
 
ELECCIONS A CLAUSTRE 2006 
 
 

El proper 4 de maig, com ja saps, es celebraran eleccions a representants del PAS al 

Claustre. Amb aquest escrit et volem informar dels motius pels quals el CAU es torna a 

presentar, tenint en compte el context actual a la UB, a la resta d’Universitats i a la 

pròpia Administració Pública de Catalunya. Però abans d’això volem fer un esment al 

nou reglament que s’aplicarà en aquestes eleccions. 

 En l’actual reglament hi ha dues modificacions importants que el diferencien de 

l’anterior: 

 La primera modificació és necessària a causa de la desaparició de les Divisions i també 

al fet que els Campus de la UB no estan encara ben diferenciats orgànicament, per això 

aquesta vegada hi haurà només una sola circumscripció electoral. Això vol dir que hi 

haurà una llista única de candidats i candidates per cobrir els 30 llocs de representants; 

es podrà votar com a màxim el 75%, o sigui 22 candidats i candidates. 

 L’altra modificació ha estat provocada per la presentació d’una esmena al Reglament 

d’eleccions per part de l’autoanomenat “grup mixt”, bàsicament format per sindicalistes 

camuflats i administradores de centre. Fins ara tot el PAS podia votar un candidat 

independentment de la seva condició de funcionari o laboral, i els candidats eren 

escollits en funció del número de vots. La proposta del grup mixt es basava en la 

necessitat de segregar el personal funcionari del personal laboral i repartir-se el número 

de representants entre els dos col·lectius; d’aquesta manera el personal funcionari tindria 

els seus representants i el personal laboral els seus. L’excusa era garantir una 

representació digna del PAS funcionari en el Claustre, però al darrere sempre hi ha 

hagut l’obsessió de poder evitar que el CAU guanyés per àmplia majoria totes les 

eleccions a Claustre que s’han celebrat fins ara. Afortunadament la jugada no els ha 

sortit del tot bé; el personal laboral podrà votar, si vol, el personal funcionari i 

viceversa. De totes maneres hem de dir que aquesta iniciativa del grup mixt pot 

provocar situacions absurdes: atès que la normativa determina que s’han d’escollir 16 

laborals i 14 funcionaris, podria passar que un candidat funcionari quedés fora del 

Claustre encara que hagués estat més votat que un candidat laboral. 

 Des del CAU enteníem que les modificacions del Reglament d’eleccions a Claustre 

s’havien de consensuar entre els diferents representants del PAS, i en el cas que no ens 

poséssim d’acord, havia de ser el propi PAS qui pogués decidir el sistema d’eleccions. 

De fet vam fer una proposta en aquest sentit en la reunió del Claustre que havia de 

decidir sobre aquesta qüestió, però l’aliança del grup mixt amb la immensa majoria del 

professorat va evitar que el PAS pogués decidir. El resultat és aquest Reglament 

d’eleccions que torna a les velles diferències entre el PAS Funcionari i el PAS Laboral. 

Si els resultats d’aquestes eleccions ho permeten el CAU impulsarà un nou Reglament 

d’eleccions que permeti acabar amb les discrepàncies en aquesta matèria i sigui 

consensuat per tot el PAS de la UB. 



 L’explicació del perquè el CAU es torna a presentar a les eleccions a Claustre és 

senzilla però a la vegada complicada. S’ha de tenir en compte que fins ara el CAU 

s’havia presentat a aquestes eleccions en una situació molt concreta: des de fa 17 anys 

havia estat al capdavant del Comitè d’Empresa, i del 1999 al 2003 també a la Junta de 

PAS Funcionari. El fet que el CAU guanyés amb una àmplia majoria a les eleccions a 

Claustre significava un recolzament important a la seva acció sindical per part del PAS 

i, a la vegada,  una eina fonamental per negociar les millores en les nostres condicions 

de treball. No és el moment de fer un recordatori dels resultats d’aquests últims anys, 

però entenem que el balanç ha estat positiu, en tot cas cadascú pot fer el seu, tant a 

nivell individual com a nivell col·lectiu. 

 Com tothom sap la situació ha canviat:  els resultats de les eleccions del juny de 2003, 

la dimissió de vuit membres del CAU al Comitè d’Empresa al desembre de 2004 i la 

situació creada arrel de la constitució de la Mesa d’Universitats ens condiciona en 

aquests moments. Al desembre de 2004 vam donar les explicacions del perquè el CAU 

es quedava en minoria en el Comitè d’Empresa; tot i que hem pogut comprovar que 

algunes persones no les van acabar d’entendre i d’altres no les van compartir, per 

nosaltres encara continuen vigents. Però el compromís de llavors va ser continuar fent 

sindicalisme en el Comitè d’Empresa, en la Junta de PAS Funcionari, en les 

negociacions del V Conveni, en la Mesa Específica de PAS Funcionari (encara que 

només s’ha reunit una vegada en un any i mig, i tant sols per a constituir-se) i en tots 

aquells àmbits on creiem que la nostra presència pot ser necessària pels interessos del 

PAS de la UB. Per tant, ha de quedar molt clar que el CAU no ha plegat, i no ens 

cansarem de repetir-ho. Això sí, hem de reconèixer que el tipus de sindicalisme que fem 

en aquests moments, comparat amb el dels últims anys, és de “baixa intensitat”. 

 I aquesta situació, quant durarà? La resposta serà abans del juny de 2007, quan, 

teòricament, hi ha d’haver noves eleccions a membres de Junta i de Comitè. Serà en 

relació amb aquesta data quan el CAU decidirà el seu futur, i hem de dir clarament que 

totes les possibilitats estan damunt de la taula. 

 Podem dir, per tant, que el CAU es presenta a aquestes eleccions per dos motius bàsics: 

un, perquè creiem que podem desenvolupar un paper important en el context sindical de 

la UB, principalment per defensar, com a mínim, les condicions de treball que tenim en 

l’actualitat, i l’altre perquè no ens refiem gens dels altres sindicats que es presenten en 

aquestes eleccions i no volem deixar-ho tot a les seves mans. Des del desembre de 2004 

no ha passat res important a nivell sindical a la UB: ni bo ni dolent. Però els projectes de 

la Reforma Laboral, de l’Estatut de la Funció Pública i de reforma de l’Administració 

Pública en general son damunt de la taula i pesen com una espasa de Damocles. 

 Company/a, aquesta vegada no et demanem el vot pel CAU en les mateixes condicions 

i de la mateixa manera que havia estat fins ara; creiem que només et podem demanar 

una petita reflexió, i si decideixis anar a votar i ho creus convenient, ho facis pel CAU. 

Barcelona, 28 d'ABRIL de 2006  
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