LA FALTA DE SERIETAT I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES.
El 22 de febrer del 2012 es va demanar a la Generalitat de Catalunya, amb
registre d’entrada, una sèrie de dades per saber a quin nivell estava el nostre
Sindicat vers els altres.
La resposta arriba el dissabte 27 de juliol del 2013, desprès de signar el corresponent Vist i Plau de recepció.
És evident el perjudici causat en contra de CSI·F i en favor dels altres sindicats. Son com a mínim, 17 mesos
d'avantatge.
Sempre hem tingut el dret, per llei, d’assistir a la Mesa General d’Universitats en la proporció que ens
correspon, incloses les Comissions i Subcomissions fins que algú, dels que ja formaven part d’elles, va
determinar tallar-ho.
Per poder presentar una querella davant algun Jutge, per defensar aquest dret, es necessiten proves signades i
certificades sense les quals es perdre el temps. Per tindre-les s’havia d’esperar a que las enviessin. Com que
anava passant el temps, i no es rebia resposta, s’estava disposat a presentar querella contra la Generalitat de
Catalunya per aquesta falta de formalitat. Quant ja teníem el nostre advocat per actuar, cau malalt per una
llarga temporada. En aquest interí arriba la esperada resposta de la Generalitat de Catalunya que ens facilita
amb detall tot el que volíem. En aquest període de 17 mesos, que han tardat en respondre, es van presentar
reclamacions, per escrit, per telèfon i de paraula presencial. No entenem aquesta falta de transparència quant
aquests resultats son públics.
La segona part consistia en anar al Jutge presentant tota la documentació rebuda per demostrar-li que amb el
nostre percentatge teníem dret d’assistir a totes les reunions de la Mesa Negociadora d’Universitats. Tampoc
es necessari perquè no fa ni un mes que ens han obert totes les portes per anar a totes les reunions que ens
corresponen per llei.
Es evident que hem tingut que fer tots aquests moviments perquè aquests certificats no existien en el nostre
sindicat CSI·F autonòmic de Catalunya.
Bé, que per molts anys, guardin el respecte que mereixen tots els sindicats i que aquets recordin que les lleis
son per respectar-les.
Tenim dos bons elements que ja assisteixen a aquestes reunions com son la Aurora Climent com representant
laboral i de Girona i en Xavi Amat representant funcionari i de Barcelona.

