Estabilitzar ocupació
Recuperar la negociació col·lectiva
Recuperar poder adquisitiu

ÉS EL
MOMENT!
EL TEU TREBALL
NO ÉS INVISIBLE

AQUEST ÉS EL TEU SINDICAT

CCOO és el primer sindicat de l’Estat per afiliació i per nombre de dele- •
gats i delegades triades en les eleccions sindicals.
•
Som un sindicat de classe, reivindicatiu i participatiu, que vol representar i defensar els interessos del món assalariat, de les persones pensi•
onistes, aturades, emigrants i immigrants i de la joventut.

PER QUÈ VOTAR A CCOO?
L’acció de la Secció Sindical de CCOO té un abast que va més enllà de
l’àmbit de la Universitat. A més de fer una defensa directa dels interessos del personal de la Universitat, la nostra presència en les negociacions estatals i autonòmiques ens permet aconseguir més beneficis i
millores.
En aquests últims quatre anys hem hagut de lluitar durament per a
aconseguir la recuperació de molts drets bàsics arrabassats per la majoria absoluta de l’anterior govern.
ÉS EL MOMENT de continuar avançant amb CCOO per a seguir construint.
ÉS EL MOMENT de sumar-se a CCOO per a no permetre cap classe de
reculada.
ÉS EL MOMENT de CCOO.

Recuperació de la paga extraordinària de juny del 2012.
Cobrament del 100% de la carrera professional per a personal funcionari i laboral indefinit.
Recuperació dels dies de lliure disposició, antiguitat i vacances
(moscosos, canosos i vacances).

CCOO és un sindicat d’homes i dones que té entre els seus principis
• Increment salarial.
impulsar i desenvolupar la igualtat d’oportunitats, així com combatre
• 100% de les retribucions en la prestació per malaltia (Incapacitat
la discriminació per raó de sexe.
Transitòria).
Som un sindicat sociopolític. Reivindiquem la millora de les condicions
de treball i de vida i assumim la defensa de tot el que ens afecta com a • Ampliació del permís de paternitat.
treballadores i treballadors, dins i fora de l’empresa.
• Major flexibilitat horària per a conciliar la vida familiar, laboral i
personal.
CCOO és un sindicat que actua de manera autònoma i independent
dels poders econòmics, de l’Estat i de qualsevol altre interés aliè a les
• Acord d’estabilització de plantilla.
seues finalitats, i també dels partits polítics.
• Impuls i participació activa en l’elaboració del II Pla d’Igualtat UPV:
CCOO és un sindicat que creu en la justícia social i en el progrés i, a
• Inclusió de polítiques LGTBI.
través de la negociació, arriba a acords per a aconseguir les màximes
millores per a la classe treballadora.
• Protocol Assetjament laboral.
El pròxim 4 de desembre, tornem a tenir una cita davant les urnes per
a triar de nou als nostres nostres representants del personal de la UPV
davant l’Administració.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

QUÉ HEM ACONSEGUIT?

• Protocol Assetjament sexual.
• Pla de mobilitat.
• Impuls i participació activa en polítiques de sensibilització sobre
Igualtat i Violència de Gènere.
• Manteniment del barem actual per a no perjudicar la consolidació
d’ocupació.

QUÉ DEFENSA I PER QUÉ LLUITA CCOO?
ESTUDI DE LA PLANTILLA I MILLORES RETRIBUTIVES

BAREM PER A CONCURSOS I CONVOCATÒRIES

CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ PERMANENT DE VIGILÀNCIA I
INTERPRETACIÓ DEL PLA CONCILIA

• Realització del catàleg de funcions per a fer una correcta classifica- • Definir un barem-marc per a les convocatòries que es realitzen, que
ció de Categories Professionals.
no cree greuges comparatius entre el Torn de Promoció Interna i el • Estudi i modificació de tots aquells aspectes del Pla Concilia en els
Torn Lliure.
quals han sorgit divergències amb l’Administració i aplicació de to• Anàlisi de les necessitats de personal, tenint en compte el nombre
tes les millores per a tot el Personal de la UPV
d’efectius i la seua qualificació.
• Regular un procediment per a adjudicació de comissions de servei i
intentar eliminar la discrecionalitat en la seua concessió.
• Reducció horària sense minva salarial per al personal major de 60
• Establiment de la carrera professional per a personal funcionari inanys.
terí i laboral temporal.
•
Implantar la jornada laboral de 35 hores setmanals.
• Foment de la promoció interna.
•
Augment del període retribuït per a l’excedència de
les víctimes de violència de gènere.

