
Companyes i companys, 

 

S’ha obert el període per poder renunciar individualment al Pla de Pensions i per tant a 
les aportacions econòmiques que la Universitat farà en el nostre nom al fons de 
pensions que gestionarà l’empresa privada Vidacaixa, que és una filial de la Caixa.  

Ha de quedar molt clar que si renunciem al Pla de Pensions, no ens ingressaran en 
nòmina l’import corresponent, aquest anirà a parar al Fons de Pensions de la 
Generalitat. També us volem informar que hem demanat a Gerència que modifiqui el 
termini per poder presentar l’escrit de renúncia: segons la normativa és de 20 dies 
naturals i no 10 com publiquen a la notícia de l’INFOPAS. 

Com us vam anunciar en el seu moment, el CAU i la CGT volem fer públic el nostre 
posicionament respecte a la renúncia individual al Pla de Pensions. Tot i que nosaltres 
no estem a favor del sistema privat de pensions, i per tant lo lògic seria renunciar, sí 
que considerem que els diners que les Universitats aportaran en el nostre nom al fons 
de pensions són diners públics i part del nostre salari. La nostra intenció és demanar 
per la via jurídica que aquests diners ens siguin abonats com a salari directe i 
s’incloguin en la nostra nòmina com a concepte salarial. 

Per tant creiem necessari, en aquestes condicions, que no renunciem al Pla de 
Pensions per poder presentar una demanda judicial que pugui reconèixer el nostre dret 
a decidir sobre els nostres diners, i a la vegada serveixi per frenar el corrent 
privatitzador dels serveis públics, en aquest cas les pensions. 

Sabem que no és fàcil defensar els nostres drets, perquè els diferents governs, amb el 
recolzament dels grans sindicats, pacten normatives i lleis que afavoreixen al sector 
privat en contra del sector públic, però creiem que tenim l’obligació i la responsabilitat 
d’intentar per totes les vies reconduir aquesta tendència. 

Un primer pas consistiria en demostrar que hi ha treballadors i treballadores que no 
estem a favor del Pla de Pensions, tot i que no hi renunciem per reservar-nos el dret a 
reclamar els nostres diners. Us proposem que envieu un escrit al Rector manifestant la 
vostra posició (adjuntem un esborrany a tall d’exemple). Ho podeu fer d’una de les 
maneres següents: 

 

1. La millor opció seria que passéssiu l’escrit signat pel registre de la UB amb còpia 
al CAU i/o la CGT. 

2. L’altre opció seria enviar l’escrit al Rector via e-mail: rectorat@ub.edu , amb 
còpia a cau-ub@ub.edu  i/o  cgt-ub@ub.edu. 

 

Les còpies a CAU i/o CGT són perquè, en el seu moment, ens puguem posar en 
contacte amb vosaltres per saber si esteu interessats en presentar una demanda 
conjunta. 

Si voleu recordar els nostres arguments contraris al Pla de Pensions de la Generalitat 
podeu consultar la nostra plana web a l’adreça www.ub.edu/cau/cau.htm i 
www.ub.edu/cgt . Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per qualsevol aclariment. 

 

 

CAU i CGT 


