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PROPOSTA D'ESMENA DE L'STEPV A LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER AL 2018 SOBRE 

LA CARRERA PROFESSIONAL 

L'ÚNICA ACCEPTADA 

El 22 de novembre STEPV presentà una proposta d’esmena a la disposició addicional 26ª del Projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat per al 2018, per tal que el PAS de les universitats públiques perceba en 2018 un 
percentatge superior al 66% de les quanties del complement de carrera professional. La proposta la va presentar per 
registre a la mesa i als grups parlamentaris Compromís, Ciudadanos, PSPV-PSOE i PODEMOS/PODEM.  

El 27 de novembre ja us vàrem informar que el grup parlamentari PODEMOS/PODEM assumiria la defensa de la proposta 
d’esmena a la disposició addicional 26ª del Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2018, afegint 
que l’única proposta d’esmena sobre la carrera professional del PAS que arribà dins dels terminis establerts va 
ser la del STEPV. 

Un dirigent de PODEM ens ha mostrat l’esmena presentada pel seu grup parlamentari, l'únic que ha presentat una esmena 
perquè s’elimine el límit del 66% del complement de carrera professional del PAS de les universitats valencianes. Aquest 
dirigent ens ha confirmat que l’esmena va ser acceptada en la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda; raó per la 
qual no necessitarà sotmetre's al debat en el Ple de les Corts. 

En efecte, el diari de Sessions de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda, que tingué lloc el dia 13 de desembre 
de 2017, arreplega la intervenció del diputat David Torres Garcia, del grup parlamentari PODEMOS/PODEM a les Corts 
Valencianes, defensant l’esmena presentada, (intervenció que trobareu a la pàgina 1381), consistent en fixaren un 
import mínim del 66 per cent del complement de carrera professional per al PAS de les universitats públiques. 

L’esmena sobre la carrera professional, que és la nº 51, s’aprovà per 9 vots a favor, 1 en contra i 5 abstencions. 

Com que ha desaparegut en la Llei de Pressupostos el límit del 66% de la carrera professional, i que les universitats no 
necessiten cap autorització per part de la Generalitat, la decisió correspon exclusivament als equips rectorals. 

STEPV considera que el PAS ha de percebre el 100% de les retribucions corresponents a la carrera professional del PAS, 
sobretot si tenim en compte que el personal al servei de l’administració de la Generalitat cobrarà per segon any 
consecutiu, en 2018, el 100% de carrera professional. 

El PAS no pot ser discriminat per més temps!! 

El PAS ha de cobrar el 100% de la carrera professional en 2018!! 

Salutacions cordials. 
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