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Secció sindical UB 

 
 

LES UNIVERSITATS S’ALIEN AMB LA GENERALITAT 
PER INTENTAR SOTMETRE EL PAS LABORAL 

 
 
Per primera vegada des de la signatura del I conveni col�lectiu del 
PAS laboral, les universitats s’atreveixen a incomplir els acords 
econòmics recollits en el conveni. El CAU ho considera un atemptat 
contra la negociació col�lectiva i la dignitat dels treballadors i 
treballadores. 
 
El 8 d’octubre de l’any passat el CAU advertia de la manca de 
fiabilitat de les universitats per complir els seus compromisos de 
desenvolupament del 5è conveni i no vam acceptar la seva pròrroga 
sense garanties. El passat 19 de gener –data prevista per a la 
constitució de la Mesa del 6è conveni- el CAU va desemmascarar la 
veritable intenció de les universitats: no pagar el plus conveni. 
 
El CAU entén que no podem negociar ni acordar res amb les 
universitats fins que aquestes no facin efectiva la quantitat que ens 
deuen en concepte de plus conveni. Les universitats disposen dels 
diners i saben perfectament que no hi ha cap impediment legal per 
pagar. 
 
Per què no paguen? Podria ser una batalla entre universitats, o 
d’aquestes amb la Generalitat, o un pols amb els sindicats, o vés a 
saber què. El que si que sabem és que ens han perdut el respecte, no 
als sindicats i Comitès d’Empresa –que ja fa temps- sinó als 
treballadors i treballadores que, com diuen rectors i gerents, utilitzant 
la demagògia, són la base de la institució i volem que se sentin 
còmodes i feliços. 
 
Us posarem un exemple: el passat 28 de gener, el gerent va 
convocar urgentment el Comitè d’Empresa per exposar-li els 
arguments per no pagar el plus conveni. A continuació, i davant la 
“gran preocupació” del Rector pel benestar econòmic del PAS laboral, 
va oferir 300.000 € de compensació en concepte de deute històric de 
la roba de treball. El Comitè d’Empresa encara està esperant la 
proposta per escrit. Tot això només significa un intent d’esmorteir les 
possibles repercussions de la decisió rectoral de no pagar el plus 
conveni, principalment en un moment d’inestabilitat política en els 
òrgans de govern de la UB. 
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El CAU entén que l’incompliment del pagament del plus conveni és la 
gota que fa vessar el got. No podem permetre que les universitats i la 
Generalitat se surtin amb la seva. Portem massa temps aguantant les 
bones paraules i els nuls resultats, la incompetència dels dirigents 
universitaris i la incapacitat sindical. 
 
Companya, company, tenim una de les darreres oportunitats de 
defensar-nos de les agressions individuals i col�lectives que estem 
patint i de les que patirem si no som capaços de respondre amb 
fermesa i contundència. Hem de recuperar el respecte perdut i treure 
la dignitat individual i col�lectiva que tantes vegades ha demostrat el 
PAS laboral de la Universitat de Barcelona. 
 
Aprofitem el moment per demostrar al Rector i al Gerent que també 
volem estabilitat laboral i desenvolupament professional, entre 
d’altres coses. Encoratgem tot el col�lectiu a assistir a l’assemblea 
convocada pel Comitè d’Empresa, i a participar activament en el 
debat i en les accions que s’acordin. 
 
Per últim, exigim a la UGT que no presenti cap denúncia per 
incompliment del pagament del plus conveni. Aquesta decisió 
unilateral, sense consultar la resta d’organitzacions sindicals i el 
col�lectiu de PAS laboral, pot tenir repercussions en la llibertat 
sindical del PAS laboral. Demà, a l’assemblea, ho explicarem amb 
més detall. 
 
 
Barcelona, 3 de febrer de 2010 
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