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LA UNITAT DE LA JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARI ENS 
PERMETRÀ CONTINUAR AVANÇANT 
 
Companyes i companys 
 
Ara fa quatre anys el CAU, que es presentava per primera vegada a la Junta de PAS 
Funcionari, va assumir la Presidència i va potenciar i assolir una plataforma unitària per 
negociar amb la gerència i l’equip rectoral anteriors. Davant d’això, l’agressió de 
l’anterior equip va ser iniciar una ofensiva política contra la Junta negant-se a negociar 
de TOTES TOTES. Política que va estar a punt de triomfar i que va fer trontollar la 
UNITAT SINDICAL. 
 
Afortunadament les MOBILITZACIONS UNITÀRIES DEL PERSONAL 
FUNCIONARI I DEL PERSONAL LABORAL DE L’ANY 2000, que van culminar 
amb la vaga del mes de juny d’aquell any i amb la recollida de més de 1.000 signatures 
exigint la negociació, van acabar amb la prepotència de l’equip rectoral que va haver de 
dimitir. 
 
EL NOU EQUIP RECTORAL VA PRENDRE BONA NOTA DE TOT i, després d’uns 
inicis vacil·lants, a principis del 2002 va començar a NEGOCIAR SERIOSAMENT 
AMB LA JUNTA. 
 
DES D’ALESHORES, HEM ACONSEGUIT, ENTRE ALTRES COSES, EL 
SEGÜENT: 
 
- al desembre del 2001 vam cobrar 40.000 PTES. 
- al febrer del 2002 vam cobrar 240’40 euros (40.000 PTES.) 
- al setembre del 2002 vam cobrar 300’51 euros (50.000 PTES.) 
- i amb l’acord signat al desembre del 2002: 
- el pas de tots els auxiliars administratius a administratius amb efectes econòmics de 
l’1 de gener del 2004, 
- 631’06 euros (105.000 PTES.) lineals per a tot el PAS funcionari per l’any 2003, 
- l’inici de l’equiparació de triennis amb el PAS laboral, 240.000 euros (40 milions de 
PTES.) 
- el compromís d’elaborar la relació de llocs de treball (catàleg) durant el 2003 que pot 
permetre avançar, entre altres coses, en la modificació dels nivells mínims, 



- 40 places, com a mínim i després de molts anys, d’auxiliar administratiu per 
estabilitzar la plantilla, 
- el cobrament del nivell corresponent a la plaça que ocupa el personal interí, 
- el nivell mínim 16 pel personal administratiu, 
- la creació de noves escales i de places de gestió i d’ajudant de biblioteca, etc. 
 
 
Companyes i companys, potser algú voldrà minimitzar aquests acords assolits però pel 
CAU això és només el primer pas de moltes reivindicacions que necessita el conjunt del 
PAS i, en particular, el personal funcionari. És per això que el CAU plantejarà a la 
propera Junta l’elaboració d’una nova PLATAFORMA UNITÀRIA que ens permeti 
seguir avançant durant els propers anys. 
 
A banda d’això, des del CAU estarem a la guaita perquè els propers canvis organitzatius 
(desaparició de divisions ?, creació de nous àmbits acadèmics ?, etc.) no suposin una 
modificació de les nostres condicions de treball. 
 
Per tot això, perquè considerem BÀSIC continuar pel camí de la unitat, per assolir les 
nostres reivindicacions, el proper 19 de juny VOTA CAU. 
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