• Establiment d’un procediment estàndard que permeta el trasllat i la promoció interna entre llocs d’Administració Especial i Administració General, i viceversa.

PROMOCIÓ DE LA PREVENCIÓ I SALUT LABORAL

• Negociació d’un complement específic UPV, que incloga les pagues de productivitat per a assegurar-les i
consolidar-les.

• Equiparació dels serveis de promoció de la salut en
els Campus de Gandia i Alcoi.
• Serveis de promoció de la salut (ginecologia,
oftalmologia, psiquiatria, psicologia, logopèdia, etc.).

CONVOCATORIES D’OCUPACIÓ REGULARS AMB
L’OBJECTIU D’ANAR ELIMINANT LA TEMPORALITAT
• Estabilització de l’ocupació en el menor temps possible, amb especial atenció al personal laboral vinculat
a projectes, convenis i programes d’ajuda a la recerca,
amb la conversió de contractes temporals en contractes indefinits.

TRIBUNALS PROFESSIONALS EN ELS PROCESSOS DE
SELECCIÓ

• Cursos de preparació al part en la Universitat i
obertura de sales de lactància.

Candidatura CCOO al Campus de Vera

TRANSPARÈNCIA A LES BORSES DE TREBALL

•

Creació de la Unitat d’Emergències en la UPV.

•

Edificis saludables

• Tallers teoricopràctics en prevenció de la Salut
(AntiEstress, Pilates terapèutic; Mindfulness, etc.)

MEDI AMBIENT

• Augmentar la transparència en la gestió de les borses de treball, a • Implantació de l’ús d’energies renovables en les instal·lacions de la
través de la seua publicació en la pàgina web del Servei de Recursos
UPV.
• Creació d’una unitat especialitzada per a la realització de proves
Humans, que permeta, a les persones incloses en una borsa, comselectives, amb personal qualificat que aconseguisca que els pro• UPV ambientalment sostenible (edificacions, reutilització de recurprovar la seua situació a cada moment i, a les Seccions Sindicals,
cessos es resolguen amb major celeritat i garantisquen la seua obsos…)
exercir un control efectiu de la seua utilització.
jectivitat.
• Comissió paritària que participe en el disseny dels nous edificis perquè no siguen nocius per a la salut de les persones que hi treballen.
CONVENI COL·LECTIU PER AL PERSONAL LABORAL
• Signatura del II Conveni Col·lectiu de Personal Laboral de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana; per part de CCOO se segueix en la negociació amb la finalitat d’equiparar en drets i deures i estabilitzar al Personal Laboral.

No es venç sense lluitar
Tomàs de Kempis

QUÉ DEFENSA I PER QUÉ LLUITA CCOO?
FORMACIÓ

COOPERACIÓ

DIMARTS, 4 DE DESEMBRE

• Formació adequada a les necessitats reals i adaptades a cada lloc, • CCOO del PV destina el 0’7% de totes les quotes d’afiliació a finançar
amb especial atenció al personal dels Campus d’Alcoi i Gandia i al
les activitats de l’ONG Pau i Solidaritat, que té 9 projectes de coopersonal d’Administració Especial.
peració i 4 projectes d’Educació per al desenvolupament en diferents països d’Amèrica Central..

POLÍTIQUES D’IGUALTAT
• Aportem la participació femenina més nombrosa en els òrgans
de representació de la Universitat i lluitem per la consecució de la
Igualtat entre dones i homes.
• Revisió i utilització del llenguatge inclusiu en tota la informació publicitada i documentació generada per la UPV, així com impartició
de cursos formatius per a tota la comunitat universitària.
• Campanyes de sensibilització sobre igualtat i violència de gènere.
Formació específica per a tot el personal de la UPV.
• Tallers-classes-col·loquis sobre feminisme i diversitat LGTBIQ+
afectivo-sexual i de gènere.
Candidatura CCOO al Campus de Gandia

ELECCIONS SINDICALS 2018

NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA
• Polítiques actives d’aprenentatge del valencià.
• Cursos de reciclatge de valencià.
• Assegurar l’atenció pública en valencià.
• Ús del valencià en les noves tecnologies.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
Candidatura CCOO al Campus d’Alcoi

