
 
 
 
COMISSIÓ PARITÀRIA DEL Vè CONVENI: CONSTITUCIÓ URGENT! 
 
Companyes i companys, 
 
En el mes de juliol us informàvem dels problemes que hi havia per constituir 
la Comissió Paritària del Vè conveni. Dèiem que insistiríem per intentar 
constituir la Comissió i fèiem una crida a la responsabilitat de tothom. En 
resposta a aquesta petició, CCOO va presentat una demanda judicial davant 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb data de judici prevista 
per demà dia 30. Si es celebra el judici la data de la sentència és 
imprevisible. 
 
Les Universitats, CCOO, UGT i el CAU hem rebut una petició del Comitè 
d’Empresa de la URV de Tarragona per constituir la Comissió Paritària el 
més aviat possible, atès que hi ha diversos problemes d’interpretació del 
conveni que afecten directament els drets dels treballadors i les 
treballadores d’aquesta universitat i que necessiten una solució urgent. 
D’altra banda, el Departament de Treball ha enviat una comunicació d’ofici 
al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la que estima que el 
contingut del Vè conveni conculca la legalitat vigent. Hem posat el cas en 
mans d’un advocat per esbrinar les possibles repercussions d’aquest afer. 
 
Davant d’aquesta situació d’urgència manifesta, veient que CCOO ha posat 
per davant els seus interessos als dels treballadors i les treballadores i que 
la comunicació del Departament de Treball podria complicar encara més la 
constitució de la Comissió Paritària, des del CAU anunciem públicament que 
renunciem al nostre dret a tenir dos representants en la Comissió Paritària 
sempre i quan això permeti que aquesta es constitueixi immediatament i 
comenci a treballar per intentar solucionar els problemes dels companys de 
Tarragona, i els de qualsevol altra universitat que hi pugui haver. Ja hem 
sol·licitat a les Universitats, a CCOO i a UGT una reunió per constituir la 
Comissió Paritària abans que finalitzi el mes de setembre. 
 
Aquesta decisió que hem pres, fruit de la reflexió i de la responsabilitat 
sindical, comportarà per CCOO la majoria absoluta de representants 
sindicals en la Comissió Paritària. 
  
Podeu tenir clar que el CAU intentarà representar al màxim els interessos 
dels treballadors i treballadores del PAS laboral de les Universitats Públiques 
Catalanes en aquesta Comissió informant, en tot moment, de les decisions 
que es prenguin, i no permetrem que s’utilitzi aquesta per altres motius, ja 
siguin corporatius o d’altra mena. 
 
Barcelona, 29 de setembre de 2008 
 

 
Col·lectius Assemblearis d’Universitats (CAU) 


