
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
Per què encara no hem cobrat el plus conveni? 
Què està passant amb l’incompliment del 5è conveni?  
Per què no ha començat la negociació del 6è? 
 
Portem gaire bé tres anys d’incompliments del 5è conveni, mes de tres mesos 
sense haver cobrat els 325 € del plus conveni i estem esperant l’inici de les 
negociacions del 6è que havien d’haver començat el 15 de gener. El pitjor de 
tot és que no hi ha cap perspectiva clara per poder desbloquejar l’actual 
situació. 
 

Resum de la situació actual: 
 

1. Unitat sindical trencada i procés de mobilitzacions desmantellat: després 
dels tancaments a algunes universitats per part de delegats i delegades 
sindicals, CCOO i UGT han boicotejat qualsevol proposta de mobilització 
que la resta d’organitzacions sindicals havíem plantejat. Aquest fet ha 
suposat l’incompliment dels acords presos a les assemblees. 

 
2. Reunió de la Comissió Paritària del 5è conveni prevista pel 19 de març 

ajornada “sine die” per CCOO. 
 

3. Proposta verbal de les universitats de reunió per a la segona setmana 
d’abril que encara no s’ha convocat.  

 
4. UGT ha interposat una denúncia de conflicte col·lectiu per l’incompliment 

del pagament del plus conveni fent-li el joc a les gerències i generant un 
risc innecessari. Mentrestant CCOO, sense rumb, li ha demanat a UGT 
la retirada del conflicte col·lectiu abans del 10 de maig per després 
presentar conjuntament un arbitratge davant del Tribunal Laboral de 
Catalunya. 

 
L’actual incapacitat sindical està derivant en una situació de caos que no 
sabem si es podrà reconduir. Totes les organitzacions sindicals en tenim 
responsabilitat però, això si, algunes més que d’altres. 
 
Hi ha alguna solució? 
 
Sincerament, no n’estem segurs; però nosaltres ho tornarem a intentar. 
Esperem haver après dels nostres errors i fer plantejaments que serveixin per 
demostrar que encara hi ha marge en el PAS laboral per defensar les nostres 
condicions de treball. Després de reflexionar molt sobre la situació, us 
plantegem les nostres línies d’actuació: 
 



• Impossibilitat actual d’unitat d’acció sindical amb CCOO i UGT. 
• Informació veraç i directa al PAS laboral. Les decisions les ha de 

prendre el col·lectiu. 
• Defensa jurídica del plus conveni. 
• Defensa col·lectiva del dret a la negociació i a l’aplicació dels acords. 

 
Creiem que en aquests moments és vital no deixar passar més el temps i 
intentar crear una unitat del conjunt dels treballadors i treballadores perquè la 
nostra veu no estigui apagada més temps i cridar ben fort que se’ns doni el què 
ens pertany! 
 
És sobre aquesta base que els CAU i la CGT volem impulsar un conjunt 
d’assemblees per centres i universitats per a què els veritables protagonistes 
siguem el conjunt de treballadors i treballadores que encara no han tingut la 
possibilitat d’actuar. En aquestes assemblees us proposarem la defensa 
jurídica del plus conveni mitjançant la presentació de reclamacions de quantitat 
individuals, ja que és la millor fórmula que hem trobat per intentar assegurar el 
concepte “plus conveni” i el seu pagament. Així mateix volem crear pressió 
sobre les Universitats, la Generalitat i les instàncies judicials fins que no 
prenguem altres tipus de mesures. 
  
Companyes i companys, el que està en joc no és només poder cobrar els 325 
euros del plus Conveni. Ara ens hi juguem el futur dels propers convenis i de la 
pròpia negociació col·lectiva, és a dir: tot allò que ens permet negociar les 
nostres condicions de treball des del principi de la igualtat. Tot això agreujat 
amb la intenció del govern estatal de rebaixar els nostres salaris un 5%, i altres 
mesures que retallen els nostres drets laborals. Per tot això us demanem que 
assistiu a les assemblees de centre, expresseu la vostra opinió i aporteu les 
propostes que considereu necessàries per intentar desbloquejar aquesta 
situació.  
 
Properament us enviarem el calendari d’assemblees. 
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