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VOTA

1 Ramón Lozano Escrig
2 Carmen Mifsut Herrera
3 Isabel Parra Mora

4 Rosalía Guerrero Jordán
5 Armand Congost i Maestre
6 Luisa Allepuz Olsina
7 Antonio Ibáñez González7 Antonio Ibáñez González
8 M Carmen Villamayor Araque
9 Salva Banacloche Mares
10 Pep Sales Gabarda

11 Juan Carlos Gallega Ortega
12 Pedro Auñón Cabezuelo
13 Florencio Sayas Martínez
14 Vicente Caballer Hernández14 Vicente Caballer Hernández
15 Óscar Abella Abella
16 David Collados Palau
17 Ramón Bermejo Santa
18 Carme Torres i Serrano
19 Rubén Estévez Martínez
20 Mireia Orts Marcet
21 Julio Mifsut Herrera21 Julio Mifsut Herrera
22 Nuria Boronat Zarceño
23 Vicent Pla Bas
24 Pilar Sáez Jordán
25 Fran Rubio Consuegra
26 Sonia Romero Tomás
27 Susana Marco Gómez
28 José Latorre López28 José Latorre López
29 Gema Rodríguez Vicedo
30 Sales Galletero Pedroche
31 Juan Cancio Del Ramo
32 Emilia Moreno De La Vieja
33 J. Miguel Gallego Jiménez

JUNTA DE PAS

COMITÉ D’EMPRESA

1. Pelegrín Lacomba Mula
Especialistes no qualificats



QUI SOM?

La CGT es defineix com a sindicat de classe, assembleari, 
internacionalista, feminista i llibertari. La CGT és independent de 
partits polítics i administracions, i està implicada en els 
moviments socials i dels pobles.

PractiquemPractiquem un sindicalisme radicalment diferent als sindicats 
majoritaris; les nostres senyes d’identitat, els nostres pilars 
bàsics són: l’acció directa, la solidaritat i el recolzament mutu. 
Les eines per anar directament al cor del sistema

QUÈ FEM?

LaLa majoria de vosaltres ja ens coneixeu, ja sabeu com treballem, 
i també sabeu com han canviat les coses des que vam arribar. I 
haureu notat que en aquests últims quatre anys no heu rebut 
informació de la Mesa Negociadora per part de CGT: això és 
perquè des de les últimes eleccions no hem estat presents. Tots 
els vots conten, tota pedra fa paret i malauradament ens van 
faltar pedres per poder entrar i poder negociar, des d’una 
posicióposició més exigent, processos que consideràvem essencials i 
que són molt millorables.

No ignoreu com és de difícil aconseguir els objectius quan la 
negociació es una quimera. No som un sindicat de grans 
promeses. El nostre èxit passa per la teua participació en les 
decisions que t’afecten, i continuem somniant, tant de temps 
desprès, en la construcció d’un teixit en el qual cada persona 
tinga veu, en el qual cap organització puga decidir per tu.

ÉsÉs per això que no podem prometre tot el que voldríem, ja que 
no està a l’abast de les nostres mans. Només podem 
assegurar-te que treballarem per aconseguir tot allò que 
considerem just, les reivindicacions dels vostres col·lectius, 
sense favoritismes ni greuges comparatius, PER ANAR 
DIRECTAMENT AL COR DEL SISTEMA

DIRECTE AL COR DEL SISTEMA

FRONTFRONT a les malalties i desassossecs que ens produeix el 
Sistema que exigeix valoracions laborals que no sempre 
s’ajusten a criteris professionals i ètics, i provoquen un desgast 
emocional que el cos transforma en problemes físics, VOLEM 
un entorn de treball de qualitat que integre des de 
l’accessibilitat, que respecte el medi ambient i l’enriquiment 
personal i social de tots i totes. VOLEM ser valorades, 
reconegudesreconegudes i recolzades i sentir que el nostre treball té un 
sentit i és apreciat.

FRONT a la temporalitat i la precarietat que ens dona el 
Sistema, amb excessos i programes de PAS inacabables, o 
personal investigador eternament temporal de convocatòria en 
convocatòria, o professorat “fals” associat sense altra dedicació, 
i amb salaris de misèria, VOLEM l’estabilització dels llocs de 
treball, tant de professorat com de personal d’administració i de 
d’investigació. Hem d’anar més enllà de sentències judicials i 
propiciar un treball digne i de qualitat.propiciar un treball digne i de qualitat.

FRONT a l’explotació del sistema que contamina la universitat 
amb sobrecàrregues de treball impossibles d’assumir i amb 
problemes per a conciliar les nostre vides, VOLEM una 
Universitat per a les persones, on s’augmenten les plantilles per 
poder repartir el treball, i distribuir la riquesa.

FRONT a l’externalització dels treballs que promou el sistema 
per dividir-nos en personal de primera i de segona i allunya la 
defensa conjunta dels nostres drets. VOLEM una Universitat 
que reconega i dignifique el treball de tot el personal, no volem 

FRONT a les desigualtats del sistema i la seua universitat 
patriarcal, que continua aplicant les mateixes lògiques 
masclistes malgrat l’arribada d’algunes dones a la seua 
cúpula, VOLEM polítiques que erradiquen els assetjaments 
dins de la universitat i afavorisquen la igualtat de TOTES les 
dones.

FRONTFRONT al deteriorament de les universitats públiques, imposat 
pel Sistema, que permet introduir universitats privades, 
elitistes i que fracturen la societat, VOLEM una universitat 
pública, laica, integradora i gratuïta; amb mitjans suficients per 
a dur a terme les seues funcions amb dignitat, i afavorir la 
igualtat d'oportunitats per a TOTES les persones.

FRONTFRONT a la universitat de l’execel·lencia que li agrada al 
Sistema, amb la quantitat de rebombori d'actes, premis, 
rànquings elitistes i publireportatges institucionals que omplin 
la web de la Universitat, VOLEM una Universitat que es 
preocupe pel seu estudiantat, perquè reba la formació 
necessària per a convertir-se en persones preparades, tan 
professionalment com humana, i amb vocació de servei a la 
societat.societat.

FRONT a la lògica economicista del Sistema que limita les 
possibilitats d'investigació a la seua rendibilitat econòmica, 
VOLEM una universitat que afavorisca la generació i la 
transferència del coneixement a la societat per a millorar-la.

Però, sobretot, FRONT a un sistema que ens vol dòcils i sense 
resposta, VOLEM una plantilla que participe en la defensa dels 
seus drets, que es mobilitze i reivindique. Perquè recorda:

Sense tu
les sigles no són res


