FULL INFORMATIU
FUNCIONÀRIES/S

UNITAT I LLUITA PER ACONSEGUIR LES
NOSTRES REIVINDICACIONS
Companys i companyes,
Com tots sabeu, estem en plena campanya electoral. Però malgrat tot, estem aclaparats
per la quantitat i qualitat de les ofertes, programes, propostes, frases revolucionaries,
alternatives participatives, redescobriments (com cada quatre anys) de diversos
col·lectius amb problemes específics, etc. És el CIRC ELECTORAL.
Però el dia 20 de juny el PAS, com sempre hem fet, ens haurem d’espavilar, buscar la
unitat per aconseguir les nostres reivindicacions i, si cal, tornar a lluitar. Des del CAU,
sorgit de les assemblees del PAS de la UB, no entrarem en aquest circ, ni oferirem
gaudir d’un pica-pica, ni hauràs de tenir un carnet per accedir a un pis ni farem grans
cites revolucionàries anarcosindicalistes per acabar a les llistes del PP (vegeu retall de
premsa).
Des del CAU, que fa quatre anys ens vam presentar per primera vegada a la Junta, en
vam assumir la presidència, hem fet de locomotora i hem començat avançar per primera
vegada com feia anys que no passava.
Com a conseqüència d’això, des del CAU assumirem una sèrie de compromisos que
defensarem aferrissadament i que amb la participació i força del conjunt del PAS
acabarem aconseguint.
Manteniment del poder adquisitiu
Ens comprometem a seguir avançant en la línia de pagaments per a tot el PAS
Funcionari, que van superar els 781,32 euros al 2002 i els 631,6 euros per al 2003. Això
a banda de les apujades oficials i dels acords a nivell autonòmic i estatal.
Equiparació de triennis
Després de l’avenç HISTÒRIC que suposa l’inici de l’equiparació de triennis, des del
CAU ens comprometem a no parar fins aconseguir l’equiparació total.
Relació de llocs de treballs i desenvolupament de plantilles

Des del CAU lluitarem perquè surtin a promoció moltes més places de les escales A i B
i que el resultat de la relació de llocs de treball faci pujar a tot el PAS Funcionari com a
mínim dos nivells.
Pas del 100% d’auxiliars administratius a administratius
Ens comprometem que passi tothom, sense cursets, treballs en grup, ni res semblant.
Penseu que altres universitats com l’UAB, amb majoria absoluta de CCOO a la Junta,
molta gent no ha pogut promocionar-se.
Temporals
Per primera vegada des de fa molts anys hem aconseguit que surtin 40 places d’auxiliars
administratius. Des del CAU, pensem que han de ser per a l’estabilització de la plantilla.
Això és un primer pas, petit però important. Vegeu sinó a consergeries com, després de
molts anys i molts esforços, hem aconseguit, això sí, en diverses fases, estabilitzar
pràcticament a la totalitat d’interins i contractats. Des del CAU ens comprometem que
efectivament les 40 places siguin el primer pas per a l’estabilització del conjunt de la
plantilla.
Respecte al tema de temporals, volem denunciar la demagògia barata que
sistemàticament fa CCOO amb aquest col·lectiu. Fan demagògia a la UB on no tenen
majoria, però allà on la tenen, això és el que fan:
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Companyes i companys, per continuar avançant en la lluita i per aconseguir les
reivindicacions el dia 19 de juny VOTA CAU.
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16 de juny de 2003
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