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”

Davant dels nombrosos rumors creats després de la reunió del dimarts 10 de maig de la
Comissió de Seguiment de l’ACT 2008-2011, CGT vol manifestar:
1. Creiem poc seriós i responsable l’actitud de determinades seccions sindicals bolcant
en determinats col·lectius de PAS consideracions d’índole corporativa que només estan
creant malestar i incerteses poc desitjables per al conjunt de la plantilla.
2. Que va ser gràcies al suport i pressió de TOT EL PAS com es va poder canalitzar un
procés negociador que havia estat obviat tantes vegades pels equips directius de la
UVEG, amb el seu Rector al cap. Els diferents sindicats ens vam seure, amb major o
menor fortuna, per aconseguir materialitzar en un document les històriques i justes
reivindicacions del PAS d’aquesta universitat.
3. Que no hem d’oblidar el context general en el qual estem immersos (Veure article
premsa) de deteriorament dels serveis públics, incloent-hi des de polítiques de
privatitzacions a baixades de salaris, per a pal·liar o salvar de la fallida a diverses
administracions públiques, especialment la de la Generalitat Valenciana.
Són les polítiques aplicades pel PP, a nivell autonòmic, i pel PSOE, a nivell estatal, les
que han bloquejat l’aplicació de l’ACT, via decrets. Són aquestes polítiques les que
estan atacant la dignitat dels treballadors i treballadores públiques, i intentant
domesticar qualsevol mostra de resistència. Des de CGT creiem que aquesta estafa no
l’hem de pagar les persones que treballem per a l’administració pública.
4. Per tot això considerem:
A. El compliment i bon desenvolupament dels punts que queden per aplicar de l’acord
passa no només per la necessària voluntat política dels màxims representants
institucionals de la UVEG sino també per la bona actitud de tots els sindicats presents
perquè en el menor termini possible es puguen desenvolupar.
B. L’actual equip directiu ha d’escometre, sense més excuses, tots els punts que tan sols
necessiten dels impuls institucionals per desenvolupar-se tal com ve expressat en el
document (veure document comparatiu)
C. Finalment, invitem a les diferents seccions sindicals de la universitat a crear JA una
comissió sindical on debatre seriosament les possibles posicions comunes per afrontar
aquest procés, ampliant aquestes reunions als altres temes importants que estan damunt
la taula com ara el Pla de formació o els documents que giren entorn al Pla estratègic.

