, en funció de les diferents tasques
desenvolupades, i plans de prevenció
específics que identifiquen els riscos,
planifiquen les actuacions, siguen
avaluables i facen visibles les mesures.

+ Definir i incorporar noves contingències
en el Fons Social que donen resposta,

entre altres, a situacions sobrevingudes
de malaltia.

+ Ampliar els supòsits en què s’han de
complementar les retribucions en les
situacions d’Incapacitat Temporal.

+ Generalització de l’avaluació dels riscos
psicosocials, fent particular èmfasi en les
seues causes derivades de l’organització
del treball i les condicions laborals.

+ Creació de zones de descans a cada
campus on les treballadores
embarassades i mares lactants puguen
descansar en condicions adequades.

D’EXIGIR COM A DRET FONAMENTAL

DE SOSTENIR LA LLUITA CONTRA EL MASCLISME,
LA DISCRIMINACIÓ I LA VIOLÈNCIA DE GÉNERE.
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D’IMPULSAR LA QUALITAT DE VIDA I L’ACCIÓ SOCIAL
+ Negociar noves polítiques d'acció social

a aplicar a la Universitat, així com
l'ampliació de la seua dotació econòmica.

+ Potenciar la cultura i el patrimoni,
fomentant la creació i la difusió cultural
en la comunitat universitària i en la
societat valenciana.

+ Exigir un augment de la implantació de
sistemes d'estalvi energètic i exigir
l'ampliació d'actuacions encaminades a
la minimització dels residus sòlids i la
recollida selectiva.

+ Impulsar la realització d’actuacions
encaminades a promocionar l'oci actiu,
l'esport, i la cultura sense discriminar a
cap campus. Cal promoure un increment

dels serveis destinats a la comunitat
universitària

+ Promoure una universitat que opte pel
comerç just, la compra pública ètica i
sostenible, i el consum ecològic, volem
una universitat compromesa amb la
sostenibilitat.

+ Demandar acords amb transports
públics que siguen realment
avantatjosos per a la comunitat
universitària. Millorar la mobilitat al
Campus de Burjassot perquè la línia
d’EMT 63 funcione tot l’any

DE FOMENTAR I ASSEGURAR LA

+ Reivindicar els drets de participació en
la universitat de tots i totes, amb
especial atenció als col·lectius precaris,
i demandar mesures que incentiven la
participació a tots els nivells de decisió.

+ Reivindicar la millora de la participació
del PDI laboral en els òrgans de govern,
la presència plena en els òrgans de
govern de la universitat del professorat
no doctor i la plena participació dels
professorat associat en els Consells de
Departament.

+ Intensificar el contacte sindical amb les
treballadores i els treballadors, amb les
plataformes de reivindicació i amb els
sindicats i associacions estudiantils,
dins del nostre compromís per la lluita
unitària.

PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA A LA UNIVERSITAT

Suma’t
Vota
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ÉS EL

www.uv.es/ccoo/eleccions2018

Més informació a:

MOMENT

CANDIDATURA A LA JUNTA DE PDI

CANDIDATURA AL  COL·LEGI DE TÈCNICS I ADMINISTRATIUS
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La nostra història ens avala. No és
casualitat que durant tants anys

hàgem tingut la vostra confiança,
fruit d'un treball
continuat, seriós,

rigorós, coherent i
enfocat a millorar les
condicions laborals”

1. Julián Sanz Hoya

2. Ester Alba Pagan

3. Toni Simón Fuentes

4. Gloria Berenguer Contri

5. Amparo Martí Trotonda

6. Francesc Hernández Dobón

7. Nacho Valenzuela Ríos

8. Pura Peris García

9. Miguel Ángel García Calavia

10. Soraya Vallés Martí

11. Ramón Torcal Tomás

12. Ángeles Pla Vall

13. Paco Martínez Gallego

14. Elena Cantarino Suñer

15. Clodoaldo Roldan García

16. Trinidad Casasus Estellés

17. Salvador Montesinos Oltra

18. M.dels Àngels Dasí Coscollar

19. José Beltrán Llavador

20. Consuelo Candel Vila

21. Carmen Rodríguez Gonzalo

22. Toni Merelles Tormo

23. Anacleto Ferrer Mas

24. Soledad Barreda Reines

25. Vicente Tordera Donderis

26. Xosé Souto González

27. Ofelia Vila Busó

28. Jordi Solbes Matarredona

29. Carmelo Lozano Serrano

30. Andrés Cantarero Sáez

31. M. Francisca Abad García

32. Martín Aldasoro Celaya

33. Rubén Martínez Dalmau

34. María José Gabaldón Coronado

35. José Vicente Pérez Cosín

36. Francisco Vicente Pedros

37. Santiago Renard Álvarez

38. María Carmen Tatay Puchades

39. Jesús Alcolea Banegas

40. Juan Segura García del Río

41. Rosa María Marín Sáez

42. Rafa Fernández Guerrero

43. Amparo Vilches Peña

44. Joan Alcázar Garrido

45. Pere J. Beneyto Calatayud

46. Ismael Saz Campos

1. Lara Manyes i Font

2. Vicent Claramonte Sanz

3. Sandra Valencia Peris

4. Raúl Lorente Campos

5. Rosana Montalbán Moya

6. Juan Miguel Soria García

7. Carlos Fuertes Muñoz

8. Sefa Benlloch Fornes

9. Elena Mut Montalva

10. Daniel Carrasquer Moya

11. Alicia Gadea Rodenas

12. Julia Haba Osca

13. Javier Gómez Ferri

14. Xelo Dolz Dolz

15. Jordi Valor Abad

16. Vanessa Vidal Mayor

17. Javier Bascuñán Cortés

18. Margarita Bakieva

19. Félix Bou Moliner

20. Juan Pecourt Gracia

21. Olga Mayoral García-Berlanga

22. Xavier García Massó

23. Vallivana Bordas Valls

24. Roger Muñoz Navarro
25. María Tatiana Pina Desfilis
26. José Manuel Mira Engo

27. Lucía Carbonell José

28. Jorge Lizandra Mora

29. María Ángeles Abellán López

30. Rafael Benítez Suarez

31. María del Cielo Esteban Fonollosa

32. Jesús Antonio Fernández Zamora

33. Ahmed Haderbache Bernárdez

34. Diego García Monteagudo

35. Melanie Ibáñez Domingo

36. Luis Roca Pérez

37. Beatriz Sánchez Félix

38. Pablo Royo Simó

39. Miquel Ángel Oltra Albiach

40. Nuria Llaguerri Pubill

41. Jordi Durbán Sánchez

42. Rosa María Pardo Coy

43. Xavier Pons Diez

44. Mireia Movellan Luis

45. Luis Solón Carbonell Bofill

46. Javier García Ramos
47. José Plumed Sancho
48. Vicente López Martínez
49. Rosa Pérez Garijo

www.uv.es/ccoo

