Benvolgudes companyes i benvolguts companys,

Recordeu que el passat 24 de desembre us vam adreçar un escrit informant-vos
de la signatura d’un acord de roba de treball entre la gerència de la UB i el
Comitè d’Empresa. En aquest escrit us avançàvem breument alguns arguments
del perquè CAU i CGT no havíem signat l’acord, ens comprometíem a fer una
anàlisi més detallada del mateix i exigíem la celebració d’una assemblea general
per a debatre’l i ratificar-ho, si s’esqueia.
Ha passat un mes i escaig des de la signatura de l’acord, i desprès de realitzar
la valoració i l’anàlisi en profunditat ens reiterem en que el problema de l’acord
de roba de treball és la manca de garanties per al seu compliment i la
indefensió en la que deixa al personal en el cas d’haver de reclamar.
Malauradament no podem informar-vos que es celebrarà una assemblea per
debatre i ratificar l’acord: CAU i CGT vam proposar al Comitè d’Empresa la
celebració de l’assemblea, però CCOO i UGT no consideren important la opinió
del PAS laboral de la UB. Els seus arguments són que amb els vots que van
rebre fa quatre anys ja estan legitimats per signar qualsevol acord sense
necessitat de tenir en compte al PAS laboral, i que el seu compromís davant del
Comitè d’Empresa abans de iniciar la negociació formal de l’acord va ser la
convocatòria d’una assemblea, però no decisòria. Finalment, el Comitè
d’Empresa amb els vots de CCOO i UGT, va acordar la celebració d’una
assemblea informativa. En aquesta s’informarà de tots els temes tractats pel
Comitè des de la seva constitució en el 2007, d’un full de ruta fins a les
properes eleccions i del resultat de les negociacions en el mes de febrer entre la
gerència de la UB i la Comissió de Seguiment i Interpretació de l’acord de roba
de treball. És a dir, la previsió que tenen CCOO i UGT es que l’assemblea es
celebri a finals de febrer o principis de març.
Efectivament hi ha d’haver una negociació aquest mes de febrer per decidir
quan i com s’ha de fer efectiu l’import pendent del 2007 (en vals de roba). En la
negociació només poden participar tres representants del Comitè d’Empresa;
CAU i CGT considerem que és millor que aquests representants siguin de CCOO
i UGT, ja que han estat ells els veritables artífexs de l’acord i representen el seu
esperit. A més ningú podrà dir que els representants del CAU o de la CGT han
boicotejat la negociació si aquesta no dóna els fruits esperats. I perquè ningú
s’emporti a engany, CAU i CGT hem recolzat a la companya (UGT) i als
companys (CCOO) del Comitè d’Empresa que formaran part de la Comissió de
Seguiment i Interpretació perquè obtinguin el resultat que tothom espera.

En aquest sentit el CAU i la CGT, per crear un clima d’estabilitat sindical que
contribueixi a una bona negociació en el mes de febrer, ens comprometem des
d’avui i fins a la finalització de la negociació (28 de febrer) a no fer cap
manifest, assemblea o campanya pública relacionada amb la roba de treball que
pugui interferir en la negociació del desenvolupament de l’acord.
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