Claustre UB: balanç dels 4 anys
Com saps, han estat convocades eleccions per a escollir membres del PAS al
Claustre de la UB, les qual es realitzaran el proper dia 30 d’abril. El Claustre
Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat
universitària (art. 54 de l’EUB). Tanmateix gairebé no té funcions executives, si
be cal destacar l’aprovació, si s’escau, de la Memòria anual del rector/a, o la
revocació del rector/a, i de manera més pràctica, el nomenament de
representants a diferents Comissions.
Amb aquest escrit volem fer un breu Balanç dels darrers quatre anys, alhora
que destacar algunes qüestions que posen de manifest la importància del
Claustre de la UB, tot i les grans limitacions que en te. En aquest quatre anys el
grup de claustrals de PAS-CCOO ha participat activament, tant en les
reunions plenàries com en les diferents Comissions que se’n deriven del
Claustre.
Hem fet multitud d’intervencions: per valorar les diferents Memòria anual
que presenta el rector, per pronunciar-nos sobre diferents temes que afecten al
PAS i, fins i tot, hem presentat resolucions que han tingut el suport del
Claustre (contralareformalaboral,perladimissiódelpresidentdelConsellSocial,...
o, també, per fer-nos portanveus d’una iniciativa individual d’un company del
PAS per laretiradadelDretdevetenelConselldelesNacionsUnides). A l’apartat
del nostra Web, Finestra al Claustre pots trobar les intervencions de PASCCOOUB: http://ccooub.net/finclaustre.htm
També pots trobar tota la informació dels diferents Acords i Ordres del dia a
http://bit.ly/OeWxvj; per exemple, les que corresponen a la darrera reunió
ordinària el 17 de desembre de 2013 http://bit.ly/1dUBsCC
Hem participat, de manera crítica, en els diferents debats sobre la Governança
universitària, així com en les propostes de Reforma de l’Estatut de la UB, i, així
mateix, hem presentat propostes de modificació i hem compartit punts de vista
amb altres sectors (PDI i alumnat). Totes les esmenes presentades pels
diferents claustrals van ser publicar al nostre Web i, també es va obrir un blog
per al debat.

Participació a les diferents Comissions del Claustre, Consell de
Govern i Consell Social
El Claustre de la UB nomena representants al Consell de Govern i a diferents
Comissions, en les que els representants del PAS hi participen. Així mateix, el
Consell de Govern nomena membres en diferents Comissions delegades i el/la
representant del PAS al Consell Social (en total es nomenen pel Consell de
Govern 6 representants al Consell Social, i els altres 9 estan nomenats per
entitats externes a la UB)
Us relacionem a continuació les diferents Comissions en les que
actualment hi són membres representants del Claustrals de PAS-CCOO. De
totes cal destacar per la seva activitat i per les repercussions en el
col·lectiu del PAS:
- les dues Comissions Econòmiques, en un cas la Delegada del Consell de
Govern i en altre cas la Delegada del Consell Social. Especialment rellevant la
tasca d’informar el Pressupost de la UB, incloses les Plantilles del PAS
- la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern. Especialment
rellevant la tasca d’informar de les aprovacions o modificacions de la Relació
de Llocs de Treballs.

Delegades de Consell de Govern

Nombre

Representant de CCOO

Biblioteques

2

Jordi Perna

Econòmica

2

Andrés Jiménez

PAS

3

Evelio Lantigua / César Marín

Lingüística

2

Anna Solanilla

Serveis Cientifico Tècnics

2

Tariq Jawhari / Ramon Seminago

Nomenades pel Claustre

Nombre

Representant de CCOO

Electoral

1

Silvia Vicente

Medi Ambient

4

Leandro Solanilla / Marga Rodriguez

Reforma EUB 2014

-

Margot Rodríguez / Andrés Jiménez

Altres participacions institucionals

Nombre

Representant de CCOO

Consell Social (nomena: C. Govern)

1

Evelio Lantigua

Econòmica de Consell Social

1

Evelio Lantigua

Agència de Polítiques i de Qualitat de
la Universitat de Barcelona

1

César Marín

Responsabilitat Social

1

Andrés Jiménez

