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                 Valencia, 28 de setembre de 2018 

Junta de Personal d’Administració i Serveis                             Assumpte: Escrit President Junta Pas 

                                                                                                          Destinatari: Secretaria del Consell de  

                                                                                                          Govern UVEG 

                                                                                                          Destinataria:Sra.María Elena Olmos Ortega 

                                                                                                          Avda.: Blasco Ibañez, 13 

                                                                                                          Universitat de València                                                     

 

Senyora Secretària: 

 

Li faig arribar aquesta carta perquè siga leida en el Consell de Govern del 2 d'Octubre 

del 2018 en l'últim punt de l'ordre del dia "Precs i preguntes". 

Primer lamente no estar present en el Consell de Govern a causa d'estar fóra de 

València. 

 

Segon, vull fer constar el malestar que se m'ha fet arribar mitjançant dos escrits, els 

dos escrits es refereixen al mateix tema i és la convocatòria que va ser publicada el 

mes passat dels Cursos d'Idiomes. 

 

He d'esmentar que com a President de la Junta de PAS en reiterades ocasions vaig 

sol·licitar la retirada de les taxes de l'examen de Valencià i per fi en aquesta 

convocatòria s'ha realitzat açò al costat d'altres millores; No obstant açò he de 

denunciar com a President de la Junta de PAS igual que ho han fet i m'han sol·licitat 

que li'l faça saber la secció sindical de la UVEG, UGT i també els treballadors/es dels 

dos estaments de la UV, el PAS i el PDI amb sengles escrits així com signatures que 

aniran arribant a poc a poc a la Vicerectora d'Estudis i Política lingüística. 

 

Amb aquestes denúncies es fa saber que la convocatòria no s'ha fet d'una forma 

treballada, consensuada i aprovada per la mesa negociadora i el Consell de Govern. 
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També que en la convocatòria publicada hi ha falta d'informació, no esmentat que la 

formació en el lloc de treball de valencià i d'anglès va a costar diners als seus propis 

treballadors/es per a la seua pròpia formació, un dret que tenen tant el PAS com el PDI 

segons l'EBEP.  

Únicament t'esmenta el centre d'Idiomes de la UV que has d'abonar 321 euros i 40 de 

preinscripció quan demanes informació, és veritat que també t'esmenten que se't pot 

retornar els 321 si compleixes uns requisits. 

 

Amb el cobrament del curs de formació de Valencià i Anglés en el teu lloc de treball als 

seus treballadors/es, PAS i PDI, l'única cosa que es va a aconseguir és que la formació 

d'idiomes en el treball desaparega anys després d'anys, els seus propis treballadors/es  

no estan disposats/des a pagar per rebre formació sent un dret que ha d'assumir la UV 

que és l'empresa en la qual treballem tots. 

 

En conclusió tants els treballadors/es de la UV (amb el seu escrit i les seues signatures) 

,com la UGT, així com jo com a President de la Junta de PAS sol·licitem a la Vicerectora 

d'Estudis i Política lingüística i a la Senyora Rectora que es retire de la convocatòria el 

pagament als seus treballadors/es ja siguen PAS com PDI dels cursos d'idiomes de 

formació en el lloc de treball. 

 

Esperant una solució sadisfactoria a aquest tema, agraïsc per endavant la consideració 

d'aquest assumpte en el Consell de Govern. 

Salutacions i atentament. 

 

 

President Junta de PAS  UVEG. 

 

 

Signat.: Pedro Cabrera Juan 

 


