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[CONTACTE] 

 

CAU – Col·lectius Assemblearis d’Universitats 

Correu electrònic: cau-ub@ub.edu 

Compte twitter: @cauclaustre2014 

www.ub.edu/cau/cau.htm 

Telèfon: 93 403 55 17 

Candidatura (22 candidates i candidats): 

ARAGÓN PADILLA MIGUEL maragonp@ub.edu Edifici Històric 

BARTOMEUS SANS JAUME jbartomeuss@ub.edu Campus Mundet 

BARTOMEUS SANS MONTSERRAT mbartomeus@ub.edu Facultat de Filologia 

BERBEL GRANERO DOMINGO domingo.berbel@ub.edu Administració Bio/Geo 

DOMÍNGUEZ XIMÉNEZ ANNA annadominguez@ub.edu CCiTUB 

FERNÁNDEZ BUIGUES MIGUEL migfernandez@ub.edu Facultat de Dret 

FERRER GONZÁLEZ CARLES cferrer@ub.edu CRAI – Biblioteca 

FERRER RODRÍGUEZ NÚRIA nferrer@ub.edu Publicacions i Edicions 

GÓMEZ CANORA FERNANDO fergomez@ub.edu Facultat de Farmàcia 

GONZÁLEZ MÁRQUEZ FRANCESC fgonzalez@ub.edu Serveis Lingüístics 

GRANADOS CAMARASA TERESA teresagranados@ub.edu Serveis Lingüístics 

GRANDE GRANDE MARIA TERESA maitegrande@ub.edu Facultat de Filologia 

GUTIÉRREZ LÓPEZ JOSÉ MANUEL jmgutierrez@ub.edu Publicacions i Edicions 

JIMÉNEZ MARTÍNEZ DAVID david.jimenez@ub.edu Administració Bio/Geo 

LÓPEZ ROSSI GLADYS ALICIA alicialopez@ub.edu Campus de Sants 

MORENO CABEZA JOSEFA moreno@ub.edu Facultat de Biologia 

MULET MASIP SANTIAGO santiagomulet@ub.edu Informàtica – Pavelló Rosa 

NÚÑEZ HORTAS CRISTINA cristinanunezh@ub.edu Fac. De Física i Química 

PINTÓ BRIOSO LOURDES lourdespinto@ub.edu Facultat de Dret 

SALMERÓN ORTEGA JOSÉ ANTONIO josesalmeron@ub.edu Medicina – Clínic 

SANCHEZ PEREZ ANGEL JAVIER ajsanchez@ub.edu Informàtica - Mundet 

SOLANA GARCÍA FRANCISCO fsolana@ub.edu Campus de Bellvitge 
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[MOTIVACIÓ I PRINCIPIS D’ACCIÓ] 

Al sindicat CAU, des de la seva creació l’any 1990, hem desenvolupat l’activitat de 

representació i defensa dels drets del PAS de la Universitat de Barcelona de manera  

assembleària i des d’una òptica combativa i d’oposició davant de totes aquelles mesures 

que hem percebut com un menyscabament de drets, sempre sota la premissa bàsica de 

que ni acceptem ni acordem cap retallada de drets laborals i socials. 

22 persones (el nombre màxim de candidates i candidats que hom pot votar) del PAS 

funcionari i laboral de la UB hem decidit presentar-nos a les eleccions al Claustre del 

dia 30 d’abril amb les sigles CAU-UB. Perquè ho fem? Com sabeu, l’actual escenari de 

la Universitat de Barcelona no és gens encoratjador. Durant els pròxims mesos el 

Rectorat pretén portar a terme una modificació de l’Estatut de la UB que li faciliti la 

realització de canvis importants en l’estructura i l’organització interna, començant amb 

una reestructuració en profunditat de les facultats, escoles, departaments i campus 

universitaris, continuant amb modificacions essencials a la RLT i acabant amb la 

instauració d’un estil de gestió de recursos – humans, econòmics i financers- que tindrà 

com a objectiu últim una privatització encoberta del servei públic que dóna la 

universitat, prioritzant criteris de rendibilitat econòmica; per aquests motius hem 

considerat necessari recuperar el focus de la nostra acció sindical habitual i participar 

al Claustre amb els principis polítics i sindicals similars als que apliquem en el dia a dia 

de la nostra acció sindical. 

