Universitat de Barcelona

Benvolgudes companyes,
Benvolguts companys,

Ens sap greu haver de comunicar-vos que el CAU no ha presentat candidatura
a les eleccions sindicals per escollir representants a la Junta del PAS funcionari
de la UB. Diverses circumstàncies -de caire intern i extern- no ens han permès
elaborar una llista amb les garanties necessàries per defensar adequadament
els nostres plantejaments sindicals en l’òrgan de representació de tot el PAS
Funcionari de la UB. L'intent de ser coherents i honestos, de mantenir el
respecte per la Junta i sobretot per vosaltres ens ha portat a no presentar una
candidatura sense els requisits mínims de solvència sindical. Reflexionarem
sobre les causes d’aquesta situació i continuarem treballant sindicalment per
defensar els drets i les condicions laborals del PAS funcionari.
Dintre de les nostres possibilitats actuals, el CAU farà la millor acció sindical
perquè el col·lectiu de PAS funcionari de la UB sigui respectat pels òrgans de
govern de la universitat i de la Generalitat. No tindrem representació directe en
la Junta de PAS Funcionari de la UB però intentarem ser-hi presents mitjançant
el nomenament d’algun delegat o delegada sindical.
Aprofitem per demanar a la resta d’opcions sindicals que han presentat
candidatura la màxima responsabilitat possible dintre de la Junta en la defensa
dels drets i condicions de treball del PAS Funcionari de la UB. El CAU
col·laborarà amb les forces sindicals que realment s’impliquin en aquesta tasca
i serà crític amb les tinguin objectius diferents.
Malgrat la diferència de model sindical que ens separa d’alguns sindicats que
formaran part de la nova Junta, el CAU està obert a la unitat sindical tant
necessària en aquests temps. Entenem però, que són les persones amb els
mateixos problemes i objectius les que donen sentit a la unitat sindical, i les que
fan que aquesta unitat passi de ser un pur formalisme entre sindicats a ser una
realitat amb la força suficient per canviar el rumb de la situació. Cal estar
ALERTA i ORGANITZAR-SE!
Salutacions cordials

Col·lectius Assemblearis d’Universitats (CAU)

Barcelona, 18 de maig de 2011

