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Benvolgudes companyes,
Benvolguts companys,
Seguidament us informen de les darreres propostes i accions sindicals
realitzades pel CAU de la UB.
 RECLAMACIÓ PAGA EXTRA 2012:
o Funcionaris: el divendres 25 de gener s’ha presentat com a sindicat davant
i contra la UB un recurs de reposició en reclamació de quantitat. Aquest
recurs és previ a la via contenciosa – administrativa per reclamar la paga
extra del mes de desembre de 2012.
o Laborals: avui dilluns 28 de gener s’ha presentat com a sindicat davant del
Departament d’Empresa i Ocupació una petició a la UB de conciliació
obligatòria. Aquesta petició és prèvia dintre del procediment de conflicte
col·lectiu per reclamar la paga extra del mes de desembre de 2012.
o Proposta a la Junta i al Comitè perquè demanin una reunió conjunta i
urgent amb el Rector de la Universitat de Barcelona per exigir-li
l’abonament immediat de la paga extra de desembre. En el cas que el
Rector no vulgui atendre la petició utilitzant arguments de naturalesa
jurídica (per exemple el RD-L 20/2012 de 13 de juliol), la contraproposta
seria que la gerència de la UB realitzi, mitjançant el procediment
reglamentari i durant el temps imprescindible, les accions següents que
permetin compensar econòmicament els imports de la paga extra que no
es van percebre en el mes de desembre de 2012:





Funcionari/a interí/na: UN NOU NOMENAMENT.
Laboral temporal: UN NOU CONTRACTE.
Funcionari/a de carrera: UN ENCÀRREC DE FUNCIONS.
Laboral fix: UN ENCÀRREC DE SUPERIOR CATEGORIA.

 CALENDARI LABORAL 2013 I IMPUGNACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ DE GERÈNCIA
DE 7 DE NOVEMBRE DE 2012 DE COMPLIMENT DE LA NOVA JORNADA
LABORAL:
o En funció del resultat de les negociacions del Calendari Laboral 2013 per al
PAS de la UB, el CAU proposarà les accions més adequades per defensar
els nostres drets individuals i col·lectius en matèria de jornada i horaris. La
nostra proposta de calendari laboral és clara i contundent: NI UN PAS
ENRERE. Podeu consultar-la en la web del CAU-UB:
http://www.ub.edu/cau/cau.htm
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o Vist l’incompliment de la Universitat de Barcelona en relació a la suspensió
cautelar de la Instrucció de 7 de novembre, i seguint amb el procés iniciat
en el mes de desembre mitjançant un recurs de reposició i una denúncia
en Inspecció de Treball contra l’esmentada instrucció, la secció sindical ha
decidit interposar dos recursos:



Funcionaris: recurs contenciós – administratiu.
Laborals: demanda en matèria de conflicte col·lectiu.

 PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ D’UNA CAIXA DE RESISTÈNCIA O FONS
SOLIDARI. ALTRES ACCIONS I PROPOSTES:
o Tal i com vam anunciar en les assemblees generals celebrades el passat
16 de gener, el CAU ha proposat a la Junta, al Comitè i a les seccions
sindicals la constitució d’una caixa de resistència o fons de solidaritat per
afrontar les possibles conseqüències (administratives, jurídiques,
econòmiques, etc.) de les accions derivades de la declaració d’insubmissió
acordada el passat 5 d’octubre per l’Assemblea General del PAS de la UB.
Els fons per a la caixa de resistència els aportarien, en un primer moment,
la Junta de PAS i el Comitè d’Empresa amb 6.000 euros cada òrgan, i les
seccions sindicals amb una quantitat no inferior a 600 euros cadascuna.
Posteriorment es podrien demanar aportacions individuals a la plantilla del
PAS de la UB, als altres òrgans de representació de la UB i a d’altres
seccions sindicals, sindicats, organitzacions, etc.
o La secció sindical del CAU ha decidit que les subvencions econòmiques de
2011 i 2012 que rebrà de la Universitat de Barcelona siguin destinades
integrament a accions solidàries. Per tant les despeses econòmiques
derivades de les accions sindicals seran suportades exclusivament amb les
quotes de les afiliades i afiliats al sindicat. Si ets simpatitzant del CAU i
vols afiliar-te per col·laborar amb nosaltres, pots adreçar-te personalment
a qualsevol delegat o delegada sindical del CAU o a l’adreça electrònica:
cau-ub@ub.edu
o De cara a l’assemblea prevista sobre el calendari laboral, i tenint en
compte el resultat de la petició al Rector d’abonament de la paga extra de
desembre 2012, i les possibles retallades que ens voldran aplicar durant el
2013, el CAU ha realitzat un preavís de convocatòria de vaga durant el
mes de febrer. Aquest preavís intenta facilitar que el debat sobre les
mesures a prendre col·lectivament contra les retallades en general
(calendari laboral, jornada, horaris, retribucions, etc.) no estigui coartat
per la manca de cobertura legal de les accions. S’ha d’entendre el preavís
de vaga com una acció preventiva que només es portaria a la pràctica si
així ho decidís l’assemblea. El CAU ha proposat a la Junta, al Comitè i a la
resta de sindicats debatre sobre el preavís de vaga i presentar un altre
conjuntament.
Barcelona, 28 de gener de 2013
Col·lectius Assemblearis d’Universitats (CAU-IAC)
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