Certament són moments convulsos que requereixen que el col·lectiu del PAS de la UB 

s’impliqui activament en la política universitària per fer front als canvis que pretenen 

un model de recerca i ensenyament superior diferent al que s’hauria d’esperar d’una 

universitat pública del i per al poble. És important anar a votar per escollir als i a les  

nostres representants al Claustre i donar-los la legitimitat necessària per defensar la 

veritable universitat pública, però també és molt important participar en les accions 

que s’escaiguin per evitar que el model universitari neoliberal s’instal·li definitivament 

en la nostra universitat.  

Ja sabeu que som un sindicat de classe, independent, d’oposició i de construcció 

d’alternatives que advoca per la lluita i la solidaritat entre les classes populars. El futur 

del PAS de la UB està lligat a les decisions que es preguin al Claustre que en sortirà 

d’aquestes eleccions. Per aquesta raó, la nostra intenció és -si ens considereu dignes de 

la vostra confiança- exercir la representativitat amb la màxima responsabilitat, 

transparència i coherència per tal de defensar els drets del PAS.   
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[EIXOS PROGRAMÀTICS]* 

 

[*] Modificació de l’Estatut UB 

1. Esmenes a la proposta de modificació de l’Estatut UB 

El CAU ha publicat, al mes de març d’enguany, un informe sobre els aspectes 

que hem considerat més polèmics de la proposta de modificació de l’Estatut UB, 

on analitzem detalladament les propostes de la Comissió de reforma de l’Estatut 

UB i plantegem les esmenes que considerem oportunes sempre amb la 

corresponent argumentació. El podeu llegir al següent enllaç. 

Si obtenim representació en el Claustre exigirem un veritable debat en el qual 

s’expliquin raonadament els motius de la proposta de modificació de l’Estatut, i 

defensarem el manteniment dels aspectes de l’Estatut del 2003 que reflecteixin 

els principis de democràcia interna, participació, transparència, 

representativitat, pluralitat, coresponsabilitat i d’altres que, en definitiva, són 

els que han d’inspirar l’acció diària d’una universitat pública de qualitat, de 

tothom i per a tothom. 

 

[*] Model d’organització UB 

Tenim la convicció que el Claustre, com a òrgan màxim de representació de la 

comunitat universitària, no pot quedar al marge de qualsevol debat o proposta de 

canvi de model d’estructures organitzatives i de gestió. Independentment del debat 

que s’ha de realitzar de cara a la modificació de l’Estatut, creiem necessari un debat 

previ –de caire més polític- en el qual es puguin definir els eixos bàsics del model 

universitari que ha de regir els propers anys en la UB. Aquest debat i les seves 

conclusions seran els que hauran de posar les bases per definir la idoneïtat de 

qualsevol projecte de reorganització d’estructures administratives i de gestió. 

En el CAU-UB portem molt de temps debatent i preparant-nos per quan arribi el 

moment. Seguidament us relacionem els principis que segons el nostre criteri 

hauran de definir qualsevol projecte de canvi organitzatiu. 

