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Informacions al Consell de Govern

Ahir va tenir lloc la reunió del Consell de Govern de la UB i, davant la transcendència
d’algunes informacions, us les comuniquem tot seguit.

Pacte Social,... o cortines de fum?
El dilluns 18 ens van lliurar una proposta de Pacte Social que pretén retallar en 6 M€ el capítol 1
del PAS per al 2012. Sembla que posteriorment es concretarien mesures sobre el PDI. Davant
d’això, i del fet que el mateix equip de govern de la UB diu que CCOO ha demanat, o està
interessat, en un Pacte Social, li vam dir al Rector en el Consell de Govern que:
1. CCOO no ha demanat aquest suposat Pacte. Atesa la manca d’informació concreta i
quantificada, un possible Pacte Social té avui un dèficit de credibilitat molt important,.
2. Un Pacte Social no pot estar buit de contingut i ser un anunci propagandístic.
El Rector va donar la raó en que CCOO no ho ha demanat i que no pot ser un Pacte buit de
contingut ni un acte propagandístic (...)

Greu impacte de les retallades a partir del 2012
El divendres 15 de juliol CCOO va enviar un carta oberta al Rector que també es va comunicar al
PAS. En aquesta carta, s’informava dels comentaris que havia realitzat el Gerent i que calia
aclarir el més aviat: d’una banda, es va dir que al gener/2012, més de 100 interins funcionaris
s’anirien al carrer – i també més de 100 temporals laborals, és a dir el 10% de la plantilla de
PAS-, i d’altra banda, que al març/2012 hi havia el risc de no poder pagar la Nòmina de la UB!
Davant d’aquesta informació, CCOO va demanar al Rector que informés públicament, però hores
d’ara no hi ha hagut cap comunicació pública. El que sí ha hagut, verbalment en una reunió el dia
13 amb la Junta de PAS, i ahir en el Consell de Govern, són unes excuses molt preocupants.
Pel que fa al pagament de la Nòmina:
x

Rector: 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! (...) el Rector considera que la probabilitat
de cobrar la Nòmina és alta i el Gerent considera que la probabilitat no és tant alta,... però en
última instància el que ha de fer l’esforç de contenció és ell (el Gerent)

x

Gerent: (...) les retallades de la Generalitat són molt elevades (...), he d’avisar al Rector de les
perspectives segons l’evolució (...) la Generalitat demana un pla per al període 2011-2014 i s’està
treballant per enviar la informació...

Pel que fa al 10% de la Plantilla de PAS al carrer:
x

Rector: ... ja ho contarà el Gerent!

x

Gerent: (...) persones afectades? tant milions, tantes persones! (...) el que s’ha d’intentar és
arribar a un Acord intern (... Pacte Social)

CCOO considerem que l’acceptació de la dimensió de les retallades i limitar-se a fer
de gestors de les mateixes fan inviable la UB com a universitat pública de qualitat.

