Claustre 12.7.2012

Senyores i senyors claustrals,
Podríem parlar de molts temes importants que afecten a la Universitat Pública, com ara,
les retallades, la crisi, les actuacions dels diferents govern (de Catalunya i d’Espanya), de
l’Espai Europeu d’Educació Superior, del futur de la Universitat Pública Social i de
Qualitat,... però avui, el dia que el sr. Rector fa balanç del seu mandat,... jo, com a
representant dels claustrals del PAS, per part del grup PAS-CCOOUB, vull referir-me
exclusivament, i breument, a la situació del PAS.
Sr. Rector,
Vostè no escolta als representants del PAS, però avui escolti al PAS, que amb el seu
silenci ha estat prou eloqüent... li demana que negociï i li demana que no porti al Consell
de Govern del dia 19 de juliol ni la suposada “RLT” ni el nou “model organitzatiu”.
Sr. Rector, podem estar equivocats,... però reconegui que vostè també pot estar
equivocat, per tant, doni temps a la negociació i no porti aquests temes al proper Consell
de Govern.
En el primer any, el meu grup, ja va valorar com a negativa la seva gestió vers el PAS
(“targeta vermella”) atès què, malgrat uns inicis positius la majoria de temes es trobaven
bloquejats. Posteriorment amb l’arribada de les retallades massives les coses s’han
complicat força més, i si bé és cert que això ha condicionat l’actuació de l’equip de
govern, també, amb la “Crisi” com a excusa, s’aprofita per atemptar contra els drets del
PAS de la UB amb premeditació i total impunitat... de igual manera que fan els governs
de Catalunya i Madrid. I és que no tot depèn de factors externs!
Avui ens ha exposat que els darrers anys la UB ha tancat amb superàvit, però el que no
ha dit és què, la major part d’aquest, ha estat amb els “estalvis” per l’incompliment de
diferents Acords del PAS.
L’actuació de la UB davant les retallades imposades ha estat de submissió,... perquè, en
tot cas, el que hem observat és la manca d’oposició clara, contundent i publica contra
totes les imposicions normatives i pressupostàries realitzades per la Generalitat, les qual
suposen amb claredat un atemptat a l’autonomia universitària, i particularment contra els
drets del PAS de la UB.
Així mateix, s’està amagant la visualització de les retallades. A diferència d’Hospitals,
CAPS, Escoles, en els que es poden veure cartells, pintades,... contra les retallades, aquí,
a la UB, no només, per exemple, no es pengen de la façana de l’Edifici Central, sinó tot el
contrari, els mana retirar els modestos cartells que pengen el PAS o l’alumnat,... i el
mateix succeeix en diferents Facultats.

Ara vull fer un repàs molt breu d’alguns dels tems més rellevants que no són imputables a
les retallades, i que de manera reiterada els representants del PAS han estat denunciant.
Sr. Rector, mani que li facin cas els que treballen per vostè!
Procés de la RLT, mal anomenada de “laborals”: malgrat la gran repercussió que pot
tindre en el PAS, perquè això no és una RLT de veritat, i malgrat que s’està plantejant
funcionaritzar col·lectius, els trets característics són l’opacitat de la informació i manca de
negociació, i, evidentment sense que importi el parer dels afectats. I això, sr. Rector, no té
res a veure amb l’excusa de la crisi! Com la resta de punts...
Selecció de personal temporal: en aquest moments de grans restriccions en la
contractació es més important que mai el seguiment i control de la selecció d’aquest
personal, però no es fa, i això malgrat que s’incompleixen els acords signats amb els
representants del personal.
Mobilitat creixent del personal fix: especialment, a l’últim any s’han multiplicat els
encàrrecs de funcions i les comissions de serveis, el que suposa una clara desregulació
de les condicions de treball
Nou Model Organitzatiu: com en altres temes, l’opacitat i la manca de negociació amb els
representants del personal és un tret característic, malgrat les importants repercussions
en el PAS. La proposta actual és inacceptable, atès que, en la situació actual de greus
retallades, es planteja l’increment d’alts càrrecs, 6 més, i increment dels llocs amb alts
nivells,... i alhora, es planteja que sobren llocs de treball estructurals bàsics.
Transparència: malgrat les seves afirmacions, no hi ha transparència! Hi ha opacitat: no
s’informa ni al personal ni als representants i s’actua per la via dels fets consumats! I, per
exemple, s’incompleix l’acord, de fa gairebé dos anys, d’elaborar un Protocol d’informació
i comunicació per concretar què informació i com es facilita als representants dels
treballadors.
Sr. Rector, al 2008 va sortir elegit amb els vots, entre d’altres, del PAS,...qui ho havia de
dir!... amb el maltractament que està sofrint!
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