1. Model econòmic i de finançament 

El CAU defensa un model d’universitat pública legitimat exclusivament pel 

servei als interessos de la ciutadania –principalment de les classes populars- 

mitjançant l’aplicació d’un model de gestió econòmic i de finançament 

bàsicament públics. Treballarem per tal d’evitar la reforma de les estructures i 

procediments de la Universitat de Barcelona que impliquin l’aplicació de criteris 

de gestió basats en el model de governança neoliberal. En canvi, estarem oberts 

a col·laborar en el disseny i l’aplicació de programes i mesures que, partint de 

millores organitzatives, materials i humanes, tinguin com a finalitat la prestació 

d’un servei públic de qualitat amb la prèvia garantia expressa del Rectorat en 

relació al manteniment o l’increment necessari de la plantilla del PAS. 

http://www.ub.edu/cau/documents/Estatut/INFORME%20CAU.pdf
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2. Nou model d’estructures organitzatives de la UB 

La modificació de l’estructura de la UB requereix de la presentació d’un projecte 

global de la nova estructura amb tota la documentació referida a: 

 les estructures de les unitats modificades, 

 l’enumeració completa dels llocs creats, modificats i suprimits, així com 

dels que no resulten modificats, 

 la totalitat dels anàlisis tècnics emprats, i 

 tota la informació complementària amb la motivació corresponents als llocs 

que resulten afectats per la modificació, així com l’estudi econòmic 

corresponent.  

Considerem necessària aquesta documentació per valorar adequadament la 

repercussió en la plantilla UB que suposaria l’aplicació del projecte de nou 

model organitzatiu. 

Ens comprometem a denunciar públicament les actuacions il·legítimes que 

pugui portar a terme el Rectorat en aquest aspecte, com per exemple, la 

impostura de plantejar modificacions parcials de la estructura quan el que 

realment es pretén és una modificació global.    

 

[*] RLT i provisió de llocs de treball  

1. Modificacions de la RLT 

Abans de plantejar qualsevol mesura que impliqui la creació, modificació o 

supressió de llocs de treball, considerem imprescindible acordar amb la Junta i 

el Comitè un Reglament intern sobre els procediments de modificació de la 

RLT. 

2. Provisió de llocs de treball 

Considerem imprescindible acordar un Reglament intern sobre provisió de llocs 

de treball. Totes les modificacions de llocs de treball que impliquin un 

increment retributiu s’han de proveir mitjançant el sistema de provisió que 

figuri a la RLT, i no fer-ho així entenem que suposaria una conducta de 

nepotisme per part del Rectorat, i per tant, exigirem màxima transparència. 

3. Funcionarització i/o laboralització 

També considerem imprescindible acordar un Reglament que reguli el 

procediment que s’utilitzarà per tal de canviar la vinculació 

(laboral/administrativa) d’aquelles empleades i empleats que voluntàriament 

així ho sol·licitin. 
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4. Llocs de treball estructurals 

Continuarem exigint el reconeixement del caràcter estructural de tots aquells 

llocs de treball que no es van incloure a la RLT publicada al 2013.  

 

[*] Defensa de llibertats i drets fonamentals 

1. Drets laborals 

Continua sent el nostre objectiu prioritari el manteniment i la millora dels drets 

socials i laborals del PAS de la UB, intentant reduir al màxim els nivells de 

precarietat. 

 

2. Llibertats i drets fonamentals 

Quan vivim en un sistema pseudodemocràtic segrestat per les oligarquies 

financeres i que cada vegada és més repressiu, s’imposa defensar més que mai la 

llibertat d’expressió, de reunió, d’associació i de protesta en l’àmbit social i 

també en l’universitari. Ens bolcarem per impedir la creació de normes internes 

que limitin la llibertat d’expressió i protesta de qualsevol dels sectors que 

integren la comunitat universitària, i que pretenguin limitar la lliure 

manifestació individual o col·lectiva d’idees, pensaments, ideologies, creences i 

opinions. No admetrem qualificatius pel dret de protesta (en referència directa 

al concepte de “protesta cívica” introduïda a la proposta de modificació de 

l’Estatut UB). 

 

[*] Posicionament de la UB davant del procés sobiranista engegat per la 

societat catalana  

El CAU-UB impulsarà els debats necessaris en el Claustre perquè la Universitat 

de Barcelona no quedi al marge del procés sobiranista engegat per la societat 

catalana. Farem els màxims esforços perquè el posicionament de la UB sorgeixi 

d’un ampli consens entre tots els sectors de la comunitat universitària. 


