
 
 
 
 
 
 
 
Benvolgudes companyes i benvolguts companys, 
 
El Comitè d’Empresa del PAS Laboral de la UB ha signat un acord de roba de treball. CAU i 
CGT no l’hem signat perquè creiem que no recull les garanties suficients per a la seva 
execució. A efectes pràctics serà “la bona predisposició” de la gerència i els òrgans de 
govern de la UB els que decidiran si l’acord es compleix o no, podent deixar al Comitè 
d’Empresa, als sindicats i als i les treballadores en una situació d’indefensió. El 3 de març 
d’aquest any, a la UAB, es va signar un acord similar, però amb les garanties necessàries 
per al seu compliment, en cas contrari els representants sindicals i els i les treballadores 
poden exercir el seu dret de reclamació. 
 
Però com no volem atabalar-vos durant aquestes festes, pròximament us enviarem l'anàlisi 
detallat del que suposa aquest acord. Només dues indicacions: 
 
1. El CAU i la CGT exigim que una assemblea del personal debati i ratifiqui, si s'escau, 

aquest acord que afecta a les condicions de treball del PAS Laboral: així es va acordar 
en el Comitè d’Empresa. Si no es fa aquesta assemblea, començarem a pensar que 
alguna cosa s'està amagant i no es vol donar la cara. Rebutgem la política sindical de 
“tot per al PAS laboral però sense el PAS laboral”. 

2. Malgrat no estar a favor d’aquest acord, si que podem assegurar que alguna cosa està 
canviant en l’acció sindical del PAS laboral de la UB. Després d’uns quants anys de 
deserció sindical manifesta, el sindicalisme d’assemblea, reivindicatiu i de lluita 
comença a donar els seus tímids fruits; no compartim però entenem que el 
sindicalisme de despatxos vulgui apropiar-se dels resultats. 

 
Si teniu temps i voleu, podeu consultar l’acord de roba de treball de la UAB, la proposta 
del CAU i la CGT, la proposta del Comitè d’Empresa i l’acord definitiu signat: 
 
http://www.ub.edu/cau/cau.htm 
http://www.ub.edu/cgt/ 
 
Barcelona, 23 de desembre de 2010 
 
Us desitgem salut i festa (de diners ni en parlem) 
 
Col·lectius Assemblearis d’Universitats (CAU) 
Confederació General del Treball (CGT) 


