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ELS NOSTRES DRETS

JA TOCA!
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els teus drets

Ara és temps de recuperar drets
laborals i posar en primer pla la defensa
de les nostres legítimes reivindicacions.
Per a millorar la qualitat de les
universitats públiques, també exigim
en veu alta que es respecte la nostra
dignitat.
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D

e s de l’inici de la crisi, les
treballadores i els treballadors de
l’ensenyament ens hem mobilitzat
de manera solidària amb els sectors
més vulnerables de la societat i hem
exigit solucions als greus problemes
socials. Ho hem fet i seguirem fent-ho
perquè és l’esperit del sindicat.

UNIVERSITATS PÚBLIQUES

ELS NOSTRES DRETS JA TOCA!
Després d’anys de lluita contra les
retallades, un nou govern en la Generalitat
ha permés revertir algunes injustícies
comeses contra l’ensenyament públic.
Tanmateix, sembla que els nostres drets
com a treballadors i treballadores han
quedat a la cua.
Ja toca recuperar els nostres drets
laborals, per a millorar la qualitat
educativa i per respecte a la nostra
dignitat.

 Recuperació i millora del poder
adquisitiu

 Processos de consolidació del personal
interí mitjançant accés diferenciat

 Homologació retributiva a l’alça
de totes les universitats públiques
valencianes

 Acabar amb el doble concurs per
accedir a un mateix lloc de treball que
pateix el professorat ajudant doctor en
la seua carrera professional

 Supressió dels descomptes per baixa
mèdica
 Reducció de la dedicació docent a la
situació prèvia al Decret Wert
 Disminució de la ràtio d’alumnat en
els primers cursos i ponderació de la
càrrega docent a la ràtio

 Recuperació o implantació dels premis
de jubilació i les ajudes d’acció social

 Eliminació de la taxa de reposició

 Còmput de tots els complements per a
la jubilació

els teus drets

JA TOCA!

 Abonament del 100 % de la carrera
professional del PAS en 2018

JA 01

 Dignitat salarial i laboral per al
professorat associat, el personal
investigador i el personal de suport
a la recerca. Inclusió d’una carrera
professional per a aquests col·lectius

 Inclusió del personal interí en el
sistema de carrera professional amb
condicions d’igualtat
 Tornada a la jornada de 35 hores
per al PAS universitari

 Constitució de la Mesa Sectorial
d’Universitats del País Valencià, on
poder negociar els decrets que afecten
al seu personal amb la Generalitat i les
universitats públiques valencianes

