PRIMAVERA
CALENTA?

Sabem que en general no us agraden les baralles entre sindicats, però hi ha situacions i
moments en els quals resulta difícil fer un comunicat dirigit a tot el PAS de la UB i
parlar només del nostre sindicat i de la relació amb vosaltres, i transmetre les nostres
opinions d’una manera senzilla i constructiva perquè tothom les pugui entendre (encara
que no s’hi estigui d’acord) i, si pot ser, generin un cert debat. Som conscients que en
els darrers anys la motivació pels temes sindicals de caire col·lectiu a la UB ha baixat en
picat: l’assistència a les assemblees i la participació en les darreres eleccions parcials al
CE i al Claustre ho demostren. Segurament la situació a la UB no és gaire diferent de la
que hi ha a la resta de la societat, i la credibilitat dels representants (polítics o sindicals)
és bastant baixa. Per exemple, la crispació que hi ha actualment al Comitè d’Empresa és
digne de comparar-se amb la que diàriament podem veure en els mitjans de
comunicació entre el PSOE i el PP. A de la Junta de PAS Funcionari la crispació
existeix, però és més continguda en les formes.
El que us volem dir és que probablement no tindrem una primavera tranquil·la
(sindicalment parlant) i tampoc una campanya electoral dintre dels paràmetres de la
rivalitat i la confrontació que correspondrien a uns sindicats que intenten representar a
persones treballadores, en aquest cas en una universitat.
El principal objectiu d’aquest escrit és informar-vos que després de valorar amb temps i
profunditat la situació actual de la UB, de l’Administració Pública, la situació sindical
en general, i, sobretot, el que està arribant i el que queda per venir (reformes de la
Seguretat Social, de les relacions laborals i del mercat de treball, de l’Administració
Pública, de les Universitats, etc), hem decidit presentar-nos a les properes eleccions a
la Junta de PAS Funcionari i al Comitè d’Empresa del PAS Laboral.
També volem explicar-vos que aquesta vegada no serà com les anteriors, hi ha
circumstàncies diferents:
1- El CAU ja no es presenta com el sindicat més representatiu del PAS de la UB. A la
Junta vam perdre la majoria simple en les eleccions del 2003, i en el Comitè la majoria
absoluta. Al gener de 2005 vam acordar realitzar una dimissió de vuit membres, fet que
ens va portar a ser la quarta força sindical amb tres membres.
2- Hi ha novetats a l’entorn de les nostres relacions laborals: la creació de la Mesa
d’Universitats i la propera entrada en vigor de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic son
circumstàncies a tenir en compte.
Som plenament conscients del nostre desgast sindical i del fet que molts companys i
companyes ens han criticat i ens critiquen: perquè creuen que el desenvolupament dels
acords del 2002 no es va fer correctament (transformació de places principalment),
perquè vam deixar la majoria del Comitè d’Empresa amb la dimissió de vuit membres,
per haver estat en silenci durant gairebé dos anys, per no dir les persones que confiaven
en què el CAU els podria ajudar a solucionar la injustícia que patien, etc...

El procés electoral a la UB està en marxa, però hi ha un sindicat (CCOO) que porta un
any aproximadament de precampanya. Van començar amb la convocatòria d’una vaga
fantasma a les set Universitats (a la UB la van justificar amb la negociació del V
conveni i amb les negociacions de la Junta). En la seva carrera cap a les eleccions han
tractat principalment dos temes d’una manera totalment irresponsable: la primera és la
justificació que van fer de l’acord de la JPASF amb gerència, dient que no era un bon
acord perquè el CAU no havia participat en l’elaboració de la Plataforma, i la segona és
la gran farsa que han muntat amb la problemàtica de la temporalitat del PAS Laboral de
la UB (veure a la plana web del CAU “Temporalitat i promoció a la UB”). La manca
de sensibilitat democràtica de CCOO en el moment d’acordar l’adhesió al Pla de
Pensions de la Generalitat mereix un esment a part.
Algú podria pensar que en el CAU tenim por que CCOO guanyi les eleccions per
majoria absoluta: si no ho aconsegueixen en aquestes eleccions creiem que no ho faran
mai (per remenar per tot arreu i treure escrits no serà). A nosaltres no ens fa por la
democràcia i l’assemblearisme, el que ens preocupa és la manera d’aconseguir la
majoria, i no creiem que la demagògia i el “clientelisme” siguin la millor fórmula per
tirar endavant un projecte sindical que permeti mantenir i avançar en les condicions de
treball d’un col·lectiu com el PAS de la UB.
Des del CAU intentarem que la primavera no sigui tan calenta com prevèiem, volem
centrar-nos en els nous projectes de futur que tenim. Durant aquest temps “de silenci”
també hem pensat en altres coses que no són les eleccions sindicals i CCOO. Aquest
temps ens ha permès veure les coses amb perspectiva i, sobre la base que hem de
mantenir el que tenim (les nostres condicions de treball col·lectives) hem d’avançar cap
a un objectiu col·lectiu que nosaltres considerem imprescindible: el reconeixement
general que la UB no pot funcionar sense el PAS. Però això ja ho anirem explicant amb
més calma.
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