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- Transcorregut més d'un mes des de les eleccions sindicals a la UVEG
el passat dijous 15 es publicaven, finalment, els resultats definitius
de les mateixes.

Quedem a l'espera que es convoquen els òrgans de representació
sindical, sense més demora, per part de les presidències/secretàries
actuals que tenen la responsabilitat de fer-ho (aquestes presidències
pertanyen a delegats o delegades de Comissions a la Junta de PDI, de
Intersindical-STEPV a la Junta de PAS i d'UGT al Comitè d'Empresa)

L'assumpte és especialment transcendent donat les necessitats urgents
de negociació de diversos temes, entre ells el calendari laboral, el 
nou disseny de plantilla i els concursos de trasllats i promocions
pendents per a PAS, l'acord sobre delegats i delegades de prevenció,
la negociació de la carrera professional, la convocatòria de l'ajuda
social pendent, etc.
La Universitat si ha convocat per a final de més una reunió informal
per tal de parlar de les properes negociacions, bé que tampoc tenim
cap documentació ni proposta per la seua part.

Des d'aquesta secció sindical demanem urgentment la convocatòria
d'aquests òrgans per poder començar a treballar en tots aquests temes
el més ràpidament possible i demanem a la resta de seccions que
assumeixen la responsabilitat que tenen al respecte.

- En el mateix sentit seguim sense rebre cap comunicació oficial sobre
la nostra petició de reunió referent a l'abonament del vestuari 2014
per al personal laboral. Entenem que en aquest cas Gerència hauria
d'haver respost als motius pels quals encara no ha abonat aquestes
quantitats i animem que els companys i companyes afectades realitzen
les peticions individualitzades amb el model que enviem en l'anterior
butlletí o amb el que estimin oportú.

-Així mateix hem sol·licitat que s'abonen les quantitats relatives al
complement específic, reconegudes i compromès el seu pagament durant
2013 mitjançant "Resolució del Rector de la UV d'1 de Desembre de
2012, relativa a les mensualitats addicionals del Complement especific
del Professorat funcionari", que li corresponen al PDI funcionari i
encara pendents de pagament.

- Finalment vos enviem enllaç al projecte confederal de TV que hem
desenvolupat des de CGT. A la primera emissió podeu veure un
interessant reportatge i col·loqui sobre la corrupció, en la qual va
participar nostre company d'Administració Pública Kike Peris.

enllaç:
http://rojoynegrotv.org/
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************
Secció Sindical CGT - Universitat de València
Tf: (9639) 83041  e-mail: cgt@uv.es
"Amb la mobilització es pot guanyar o es pot perdre... sense
mobilització es perd sempre"
ATENCIÓ: el masclisme mata.
**************
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