
PASSAT, PRESENT 

i FUTUR del PAS Funcionari 
 

 

PASSAT 

L’any 2002, mentre el CAU era el sindicat majoritari a la Junta de PAS-F i ocupava la 

presidència, i després de les mobilitzacions de l’any 2000, es van signar els primers 

acords globals entre la Junta i la UB després de molts anys. Com tothom recordarà 

aquests acords, entre altres coses, van comportar: l’inici de l’equiparació de triennis 
entre el personal funcionari i el laboral; la promoció directa de 325 places d’auxiliar a 
administratiu; l’estabilització de la plantilla (des d’aleshores més de 150 places han 

passat a ser fixes); diverses quantitats econòmiques en concepte de recuperació del 

poder adquisitiu; l’elaboració d’ una Relació de Llocs de Treball que havia de permetre 

nous avenços pel personal funcionari; etc. En definitiva, un magnífic acord del qual 

encara anem vivint. 

PRESENT 

 En aquest cas, el present i el passat estan íntimament lligats. Després de les eleccions 

del 2003 guanyades per CCOO, aquest sindicat va assumir la presidència i la UGT la 

secretaria, i en aquests quatre anys ens han demostrat que “Una altra manera de fer 

sindicalisme és possible”. Si repassem què ha fet la Junta aquests anys veurem que els 

resultats pràctics a la UB han estat nuls, exceptuant, lògicament, el desenvolupament 

dels acords del 2002, que van culminar amb l’estafa dels “suposats” acords del 2006 

que el CAU NO VA SIGNAR i que, si hi traiem la “literatura”, no suposen cap avenç 

real pel personal funcionari. Fins i tot la Relació de Llocs de Treball aprovada l’any 

2002 continua, DESPRÉS DE CINC ANYS, a les “basseroles”. 

Això sí, aquests sindicats que a la UB han estat tant inactius -a banda de la seva 

producció literària de pamflet per setmana- fora de la UB han pactat diversos acords 

molt lesius pel nostre futur i dels quals pràcticament ni ens han informat. 

Després de la formalització de la tan desitjada i “cacarejada” Mesa d’Universitats -Mesa 

que, d’altra banda, ha estat incapaç de posar en marxa la Mesa específica de PAS 

Funcionari- aquests sindicats, de moment, només ens han obsequiat amb dos acords 

importants:  

1. Gran acord, segons ells, de revisió salarial que ha estat com el de tots els anys, 

és a dir l’IPC: el govern va dir el 2% i això és el que es va signar. Està clar que 

segueixen les consignes de les CÚPULES.  

 



El Pla de Pensions, que gaire bé ningú ens ha explicat ni consultat i que juga i especula 

amb una part del nostre salari present i futur, per glòria de la CAIXA, LES CÚPULES 
D’UGT I CCOO I L’ADMINISTRACIÓ. L’opinió del CAU respecte dels Plans de 

Pensions la podeu trobar a la nostra pàgina web (http://www.ub.es/cau/cau.htm). Que 

una part del nostre sou serveixi perquè s’enriqueixin Ali Baba i els seus col·legues es fa 

evident en notícies com aquesta. 

 

Un altre tema que ja està en marxa en el present i que ens afectarà d’una manera directa 

en el futur és el “Estatuto Básico del Empleado Público”. De moment les informacions 

que transcendeixen, fins i tot  a la premsa, demostren que la llei serà la punta de llança 

de futures agressions importants a les NOSTRES CONDICIONS DE TREBALL. 

 

FUTUR 

Properament treurem un full amb les nostres propostes pel futur. Per nosaltres està molt 

clar que ens hem de preparar perquè tot un seguit de lleis i acords que s’estan cuinant, 

amb la complaença i fins i tot la complicitat directa de les cúpules i els “corre, ve i 
diles” de CCOO i UGT, poden arribar a significar una AGRESSIÓ DIRECTA I 
CONTUNDENT a unes condicions laborals que ens han costat molt d’aconseguir. 
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