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INTERVENCIÓ de Guillermo Martí,
Secretari General de FETE-UGT PV:

Després del 27 de maig en què el Partit Popular va guan-
yár les eleccions autonòmiques, en el món universitari res
va ser igual. Ho constatem amb els fets que la Universitat ha
deixat de ser una prioritat per al Consell de la Generalitat.
Els motius són molts però hi ressaltem els més evidents:

• La supressió de la Conselleria d'Universitat i Empresa, en
un moment de canvi de cicle econòmic on s'han de recol-
zar les activitats productives basades en el coneixement.

•  L'ajornament a 14 anys de més de 900 milions/€ que
deu el Consell a les cinc universitats públiques, privant així
a aquestes del suport    econòmic per a realitzar inversions,
finançar els canvis de Bolonya, la posada en marxa dels
parcs científics, etc.

• La imposició de la VIU amb el seu edifici emblemàtic de
Frank Gerig.

• El canvi de responsables polítics d'Universitat en la Con-
selleria.

• L'assignació unilateral del títol de medicina en la Univer-
sitat Catòlica.

• L'eterna negativa a la constitució de la Mesa Sectorial
d'universitats.

• La desaparició de 200 milions/€ dels pressupostos de la
universitat.

La ralentització eterna de la negociació de les condi-
cions laborals dels treballadors i treballadores de les uni-
versitats. Com tot seguit hi explicarán els meus companys
i companyes.

INTERVENCIÓ de Susana Díaz, Secretària
d’Universitat de FETE-UGT PV:
Actualitzar el Conveni de PAS laboral, que és de 1997
(12 anys) i falta negociar el Conveni PDI laboral,
inexistent, excepte esborrany presentat.

Des de FETE-UGT-PV s'ha defés i exigit en nombroses
ocasions, la funcionarització del PDI laboral en les universi-

Les  Seccions Sindicals de FETE-UGT PV de les
universitats valencianes van denunciar el passat dia 25
de juny, en roda de premsa, l'abandó de les condicions

laborals del personal universitari de la Comunitat
Valenciana per part de la Conselleria d'Educació
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tats públiques valencianes. Fins que no es faça patent esta
proposta, pensem que el Conveni Col·lectiu és la manera
més adequada de millorar les condicions laborals del PDI
contractat. En cada comunitat autònoma hi ha diferents
tipus d'acords, s'han firmat Convenis Col·lectius en les
comunitats autònomes de: Euskadi, Madrid, Andalusia, La
Rioja, Catalunya, Aragó i Galícia. Recentment s'ha firmat un
preacord de Conveni en la Comunitat autònoma de Caste-
lla-Lleó i en altres comunitats, on no hi ha o hi ha un prea-
cord. FETE-UGT-PV denúncia clarament la falta de voluntat
negociadora de l'Administració Educativa pel que fa a este
punt.

El PDI laboral de la Comunitat Valenciana té retribucions
per davall de les d'altres universitats públiques de l'estat.
La dificultat radica en l'absència d'equiparació amb el PDI
funcionari, quan en realitat exercixen les mateixes funcions
tant docents com investigadores.

Quant al Conveni existent del PAS laboral, exigim que
comencen les negociacions del III Conveni Col·lectiu del PAS
Laboral de les universitats públiques valencianes, ja que el
que es troba vigent no s'ha modificat des de la seua firma en
1997 i que actualment està denunciat des de fa 10 anys.

Considerem, per tant, que és urgent i necessari la posa-
da en marxa de les Meses de Negociació de PAS i PDI, que
es troben inactives o que a més, ni existixen, com és el cas
de la Mesa Sectorial d'Universitat i exigim a més, la partici-
pació i implicació activa de l'Administració Educativa en els
processos negociadors, amb l'objectiu de  millorar les con-
dicions laborals d'estos col·lectius i en resum de la qualitat
de les universitats públiques valencianes.

