El passat 12 de juliol, els sindicats i les universitats presents a la mesa del Vè
conveni vam arribar a un acord de tancament, després de gairebé tres anys de
negociació que ha estat la més llarga de totes les que han dut a terme les
universitats públiques catalanes. Els motius d’aquesta lentitud es poden
resumir així:
- La constitució de les meses d’universitats, que van complicar el marc
negociador i van interferir en el conveni, com en el cas dels acords del 22 de
desembre de 2005.
- L’actitud, més tancada que mai, de les universitats pel que fa als increments
salarials, que reflecteix les noves polítiques de l’administració pública,
destinades a desmuntar la negociació dels aspectes salarials.
- La manca d’unitat real entre les forces sindicals negociadores.
Per tal d’enfortir la posició sindical, fa més d’un any que el CAU, la CGT i el
PASI ens vam plantejar ampliar la base social i coordinar la unitat d’acció entre
totes les forces sindicals amb representació en els diferents Comitès
d’Empresa, independentment de si tenien representació en la Mesa
Negociadora.
Aquesta iniciativa es va concretar amb la unitat d’acció entre el CAU, la CGT i
el PASI, que ha permès assolir un dels principals objectius que ens vam marcar
durant la negociació d’aquest conveni: el manteniment, com a mínim, de les
condicions de treball recollides als convenis anteriors.
El manteniment d’aquestes condicions, més la inclusió del concepte de plus
conveni (encara que la quantitat no sigui la desitjada), l’homogeneïtzació
d’altres drets entre tot el col·lectiu (permutes, pla concilia, jubilacions parcials,
triennis pels treballadors temporals), així com l’increment del fons social i el de
formació, fan que CAU, CGT i PASI recolzem la signatura del Vè conveni. Cal
també tenir en compte que properament començarà la negociació del
desenvolupament del Estatuto Básico del Empleado Público, que podria
suposar, en alguns aspectes, un retrocés en les condicions de treball, i és
important que comencem amb un conveni que, almenys, garanteixi les que
hem anat assolint en els últims vint anys.
Per tot això, el CAU, la CGT i el PASI, demanem al PAS laboral de les
universitats públiques de Catalunya que acudeixi a les assemblees, participi en
el debat i, si ho creu convenient, doni suport a la signatura d’aquest nou
conveni.
A la UB l’assemblea es celebrarà demà dimarts a les 11 hores a l’Aula
Magna de la Facultat de Física i Química.
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