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CCOO INFORMA: NOVETATS CARRERA PROFESSIONAL DEL PAS 

El Secretari Autonòmic d’Educació i Investigació, Miguel Soler, ens ha comunicat a CCOO i la 
resta de Sindicats que la Generalitat adoptarà pròximament les decisions necessàries per 
a començar el procés d’homologació de la carrera professional del PAS de les Universitats 
amb la ja existent per al personal de la Generalitat. 

Aquestes decisions s’incorporaran a la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2017 o a 
la Llei d’Acompanyament d’aquests Pressupostos. La distinció entre una norma o una altra és 
molt important perquè suposa que en el primer cas l’autorització administrativa a les 
Universitats perquè puguen pagar la carrera professional estarà acompanyada del 
finançament corresponent, mentre que en el segon s’autoritzaria però sense dotació 
pressupostària.   

CCOO exigeix que la Generalitat no es limite a autoritzar que les Universitats paguen la 
carrera professional dels seus propis pressupostos, sinó que ha d’aportar el finançament 
necessari per tal que, a més de començar a pagar-la, es puguen assolir el més aviat possible 
els nivells de retribució que ja tenen la resta d’Administracions depenents de la Generalitat. 
Sense finançament de la Generalitat, a més a més, es generarien desigualtats entre els PAS 
d’unes Universitats (les que tenen recursos suficients per a pagar la carrera) i unes altres (les 
que no tenen finançament suficient). Diferències de finançament que no deriven d’una pitjor 
gestió de cada Universitat sinó de l’insuficient aportació de recursos públics i la no adaptació 
d’aquests a la situació específica de cada Universitat (problema especialment greu a la 
Universitat de València per la seua dimensió, característiques de la plantilla, etc.) 

CCOO valora positivament aquesta decisió, però vol subratllar que  només ve a  resoldre un 
problema que està pendent des de fa anys i sobre el que venim reivindicant insistentment 
que es resolguen les discriminacions encara existents per a les treballadores i treballadors de 
les Universitats. Caldrà, per tant, fer efectives aquestes mesures el més aviat possible i 
continuar donant resposta a la resta de problemes pendents, mitjançant la negociació amb 
els Sindicats, per la qual cosa és urgent la constitució de la Mesa Sectorial d’Universitats. Els 
Pressupostos de la Generalitat de 2017 són la primera oportunitat per a concretar si 
efectivament hi ha voluntat política de resoldre aquests problemes i, per tant, exigim una 
dotació pressupostària adient a les necessitats de les Universitats i el seu personal.  

CCOO continuarà treballant en contacte permanent amb tot el PAS per aconseguir el més 
aviat possible el pagament sencer de la carrera professional i la resta de mesures 
necessàries per a millorar les condicions de treball i la Universitat pública.  


