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En el repartiment del Pasquí dedicat a propostes de negociació, que
vam fer durant el mes de juliol, un dels temors més greus que
comentàvem amb vosaltres mentre us informàvem ha ocorregut:

el govern valència ha INCOMPLIT el pacte a què havia arribat amb els
sindicats CCOO, CSIF i UGT sobre el desenvolupament de la carrera
professional. Des del Partit Popular s'havia venut el pacte com el
primer pas en la recuperació del poder adquisitiu perdut dels
treballadors i treballadores públiques i una clara demostració de la
recuperació de la nostra economia. Mentides i més mentides, i en van...

En el nostre àmbit universitari, com també us informàvem en aquest
pasquí, la Gerència en el seu moment  va reservar, molt
responsablement, els crèdits necessaris per aplicar la carrera a la
nostra universitat una vegada ho fera la G.V.  Aquests crèdits
finalistes suposaven un 1% de la massa salarial del PAS per als anys
2009 i 2010, i junts sumarien la no gens menyspreable quantitat
aproximada d’1 milió i mig d'euros. 

Mentre en l'àmbit de la Generalitat les forces sindicals determinen
les mesures de pressió a adoptar davant d'aquesta farsa contínua, a
part de la petició de dimissió del Conseller d'Hisenda i
d’Administració Pública, Sr. Moragues; creiem que a la nostra
universitat també hauríem d'arribar a un acord sindical que servira de
proposta conjunta davant d'aquestes decisions caciquils  del poder
polític però també perquè no es perden aquests fons que van ser
negociats i signats, amb molt esforç -recordem que fou en el 2n Acord
de Condicions de Treball per a millores, en les condicions econòmiques
i laborals del PAS.

Mentre ultimem, amb les vostres aportacions, una taula reivindicativa
sobre la base de la proposta distribuïda en l'últim pasquí, demanarem
una reunió a la resta de seccions sindicals per veure quines mesures
podem adoptar col•lectivament.

A més us informem de les següents notícies sociolaborals d'interès:  

-CGT denuncia el Síndic davant el Síndic i anirà a Anticorrupció
<http://sap.cgtvalencia.org/2014/08/cgt-denuncia-al-sindic-ante-el-sindic-
ehtml>;

-La Iaiaflauta que no volia pagar guerres amb els seus impostos
<http://sap.cgtvalencia.org/2014/08/la-yayaflauta-que-no-queria-pagar.html>;

-Els plans de Foment per al ferrocarril atempten contra la seguretat
en la circulació.
<http://sap.cgtvalencia.org/2014/08/los-planes-de-fomento-para-el.html>;
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-De centre social a pila de fem en un matí
<http://sap.cgtvalencia.org/2014/08/de-centro-social-montana-
de-escombros.html>;

-Tot el poder per a les mútues: No us poseu malalts!
<http://sap.cgtvalencia.org/2014/08/todo-el-poder-las-mutuas-
no-enfermeis.html>;
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