
 

 

Bon dia: 

Ja conegueu allò que va passar dilluns dia 16 durant la -maratoniana- mesa 

negociadora. Un seguit de temes, des del nou programa d'avaluació docent fins a la 

validació de la nova RLT van ser tractats sense possibilitat d'ajornar la negociació 

d'alguns d'ells, malgrat que les diferents seccions sindicals ho vam demanar. 

Així les coses, gairebé no hi va haver cap negociació i només des de la Intersindical 

vam poder introduïr una proposta de modificació de la nova RLT, en el sentit de que el 

cos d'auxiliar de servei deixe de tindre la consideració d'administració especial i 

passe a ser administració general, amb la intenció de que puga tindre un itinerari 

i unes possibilitats de promoció molt més amples. Aquesta proposta no va ser 

rebutjada per la gerència, en principi, i estarem molt pendents per a que siga posada en 

marxa com més aviat millor. 

Abans i després d'aquest tema la mesa no va fer, en cap moment, honor al seu nom. I 

no és la primera vegada que això ocurreix. La Mesa Negociadora està transformant-se 

en una mesa "informadora" on les seccions sindicals no tenim cap oportunitat d'introduïr 

cap modificació als documents que se'ns presenten i on els nostres arguments es veuen 

rebutjats una i altra vegada (molt sovint sense argumentació en contra) com si d'un 

frontó es tractara. Poc importa, pel que sembla, que la majoria de les qüestions que s'hi 

tracten acaben sent rebutjades, de forma explícita, per totes les seccions sindicals, amb 

votacions unànims en contra de les propostes de l'administració. 

En aquest moment, i amb aquest panorama, l'administració pretén validar una retallada 

salvatge als nostres drets adquirits i gaudits durant molt de temps. No podem consertir-

ho.  

Per això uns recordem la convocatòria de una CONCENTRACIÓ DE PROTESTA davant 

l'edifici de Rectorat demà DIVENDRES  a les 9'45. 

Us hi esperem! 

Salutacions 

Rafa Gil 


