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La FE CCOO PV insta a les Universitats i Conselleria a millorar la
proposta de conveni col·lectiu del personal laboral
El conveni no ha de ser un recull de drets que ja estan regulats en diferents normes

El dia 27 de setembre es va reunir la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del
Personal Laboral de la Universitats Públiques Valencianes, en la qual va quedar de
manifest que les diferències entre Sindicats i Administracions són molt grans i no es
va produir pràcticament cap acostament. Fins i tot les Administracions varen marcar i
subratllar algunes línies roges, negant-se a acceptar qualsevol millora en permisos,
llicències, etc. que superen els de la Generalitat. Això sí, la Conselleria va deixar una
certa porta oberta a millores en la proposta retributiva, però de forma molt vaga i
sense concretar cap oferta.
La proposta presentada per Consellleria i les Universitats no és, en general, més que
una mera recopilació legislativa sense aportar millores de les condicions laborals,
deixant fora gran part de les propostes dels sindicats. Es va presentar una proposta
retributiva clarament insuficient i allunyada de les demandes sindicals. Una proposta
que, a més, s’implantaria al llarg de tres anys i que no arreplega tampoc les
reivindicacions del personal investigador. Més enllà de les retribucions, considerem
molt greu la negativa a acceptar millores en qüestions com la jornada laboral, dedicació
docent, figures contractuals, permisos i llicències
El conveni no pot ser un simple recull de drets que ja estan regulats en diferents
normes, com sembla pretenen les Administracions, ni tampoc situar les condicions
laborals del personal universitari en els nivells més baixos que ara tenen algunes
Universitats.
CCOO ha vingut recordant que el País Valencià és l'únic territori de l'Estat espanyol
sense un conveni col·lectiu, i una vegada més, manifestem la necessitat que les
Universitats i Conselleria materialitzen un compromís seriós i ferm de propostes que
permeten avançar. Cal que la la Generalitat aporte el finançament necessari per a
millorar la proposta retributiva i que les Universitats accepten avanços en altres temes
que ara consideren innegociables (contractes, jornada docent, permisos i llicències...).
Només aquest canvi d’actitud de les Administracions permetrà aconseguir un bon
Conveni Col·lectiu per al personal laboral de les Universitats públiques valencianes que
l’equipare amb la resta de l’Estat al més aviat possible.
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