V CONVENI DEL PAS
LABORAL
Companyes

i

companys,

Properament s’iniciarà la negociació del V Conveni Col·lectiu del PAS Laboral de les
Universitats Públiques de Catalunya; per aquest motiu el CAU ha elaborat una
plataforma reivindicativa amb la intenció de presentar-la a la Mesa Negociadora.
Aquesta plataforma la podeu trobar a la pàgina web del CAU:
http://www.ub.edu/cau/cau.htm . Us demanem que li doneu una ullada i ens feu arribar
els comentaris i/o suggeriments que creieu convenients, que sens dubte tindrem en
compte. L’adreça de correu electrònic del CAU és z-cau@org.ub.es. Hem obert un espai
a la nostra pàgina web dedicat exclusivament al V Conveni, entre d’altres podreu trobar
informació de l’evolució de les negociacions del Conveni i les diferents valoracions que
des del CAU puguem fer en cada moment.
Relacionat amb l’inici de les negociacions del V Conveni, també us volem informar que
el CAU de la UB va rebre un escrit de la CGT que us reproduïm íntegrament.
Als i les CAU;
En nom de la Secció Sindical de la CGT a la UB, alhora en representació de la Federació
d’Ensenyament de la CGT de Catalunya, m’adreço a vosaltres per a sol·licitar-vos:
Tingueu a bé convidar-nos a tenir presència, a la CGT, com a tal convidada, en la Mesa pel V Conveni
col·lectiu de treball d'àmbit de Catalunya de les universitats públiques catalanes.
L’argument per basar aquesta petició és ben senzill: considerem que la llei és excloent de l’opinió d’una
part del personal afectat pel Conveni, en anul·lar tota possibilitat a les minories que no ostenten els
mínims exigits per les lleis i què, segons el Sistema, no són rellevants pels seus interessos; en
conseqüència no poden tenir ni tant sols veu a la Mesa que determina el conveni.
Amb això no us estem demanant allò que la llei ens pren: ple dret a veu i a vot en les negociacions, no és
això el que us demanem aquí; sols us estem demanant que la CGT sigui convidada i a tenir còpia de les
documentacions i propostes que circulin per la Mesa, amb una possibilitat de poder oferir la nostra
opinió sobre aquestes a la Mesa o bé a aquell sindicat que ens hagi convidat. Puntualitzo ara i aquí que
aquesta petició serà igual als tres sindicats que sou, a l’aixopluc de la llei, amb ple dret a la Mesa.
A la CGT esperem una resposta vostra en el sentit, positiu o negatiu, que vulgueu donar a la nostra
petició. Us apropo que la callada com a resposta, de qualsevol dels sindicats, seria interpretada com un
rebuig explícit a aquesta petició, d’aquell sindicat que no s’hagi pronunciat o de tots tres si fos el cas.

Una vegada fetes les diferents valoracions d’aquesta petició, el CAU les vol fer
públiques i aprofitar per fer un oferiment a tot el col·lectiu de PAS laboral de la
Universitat de Barcelona.
El CAU no posarà cap impediment perquè la CGT o qualsevol altre sindicat amb
representació entre el personal laboral de les universitats públiques de Catalunya pugui
tenir el reconeixement de la Mesa Negociadora del V Conveni i, per tant, presència en
aquesta Mesa.
Certament la legislació vigent només dóna opció a participar en les negociacions del
conveni col·lectiu als sindicats amb un percentatge mínim de representació en els

diferents comitès d’empresa de les set universitats públiques de Catalunya.
Compartim amb les companyes i companys de CGT l’opinió que la legislació vigent és
excloent amb les minories i no garanteix la representació adequada a la Mesa
Negociadora del Conveni Col·lectiu de tot el PAS que treballa a les universitats
públiques de Catalunya. De fet, l’any 1990 el CAU, per imperatiu legal, es va haver de
constituir en sindicat per poder participar a les negociacions de conveni.
És voluntat del CAU de la UB que tot el personal laboral de la Universitat de Barcelona
pugui estar representat adequadament a la negociació del V Conveni Col·lectiu de les
Universitats Públiques de Catalunya, independentment de la seva opció sindical o que
aquesta no hagi estat exercida voluntàriament en les passades eleccions sindicals. És a
dir, encara que el CAU convidés la CGT a participar a les negociacions i a tenir
presència a la Mesa Negociadora no garantiríem que tot el col·lectiu de PAS laboral de
la UB hi estigués representat. Mancarien, per exemple, persones amb opcions sindicals
diferents o persones que no van votar a les eleccions sindicals del passat 19 de juny de
2003.
De gairebé tothom és sabut i acceptat que la representació de tot el col·lectiu de PAS
laboral de la UB la té el Comitè d’Empresa, per tant, des del CAU entenem que la
participació i la presència del Comitè d’Empresa a la negociació del V Conveni si que
garanteix que tot el col·lectiu hi estigui representat.
Per tant, el CAU de la UB ofereix a tot el PAS laboral de la Universitat de Barcelona,
sense cap exclusió i mitjançant el Comitè d’Empresa, la possibilitat de tenir
representació en les negociacions del V Conveni i també tenir presència a la Mesa
Negociadora.
Si el Comitè d’Empresa accepta aquest oferiment, el CAU està disposat a debatre i
acordar amb la resta de sindicats del Comitè quina ha de ser la fórmula que millor
garanteixi aquesta presència en les negociacions, per exemple amb un/a representant del
Comitè amb veu i/o vot que pogués defensar les reivindicacions del PAS laboral de la
UB, l’elaboració d’una plataforma unitària, etc.
Esperem que aquest oferiment sigui ben rebut entre el PAS laboral de la UB i també per
la resta de sindicats que formen part del Comitè d’Empresa. Entenem que estem vivint
moments “delicats” a nivell laboral, especialment a la UB, i aquesta via ens podria
permetre aconseguir les nostres reivindicacions i defensar els nostres drets. Us anirem
informant de l’evolució de tot això.
Barcelona, 11 de març de 2004
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