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Senyor Rector, estimats/des membres del Consell de Govern:  

Com no i al meu pesar parlaré de la Carrera professional del PAS. Encara que la carrera 

professional ja es va iniciar en el mes de juliol, no aplicant-se a tots els empleats púbics de la 

Universitat i només reconeixent el dret als funcionaris/es de carrera i al personal laboral fix al 

nostre pesar i sé que també de la Universitat, estem segurs que este dret es reconeixerà a tots 

per igual encara que s'haja de reconéixer per mitjà  dels tribunals. 

El problema no és aquets, sinó un altre, en el mes de juliol d'enguany en la mesa negociadora i 

després ací en el Consell de Govern es va informar de l’Acord que es va arribar, on la 

Universitat de València en el mes de setembre s'assentaria a negociar amb la Generalitat 

Valenciana el percentatge d'aplicació de la Carrera professional del PAS de l'any 2018. També 

al juliol i ací en el Consell de Govern es va fer constar, que la UV  en els  seus pressupostos feia 

constar el 100% de la CP del PAS per al 2018. 

En data de hui oficialment no ens consta que els 5 Rectors de les Universitats publiques 

valencianes, pressionen o s’hagen reunit amb la GV per a fer valdré l’abonament del dret del 

100% de la CP del PAS per al 2018, com si es va fer en el seu dia per al seu altre estament que 

en enguany ja s’està cobrant el 100%. 

Senyor Rector, el PAS també és Universitat, també fem Universitat, també son Universitat. 

Estem en les portes del mes de novembre, només tenim rumors no oficials de que la GV no 

abonarà el 100% de la CP, perquè ha d’haver-hi progressivitat en tres anys. 

Senyor Rector li demane com a President de la Junta de PAS que: 

- Es reunisquen urgentment els 5 Rectors de les Univesitats publiques valencianes per a 

tractar el tema del percentatge del 2018, que deu de ser el 100% i portar una proposta 

comuna i ferma enfront de la GV. 



- Que si la GV no pensa pagar el 100%, esta ha d’autoritzar a les UPV el pagament de la 

part compensatòria fins arribar al 100% de la CP del PAS en el 2018. 

 

Senyor Rector el 2018 està ací al costat, queden dos mesos i açò és necesari i urgent. 

El PAS som Universitat, fem la Universitat. 

 

Gràcies 

 

 

Signat.: Pedro Cabrera Juan 

President de la Junta de PAS de la UVEG 

 


