
 
 

EL LAUDE DE LA VERGONYA 
 
 
El passat 29 de juliol el Tribunal Laboral de Catalunya va emetre un laude 
arbitral en relació amb el cobrament dels 325 €, en concepte de plus conveni, 
que les universitats deuen al PAS laboral. 
 
No entrarem en els arguments jurídics que utilitzen els àrbitres per afirmar que 
les universitats poden efectuar el pagament del plus conveni sense incomplir 
cap norma vigent. Això ja ho sabia tothom: recordeu que el CAU i la CGT hem 
repetit moltes vegades que l’incompliment del pagament del plus conveni obeïa 
a un pols polític entre Generalitat i universitats, dirigit contra el PAS laboral. Cal 
remarcar un principi fonamental: EL PAGAMENT DEL PLUS CONVENI NO ÉS 
UN PROBLEMA D’INTERPRETACIÓ, EL SEU REDACTAT I EL SEU 
CONTINGUT ÉS DE DRET I DE COMPLIMENT OBLIGAT. 
 
Per al CAU i la CGT resulta vergonyós que CCOO i UGT hagin caigut en la 
trampa que ens han posat la Generalitat i les universitats. Ens explicarem: 
CCOO, UGT i les universitats van acordar, en una reunió de la Comissió 
Paritària, sotmetre’s a un laude arbitral sobre la pregunta següent: poden les 
universitats públiques catalanes, amb seguretat jurídica, efectuar el pagament 
del dret establert a l’article 4.3 del Conveni Col·lectiu de treball? Deixar en 
mans d’un àrbitre la possibilitat d’aplicar el Conveni Col·lectiu és una 
irresponsabilitat total i un greu precedent que pot afectar la negociació del 6è 
Conveni. 
 
I ara ve la pregunta que tots i totes ens fem: quan cobrarem els 325 € que 
CCOO i UGT asseguraven que seria en el termini més breu possible? Ja ha 
passat més d’un mes i encara no hem vist ni un euro. Les notícies que tenim és 
que encara s’ha de reunir l’anomenada estructura tècnica (formada pels 
gerents de les universitats i pels representants de la Generalitat) per valorar el 
laude i la seva aplicació. El pagament del plus conveni en teoria hauria de ser 
immediat, però a la pràctica resulta que encara hi ha un altre organisme que ha 
de decidir si es paga o no. 
 
Penseu que si les universitats han estat capaces d’incomplir un conveni també 
poden ignorar un laude que només diu que poden efectuar el pagament amb 
seguretat jurídica. El CAU i la CGT tenim molt clar que si finalment cobrem els 
325 € del plus conveni no serà per un laude vergonyós, sinó per la pressió que 
CAU i CGT hem realitzat amb el suport d’una gran part del PAS laboral 
mitjançant assemblees de centre i presentant reclamacions prèvies de 
quantitat. 
 
Us anirem informant. 
 
 

Barcelona, 10 de setembre de 2010 


