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Carta oberta al Rector (15.7.11)

PAS

Sr. Rector,
Des de començament d’any vostè ha anat explicant la seva esperança de què les retallades
que acabessin arribant a la UB fossin inferiors a la mitja del Sistema Universitari (10%), tot
evitant el conflicte institucional amb la Generalitat de Catalunya.
En aquest temps les informacions de les retallades anunciades per la Generalitat de
Catalunya han anat a pitjor. Al mateix temps l’equip de govern de la UB ha anat actuant amb
fets consumats, és a dir, de manera unilateral i sense cap negociació amb els representants
del personal: retencions pressupostàries; restriccions en les contractacions de personal;
tancament d’edificis a l’agost, incompliments de diferents Acords del PAS (funcionari i
laboral); tancament dels Menjadors, etc.
Per les informacions que ens esteu transmeten les coses aniran molt pitjor, atès que si bé
aquest any ja està assumit que hi haurà dèficit pressupostari, a l’any 2012 pot ser dramàtic. I
és que la magnitud de les retallades imposades per la Generalitat de Catalunya faran
inviable una UB de qualitat i poden provocar un daltabaix. En aquest sentit el Gerent ha
comunicat en diferents llocs:
1. Al gener/2012 bastant més de 200 temporals i interins poden anar al carrer, és a dir,
aproximadament el 10% de la Plantilla de PAS!
2. En el mes de març/2012 hi ha el risc de no poder pagar la Nòmina!
Davant la gravetat d’aquetes afirmacions, a la reunió mantinguda el dia 13 de juliol entre la
Junta de PAS funcionari i l’equip de Govern (vostè mateix, el Gerent, la vicerectora
d’Administració, el vicerector d’Economia, el cap del Gabinet del rector i el director de
recursos humans), se li va demanar a vostè que ho aclarís, però la resposta donada va ser
molt preocupant:
El Gerent té l’obligació d’alertar dels perills i, malgrat que no sigui probable que
succeeixi, no ho podem descartar. El risc hi existeix!

Sr. Rector, davant d’aquestes manifestacions li demanem:
1. Pel bé de la UB, no accepti de cap manera les retallades anunciades i no es limiti a
ser el gestor que ha d’aplicar les retallades. Amb aquestes magnituds no hi ha solució
positiva ni cap Pacte Social possible.
2. Som plenament conscients que, malgrat no ser els culpables de la crisi, estem patint les
conseqüències i haurem d’afrontar restriccions, però comenci per dalt a donar
exemple.
3. Sobre les dues afirmacions realitzades pel Gerent, relatives a les conseqüències previstes
per al 2012, doni resposta i informi
aviat.
Salutacions,
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