
 

 

 

CGT l’única garantia en defensa dels legítims drets del PAS 

Un sindicat ha de ser una eina al servei de la classe treballadora, una eina 
de lluita per aconseguir millors condicions laborals per a tothom. També ha 
de ser una manera de construir noves realitats, atacant el cor del sistema 
i defensant aquelles persones que la societat expulsa més enllà dels 
marges. 

La CGT fa molts anys que dona la cara. Ha sabut quin és el seu lloc a cada 
moment i ha estat allà on se l'ha necessitada. Aquest és el nostre aval més 
gran.  

La CGT és un projecte on decideixen les persones, on decideixes tu. I hem 
après que la lluita és l'únic camí per aconseguir que les coses siguen més 
justes. 

Però perquè això passe cal tenir clar del costat de qui toca estar i no omplir 
a la gent el cap amb promeses electorals buides de contingut. Des de CGT 
només podem prometre una cosa: FEINA  

Moltes de vosaltres haureu notat que en aquests últims quatre anys no heu 
rebut informació de la Mesa Negociadora per part de CGT perquè no hem 
pogut estar presents amb dret a vot, i els membres de dit òrgan (d’una part 
l’Equip de Govern de la UV i d’altra CCOO, UGT, STEPV i CSIF) es van negar 
a acceptar la nostra presència amb veu i accés directe i immediat a la 
informació. Malgrat els entrebancs hem continuat treballant i sent els toca 
nassos de la direcció universitària, demanant contínuament a la 
vicegerència la informació tractada a la Mesa i fent propostes sobre els 
diferents temes.  

Hem exigit, a través de comunicacions i fins i tot recursos, què s’incloguen 
en les convocatòries totes les places susceptibles de ser convocades, per 
frenar, tot el possible, la temporalitat i la discrecionalitat en els 
nomenaments del PAS.  



CGT, estant en la Mesa Negociadora, no aprovà les ofertes d’ocupació que 
mai incloïen aquestes places estructurals que estaven fora de la RLT i que 
ara ja ningú dubta que estaven en frau de llei.  

En aquest procés d’aflorament de places nosaltres considerem que encara 
s’han quedat moltes en el calaix, perquè tenim una universitat cagarrita 
davant els diferents governs. Aquestes places no hem pogut lluitar-les en la 
Mesa de la cabotà però tenim interposat un recurs de reposició per 
demanar que s’incorporen a l’oferta extraordinària les places de les 
persones que han sigut valentes per tirar endavant. 

Alhora, hem eixit al carrer, hem convocat manifestacions amb la campanya 
“Regularització, ja!” per acabar amb la precarització i el frau en la 
contractació pública. 

També hem exigit un pla global de formació que cobrisca les necessitats 
laborals de tot el personal de les diferents escales, grups, categories... i hem 
plantejat que, en comptes de oferir-nos cursos per gestionar l’estrès o el 
burn out, pagaria més la pena millorar l’organització del treball per evitar-
nos aquests perillosos companys de treball. 

Encara això, des de CGT som perfectament conscients de que queda molta 
feina per fer i moltes coses encara per aconseguir.    
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CGT, directe al cor del sistema 

NI ESTEM EN VENDA, NI ENS RENDIM 
EL DIJOUS 1 DE DESEMBRE   VOTA CGT!!! 

 

CONTINUARÀ ...  

https://www.uv.es/uvweb/cgt/ca/comunitat-universitaria/eleccions-sindicals-2022/candidatura-pas-1286284025645.html
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