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Benvolgudes companyes, 
Benvolguts companys, 
 
El passat 10 de febrer, el CAU va adreçar un escrit al gerent de la UB que 
textualment deia: 
 
“Mitjançant el present escrit, volem recordar-li que d’acord amb la lletra a) de l’apartat 
4.1 de l’article 4 del cinquè conveni col·lectiu del personal d’administració i serveis 
laboral de la UB, la UAB, la UPC, la UPF, la UdG, la UdL i la URV, la Universitat de 
Barcelona aplicarà automàticament en la nòmina del mes de març de 2011 del 
personal d’administració i serveis laboral, i de forma proporcional a les seves 
retribucions, el diferencial entre l’increment real de l’IPC estatal de l’any 2010 i 
l’increment general de les retribucions del personal d’administració i serveis laboral de 
la Universitat de Barcelona que fixa la Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2010.” 
 
El mateix escrit es va enviar als gerents de la UAB i UPC. Hores d’ara només el 
gerent de la UAB ha contestat a l’escrit en els termes següents: 
 
“En resposta al seu escrit (…) compleix-me significar-li la inaplicabilitat de l’esmentat 
precepte, al superar en la seva formulació d’increments l’establert a la Llei 26/2009 de 
Pressupostos Generals de l’Estat, contravenint amb això el que disposa l’article 22 de 
l’esmentada norma, de caràcter bàsic, i el seu corresponent art. 16 i 26 de la Llei 
25/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 
2010, esdevenint inaplicables els acords, convenis o pactes que impliquin creixements 
retributius superiors als que s’estableixen a l’esmentat article o a les normes que ho 
desenvolupen” 
 
Fent una mica de memòria, els arguments per tornar a incomplir el 5è conveni 
col·lectiu són els mateixos que donava la Generalitat en el moment que s’havia 
de fer efectiu el plus conveni 2010 (325 euros), amb la diferència que ara els 
dirigents de la universitat sembla que ja no necessiten l’excusa de la 
Generalitat. 
 
Com encara no hem cobrat la nòmina del mes de març 2011, no podem 
assegurar al cent per cent que les universitats tornaran a incomplir el conveni, 
però a la vista de la resposta del gerent de la UAB, tot apunta a que serà així -
retallades econòmiques al marge -. 
 
Preveient l’incompliment del conveni, hem fet algunes consultes jurídiques que 
ens indiquen que les universitats han de preveure en els seus pressupostos les 
obligacions econòmiques que van adquirir al signar el vigent conveni col·lectiu. 
Si en la nòmina del mes de març 2011 les universitats no fan efectives les 
seves obligacions econòmiques amb els seus treballadors i treballadores i no 
rebem els nostres diners, el CAU les demandarà per incompliment de conveni. 
Creiem que amb els nostres diners no s’hi pot jugar impunement. 
 



Us adjuntem una taula amb els imports aproximats (sense comptar la 
retallada del 5%) de les retribucions que les universitats ens haurien de pagar 
en la pròxima nòmina. Recordeu que la mensualitat del mes de juny 2010 va 
ser incrementada un 0,3% i a continuació reduïda en un 5%. Continuarem 
informant si es produeix el previsible incompliment de conveni. 
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