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Negociacions?

Davant la intolerable situació creada per l'actual equip rectoral referent a la carrera professional per al PAS, i una
vegada recolzat des d'aquesta secció sindical el comunicat conjunt amb la intenció de mantenir una unitat sindical,
més necessària que mai, des de CGT volem manifestar: 

1. El PAS d'aquesta universitat no som treballadors i treballadores de segona categoria ni podem seguir sent
tractats com un col·lectiu passiu encara que no decidim les persones que poden formar part dels equips directius
universitaris. 

2. L'actitud de l'actual equip rectoral referent a la carrera respon solament a criteris polítics. Resulta indignant que
ja en el mes de novembre es consignara en els pressupostos de la nostra universitat únicament un 10% per a la
carrera professional del PAS i un 100% per als complements retributius del PDI funcionari TU acreditats a catedràtic,
sense ni tan sols saber quina quantitat econòmica anava a destinar-se des de Generalitat. 

3. Resulta també indignant que en la resta d'universitats públiques valencianes s'hagen realitzat esforços per a
pagar el màxim possible d'aquest complement per al PAS i ací totes les decisions sobre aquest tema han sigut preses
per a tot el contrari. 

4. Al 2011 patirem l’engany del Govern central i de la Generalitat, que no tan sols van paralitzar l’aplicació de la
carrera sinó que les retallades van fer desaparèixer l’1,5 milions d’euros ja pressupostats a la Universitat. 

5. Al 2015 patirem el doble engany del nou govern de la Generalitat: per una part amb la creació d'una carrera
professional "restringida i classista", que exclou, i penalitza a bona part del personal que promociona, i augmenta
l'escletxa salarial entre els grups superiors i inferiors; i per una altra part amb l'exclussió expressa de les universitats
en el decret de carrera professional, per a finalment incloure-les de manera parcial i amb un insuficient finançament
als pressupostos del 2017. 

6. Ara al 2017 patim l’engany de la pròpia Universitat, que es presenta en aquesta Comissió per a negociar la
implantació progressiva i homogènia d’aquests complements retributius, quan prèviament ha aprovat un pressupost
per a 2017 on queda consignat el pagament del 100% de les retribucions complementàries per al PDI laboral i per al
professorat TU acreditat a catedràtic, i tan sols el pagament del 10% de la carrera professional per al PAS. I fins i tot
ha comunicat a la Generalitat, sense negociar amb la representació sindical, la proposta de pagar el 100% de les
retribucions per al PDI i el 30% per al PAS, per a obtindre la preceptiva autorització. 
No tan sols fa una proposta discriminatòria dins del seu propi personal sinó també amb la resta de universitats
valencianes i amb la Generalitat (el personal de la Generalitat cobrarà aquest any el 100%, universitats com la UMH
tenen previst pagar el 100%, la UJI ha acordat el pagament del 50% i la UA, que està disposada a pagar un 30%, ja ha
manifestat la seua intenció de mantindre la paga de productivitat, un complement que el PAS de la nostra universitat
mai ha cobrat). 

CGT-UV porta més d'un any exigint que aquest assumpte siga tractat dins de l'àmbit de la nostra Mesa Negociadora i
intentant per tots els mitjans que hi haguera una unitat sindical, i així seguirà fent-ho, però amb la diferència que des
d'un primer moment crèiem que calia realitzar assemblees per a explicar a la gent el que estava passant i després
d'elles poder realitzar accions més contundents sobre aquest tema amb la intenció de què es respectara la dignitat
del PAS. 
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Ja sabem tots i totes des de fa molt de temps com prenen les decisions i amb quins criteris els diferents equips
rectorals i estem ja bastant fartes de seguir-los el joc amb polítiques sindicals tan tèbies. 

En aquest sentit i per a fer visible la nostra indignació us animem a què ompliu les dependències universitàries amb
cartells ben visibles que mostren la nostra repulsa a l'actitud prepotent de l'actual equip amb els lemes que cregueu,
o amb el que us proposem: EL PAS NO SOM PERSONAL DE SEGONA.
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