CONTINUEM SENSE COBRAR EL PLUS CONVENI
I SENSE NEGOCIAR RES DE RES

Com era previsible, el famós informe de la Generalitat que havia d’aclarir la
legalitat del pagament del plus conveni al PAS laboral i de les pagues extres
complertes al PAS funcionari, no ha aparegut per enlloc. Recordeu que alguns
van assegurar que l’informe o dictamen jurídic de la Generalitat estaria enllestit
abans del 15 de febrer.
Arrel dels incompliments dels acords amb el PAS laboral i funcionari i de la manca
de negociació generalitzada amb les Juntes i Comitès de les universitats, es van
iniciar diferents mobilitzacions i actes de protesta a la UAB, URV, UPC, UdG i UB.
Per les informacions que tenim, les assemblees de PAS laboral i funcionari
realitzades van coincidir en la necessitat de continuar amb les mobilitzacions i actes
de protesta en cadascuna de les universitats, però també dirigir-les cap una de les
institucions responsables d’aquesta situació: LA GENERALITAT. També es va
arribar a la conclusió que era imprescindible intentar una coordinació entre els
sindicats i els òrgans de representació (juntes i comitès) de les universitats, així com
mantenir un contacte directe d’aquests amb la plantilla mitjançant assemblees
informatives i decisòries. L’assemblea del PAS laboral de la UB celebrada el passat
12 de febrer va acordar donar un marge de temps (una o dues setmanes) al Comitè
d’Empresa i als sindicats per intentar aquesta coordinació intersindical i
interuniversitària, que havia de ser prèvia a l’inici d’assemblees de centre o campus.
En aquest sentit, el CAU va proposar a la resta d’organitzacions sindicals amb
representació en les juntes i comitès del PAS de les set universitats públiques
catalanes, celebrar el 12 de febrer una primera reunió de coordinació per valorar les
problemàtiques del PAS i consensuar les accions necessàries per desbloquejar la
situació. Per diferents motius la reunió no es va poder celebrar fins ahir, 22 de febrer.
En aquesta reunió hi van participar membres de juntes i comitès de la UAB, UPC,
URV, UPF, UdG i UB, que representaven a les organitzacions sindicals de CGT,
CSI-CSIF, UGT, I-CSC, PASI i CAU. Representants del SAC de la UdL es van
excusar i no va voler assistir cap representant de CCOO. Les diferents
organitzacions sindicals presents vam fer les nostres valoracions de la situació
general i de cadascuna de les universitats, i vam coincidir en la necessitat de donar
resposta als incompliments dels acords i a la manca de voluntat negociadora dels
rectors i gerents de les universitats. També vam manifestar la voluntat d’intentar
coordinar les mobilitzacions i les informacions adreçades al PAS mitjançant
comunicats i assemblees. Des del CAU vam fer una proposta oberta d’actes de
protesta, calendari de mobilitzacions i assemblees que serà debatuda i concretada
en una propera reunió que es celebrarà el 4 de març.
També us volem informar que els membres del CAU estem fent propostes obertes
de coordinació a les juntes i comitès on som presents, això si, amb resultats

desiguals. Concretament les representants del CAU en la Junta del PAS funcionari
de la UB van ser acusades per membres de CCOO de voler trencar la unitat sindical,
quan la nostra intenció és la contrària. Hem valorat aquest fet i hem arribat a la
conclusió que les acusacions fetes per alguns membres de CCOO són més el
resultat d’un excés d’estrès motivat per la complexitat de la situació que no per una
manca de voluntat d’unitat sindical (almenys així ho volem creure).
En el moment que es reuneixi el Comitè d’Empresa del PAS laboral, els
representants del CAU farem una proposta oberta similar amb l’esperança que sigui
ben rebuda i poder continuar amb les mobilitzacions i les assemblees.
Per últim informar-vos que malgrat les “bones paraules” del Rector i del Gerent en
relació a la seva voluntat de fer efectiu el pagament del plus conveni en el moment
que la Generalitat els autoritzi, no hi ha hagut cap contacte o reunió amb el Comitè
d’Empresa des del 28 de gener de 2010 quan van posar 300.000 euros a sobre de la
mesa i que sobtadament han desaparegut. Recordeu que el Comitè va demanar una
proposta al gerent per escrit sobre la roba de treball i aquest s’ha negat a fer-la. Això
torna a demostrar per enèsima vegada la manca de voluntat d’arribar a acords i de
complir els ja existents, demostrant, també per enèsima vegada, la necessitat de
donar una resposta contundent i unitària per part del col·lectiu del PAS laboral. Des
del CAU estem fent tots els esforços possibles per concretar aquesta resposta
contundent que es mereixen i que pot marcar un punt d’inflexió en les relacions
laborals en la UB i en la resta d’universitats. Estan jugant amb els nostres drets i no
ho podem permetre.
Salut i lluita
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