
 INFORMA: ACORD ECONÒMIC 
 
 
Informacions contrastades ens confirmen un acord econòmic de tancament del 
Vè Conveni del PAS Laboral. Les quantitats estarien al voltant dels 300€ per 
any que resta de vigència del conveni (2007-2009), més una quantitat de 400€ 
consolidable a la seva finalització. Aquestes quantitats, que ja oferien les 
Universitats en l’última sessió de la Mesa Negociadora, són fruit d’un acord 
entre CCOO, UGT i les gerències de les Universitats, deixant expressament al 
CAU al marge de la negociació. 
 
Aquest acord extraoficial només serà vàlid una vegada ho hagi acordat la Mesa 
Negociadora del Vè Conveni, en la que el CAU està representat. Serà el 
moment de demanar les explicacions oportunes i intentar millorar-lo en tot el 
que sigui possible. En tot cas, un acord de tancament de conveni hauria de 
recollir, com a mínim, els punts que es plantejaven en un document unitari de 
tots els sindicats que vam presentar al novembre de 2006 i del que el CAU, 
amb la CGT i el PASI, va ser l’impulsor (desenvolupament professional, premis 
de jubilació, jubilació anticipada i parcial, plus de perillositat, pla concilia, fons 
social, formació, ensenyament universitari, permutes, RLT, etc.). 
 
Independentment de l’acord final al que pugui arribar la Mesa Negociadora del 
V conveni del PAS Laboral, el CAU demanarà en la Mesa d’Universitats del 
proper dilluns 28 de maig que surtin a la llum els acords als que han arribat 
CCOO, UGT i les gerències de les Universitats. Això és el primer pas per 
demanar la immediata negociació amb els representants del PAS funcionari, 
com a mínim, dels mateixos imports econòmics que s’aplicarien al PAS 
Laboral, i també qualsevol altra millora que es pugui produir. Aquesta petició la 
farem a la UB, a la Mesa del PAS Funcionari i a la Mesa d’Universitats. 
 
Independentment de tot això, i aprofitant que avui és l’últim dia de campanya 
electoral, fem una crida a tot el PAS Funcionari perquè us animeu a votar el 
proper dijous 24 de maig. Creiem que és molt important que la participació sigui 
la més alta possible, principalment perquè seria una bona demostració 
d’implicació del PAS Funcionari de cara al futur (Estatuto Básico, RLT, etc.). 
Com és lògic en campanya, us recomanem que el vostre vot sigui a les 
persones que formem  part de la candidatura del CAU. 
 
 

el 24 de MAIG de 2007 

VOTA CAU 
 



CANDIDATURA CAU - PAS FUNCIONARI 
 
 
1. ADELINA ESCALANTE CRUCES  
2. MARTA SERRA MIRALDA  
3. LOURDES PINTÓ BRIOSO 
4. MIGUEL ANGEL ESTEVA SALO  
5. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ MÁRQUEZ  
6. ANA DOMÍNGUEZ PUIGJANER  
7. ISABEL GARCIA GUTIÉRREZ  
8. MONTSE BARTOMEUS SANS  
9. MARIA TERESA GRANDE GRANDE  
10. ELADI CABALLERO GONZÁLEZ  
11. MERCEDES GARCIA GUTIÉRREZ 
12. MARIA ASUNCIÓN ASENJO GÓMEZ  
13. CRISTINA EGUSQUIZA BUENO  
14. PILAR CATALÁN NAVARRO  
15. CRISTINA GÓMEZ BARBERÀ  
16. FUENSANTA MARMOLEJO ROMERO  
17. INÉS BRUNET TRULLÁS  
18. AGUSTINA BALADRÓN PINO  
19. NOEMÍ GARCIA GUTIÉRREZ 
20. ADELA MEJIAS CAMA  
21. Ma. CARMEN SOLANAS LÓPEZ  
22. GEMA SOLER MORET 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