INTERVENCIÓ de Joaquín Sánchez, UMH:

Estudi global de tot el sistema universitari valencià
sobre l'impacte en les dotacions docents actuals,
davant de la implantació dels nous títols de l'Espai
Superior Europeu. 

L'adaptació dels estudis al nou Espai Europeu d'Educa-
ció Superior, conegut com Pla Bolonya; s'ha aprofitat per
a realitzar una transformació en els mètodes d'ensenyan-
ça i formació dels futurs graduats, amb l'objecte de, d'una
banda, fer homologables els títols en tot Europa i, per una
altra, obtindre uns graduats amb una formació que afa-
vorisca la seua inserció laboral i repercutisca positiva-
ment en la nostra societat. Esta adaptació ha suposat que
les universitats treballen, de valent, en la configuració
dels nous graus i el grau de progrés en esta tasca de les
distintes universitats valencianes és dispar. Esta transfor-
mació dels estudis universitaris comporta una sèrie d'ele-
ments a tindre en compte perquè la seua implantació
siga un èxit, per això entenem que la Generalitat Valen-
ciana hauria de tindre realitzat, com més prompte millor,
un estudi global de tot el sistema universitari valencià,
que valore l'impacte en les dotacions docents actuals i
que servisca com a base per a dotar de sentit la transfor-

mació que suposa el marc de l'Espai Europeu d'Educació
Superior. Sense este estudi, és probable que estiguem
condemnats a polítiques universitàries caòtiques que en
res ajuden a millorar la qualitat i ordenament dels estudis
universitaris.

INTERVENCIÓ d'Adoración Carratalá, UA:

Actualitzar el complement autonòmic del Personal
Docent i Investigador (PDI), l'anterior acord està
arreplegat en el Decret 174/2002 (7 anys).

El RD174/2002, que regula el règim i les retribucions del
professorat contractat laboral i les retribucions addicionals
del professorat funcionari de la Comunitat Valenciana, és
un document que necessita urgentment ser modificat.
Este fet és reconegut per l'Administració que, des de 2006,
ha dedicat diverses reunions amb els sindicats i que, no
obstant això, a hores d'ara, no ha sigut capaç d'elaborar un
esborrany de modificació per a negociar.

Actualment, els complements que rep el professorat de
la Comunitat Valenciana són els més baixos d'Espanya (un
25% per davall de la mitjana) i estos complements, en la
forma en què estan concebuts en el RD174/2002, no arri-
ben a un gran percentatge del professorat funcionari. Però,
a més, el professorat contractat no té accés a ells.

El decret regula les retribucions del professorat contrac-
tat, establint les retribucions mínimes de sou base i com-
plements de destí, regulant uns mínims per als comple-
ments específics i no contempla el cobrament de quin-
quennis docents i sexennis d'investigació, el que conduïx a
establir diferències salarials  distintes entre les universitats
valencianes, a més d'entre les figures laborals i funciona-
rials amb les mateixes atribucions docents i d'investigació.

INTERVENCIÓ de Javier Vidal, UA:

Pla de Finançament que aborde l'estabilitat econòmica
de les actuals plantilles de les universitats valencianes.

El finançament de les universitats valencianes ha expe-
rimentat una caiguda espectacular com a conseqüència
del fi de Pla Plurianual de finançament, no renovat a finals
de 2008.  El nou sistema, basat en la improvisació compta-
ble i centrat exclusivament en el manteniment de les des-
peses corrents, ha suposat la supressió dels contractes-
programa i la fi de l'accés a finançament de les universitats
en convocatòries públiques. En termes generals, això
suposa un 25 per 100 menys d'ingressos respecte d'anys
anteriors. Inevitablement això està suposant la impossibili-
tat d'inversió per part de les universitats; repercussions
futures en la incapacitat per a aplicar amb eficiència els
nous graus; reducció de les possibilitats d'investigació;
penúria en la dotació de plantilles de professorat competi-
tiu i pèrdua de qualitat en la qualificació del capital humà
en formació. 


