Resultats de la constitució del nou Comitè d’Empresa
PAS-L 2011/2015

CCOO va proposar el criteri per designar president/ta i secretari/ària de l'òrgan unitari del Comitè
d'Empresa tenint en compte els resultats electorals -CCOO: 8 representants; CAU: 7
representants; CGT: 5 representants; UGT: 3 representants- Aquest criteri estableix que la
Presidència fos ocupada per la secció sindical amb més representants (CCOO) i que la Secretaria
fos ocupada per la secció sindical següent amb més representants (CAU), tal i com és tradicional i
ja es va fer el 2003 i el 2007.
Amb aquest criteri, CCOO va formular la següent proposta:
–

La presidència és assumida i ocupada per CCOO i la Secretaria per CAU

CAU, va anunciar que ells interpreten del resultat de les urnes altres implicacions i va proposar en
nom seu i de CGT la següent proposta:
–

La presidència és assumida i ocupada per CAU i la secretaria és per CGT.

Després de les argumentacions de rigor i donat que no hi havia acord, s’ha procedit a la votació
de les propostes formulades, i la proposta de CAU/CGT ha guanyat per 12 vots a favor (els vots
de CAU i CGT)) 8 en contra (els vots de CCOO) i dues abstencions (els vots d'UGT).Així tenim
que el resultat és aquest :

Presidència del Comitè d’Empresa PAS-L 2011-2015:

CAU
Secretaria del Comitè d’Empresa PAS-L 2011-2015:

CGT

Valoració CCOOUB
Companys i companyes,
Avui hem constituït el Comitè d’Empresa que, suposadament, hauria d’ésser el que ens
representarà en els propers 4 anys com a òrgan col·legiat davant la Universitat de
Barcelona.
I diem suposadament perquè no ens ha quedat gens clar en la seva declaració d’intencions, fins a
quan tindrà aquesta composició. Han vingut a dir que seria revisable (la seva Presidència) quan
passés aquest període excepcional (?). No podem evitar el recordar com fa uns 6 anys, el
CAU va abandonar la representació dels treballadors al Comitè d’Empresa, en un nombre
prou important de delegats/ades, tot i tenint majoria i la presidència. Van argumentar que era una
manera de contestar les acusacions de connivència amb la gerència i per això marxaven. Això va
provocar les eleccions parcials posteriors i mentrestant els temes van marcir a la Mesa de
negociació.
Ara les circumstàncies són diferents i malgrat la greu situació que patim, proclamen que ja han
superat aquell lapsus i són els més indicats, preparats i possibilitats pels resultats
electorals, per sortir d’aquesta crisi dins de la UB. Tot això amb la complicitat expressa de
la CGT de qui, creiem, han estat contagiats de la seva peculiar manera d’entendre la unitat
sindical.
El que caldrà que justifiquin clarament és la manca de respecte vers els companys i
companyes, que han votat i assolit la fita de que CCOO renovés la majoria i la capacitat
de ser als llocs de responsabilitat, liderant el nou projecte de Comitè.
Aquests nous guerrers sindicals que tant vam trobar a faltar en les mobilitzacions durant la
negociació del Vè Conveni, són els mateixos que el van denunciar evitant la seva pròrroga.
Asseguren que amb ells no anirà ningú al carrer, i ho fan el mateix dia que CCOO i UGT
anuncien la decisió de Gerència i Rectorat, de prorrogar els contractes que vencien aquest
mes, fins el desembre d’enguany. I justifiquen aquest canvi de responsabilitats dins del CE com
una interpretació dels resultats electorals en clau de canvi.
En resum, creiem que no comencem gens bé. La prepotència d’aquest “bipartit”, els
defineix i , de ben segur, dificultarà enormement el funcionament del Comitè per la
desconfiança que destil·len...
Malgrat tot això, nosaltres no us deixarem penjats. Hi serem al peu del canó fent propostes
i denunciant i treballant per respondre a la confiança que veu dipositar en CCOOUB.

El nostre bagatge els serà difícil d’assolir però nosaltres ens implicarem en tot allò que
respongui als criteris de defensa de llocs de treball, condicions econòmiques, acció social,
promoció, carrera professional, estabilització, RLT, Conveni, formació, condicions laborals,
salut i prevenció, i tot el referent a drets consolidats i els nous que puguem aconseguir,
treballar i/o negociar, allà on puguem fer-ho.

Avui mateix, tot just després de l’assemblea general de PAS, els membres de CCOO PAS-L,
juntament amb Professors, estudiants, PAS i les seccions de CCOO i UGT a la UB, hem estat
tallant la Gran Via abans de constituir el Comitè. Val a dir que els “socis” del nou CEPAS-L,
han estat per les rodalies sense intervenir-hi. Això també els treu credibilitat, no creieu?

Salut!
PAS-L CCOOUB

