Claustre 22.7.2014
César Marín – Grup claustrals DEFENSEM LA P(UB)LICA PAS-CCOO

Senyores i senyors,

Pel que fa a la proposta de Reforma de les estructures de la UB, i com a
qüestió prèvia, s’ha de reconèixer que, més enllà de la valoració que mereixi la
Proposta, hi ha un gran treball d’anàlisi i tractament de dades, per la qual cosa
cal agrair l’esforç realitzat a tothom que ha participat en l’elaboració de
l’informe, inclòs a qui ho hagi escrit i penjat al Web de la UB. Així mateix cal
agrair a l’equip de Govern que la Proposta presentada no hagi estat
encarregada a una consultoria externa que finalment el que fan, com ja va
quedar demostrat en altres temps, és cobrar molts de diners per no fer res de
bo i que no es pugui fer millor a la UB.
Ara bé, respecte a la valoració del contingut de la Proposta, el grup claustral
“DEFENSEM LA P(UB)LICA PAS-CCOO” la valorem molt negativament en els
termes com està plantejada en aquest moments, i ens agradaria, també molt,
que la nostra opinió canviés al llarg del procés. Malgrat la profusió de dades,
sembla que aquestes responen a un objectiu ja prefixat, i aquesta metodologia
pot tenir el resultat desitjat però que en tot cas nosaltres no compartim.
Considerem que aquesta Proposta respon a pressions externes, concretament
de la Generalitat de Catalunya, per tal de reformar la Universitat en un
determinat sentit, i, per assolir aquest objectiu, s’actua des de dues vessants
(la qual cosa ja portem molt de temps denunciant públicament), d’una banda
s’actua amb el finançament (quina és la comparativa de despesa en l’Educació
Superior a Catalunya i amb els països europeus més avançats?), i d’altra
banda, amb la modificació de la governança i, en aquest sentit, sembla que
aquesta Proposta és una mena de prova pilot que s’està assajant amb la UB, a
canvi de què? De no perdre més finançament? Si us plau, parleu clar!
A l’anàlisi de la Proposta no podem deixar de banda que fa uns pocs mesos es
va presentar al Claustre una proposta de reforma de EUB que anava, entre
altres qüestions controvertides, la reducció de les grandàries dels òrgans de
govern, la qual cosa coincideix amb la Proposta actual en el sentit que hi hagi
menys gent a l’hora de prendre decisions.
El govern català, coincident en aquest objectiu amb el govern estatal, pretén
reconvertir les universitats públiques, a l’igual que tot el sector públic, per tal de
reduir-ho i desprestigiar-ho, i així fomentar el negoci privat. En definitiva, es
tracta d’un canvi de model. En el cas de les universitats, a més, hi ha la

particularitat que es vol reduir al mínim, o eliminar, la seva autonomia, malgrat
ser un principi constitucional, i, per això, l’atac és doble: reducció del
finançament i canvi de governança. I això no vol dir que necessàriament l’equip
de govern de la UB estigui d’acord, però si que està acceptant el joc de les
pressions i és incapaç de plantar cara i dir públicament quina és la situació de
la universitat pública.
Val a dir que ni molt menys defensem la situació actual de la Universitat i que
cal que es realitzin les reformes que calgui (de fet la situació actual és
generadora de grans injustícies i desequilibris), però s’ha de fer d’una altra
manera.
Més concretament, pel que fa al PAS, cal destacar la manca de concreció de
com quedarà la Plantilla, i quan es parla de mantenir els efectius, què vol dir
exactament? Mantenir els efectius no és només tenir el mateix número de
persones, que fins i tot això no quedar clar. Es contempla, per exemple, la
reposició de les vacants que s’està produint? Cal concretar primer el número
inicial, és a dir la Plantilla necessària, de què número en parlem?
És necessari concretar exactament quina estructura de llocs de treball s’estan
proposant, incloses les Biblioteques, que també hi existeixen. Per cert, algú les
troba en el Document? No us amoïneu, ja que hi són implícitament al CRAI
(Centres de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació) Quanta gent de la
UB ho sap? Doncs no diguem ja fóra de la UB.

Referències que es fan sobre a la Formació.
Els comentaris són de menyspreu vers el PAS. Es dóna la impressió, una
vegada més (i tinguem en compte que aquesta proposta també transcendeix
fora de la UB, perquè si no es va enviar als mitjans de comunicació?), de què
aquests són els dels típics tòpics, és a dir, funcionaris amb manguitos i amb
total despreocupació amb el Servei alhora que es tracta d’una persona
privilegiada. Doncs no és així, i això molesta molt, les referències que es fan a
la manca de formació, especialització, etc, etc. I, per posar un exemple, ¿per
què no es mencionen les inadequades o inexistents estructures de gestió, on el
PAS no pot desenvolupar i/o aplicar les seves competències, les seves
capacitats, les seves habilitats i els seus coneixements cap a l'excel·lència?
El PAS, malgrat totes les retallades de drets i retribucions, malgrat tots els
incompliment d’Acords i Convenis que s’estan produint, es troba al peu del
canó, amb les diferents reestructuracions patides, amb la manca de criteris
clars de les seves funcions, amb sobrecàrregues de treball, agreujades per la
manca de substitucions i la taxa de reposició 0 que estem patint,... I ara hem de
llegir que un dels gran problemes és la manca de formació i especialització?

Doncs no serà per la manca de voluntat del PAS i dels seus i les seves
representants. ¿Quantes vegades s’ha demanat al llarg dels anys als diferents
equips de govern de la UB que cal reformar en profunditat la Formació? I que
cal definir un Mapa o RLT de Formació? I que cal invertir més en Formació? (de
fet el suposat increment en Formació que es presenta a la Proposta no és més
que recuperar part del que ha estat retallat aquests anys) Quant de temps fa
que, per exemple, no s’està aplicant la promoció lligada a formació com
estableix l’art.30 del Conveni del PAS laboral i que afecta al personal auxiliar de
serveis. I ara ens hem “d’escoltar” tot això? Dons no, no hi estem d’acord.

Sr. Rector, Dr. Vallespin,
Hi ha manca de credibilitat
Des què es va anunciar, ni tant sols publicar, la intenció de presentar una
Proposta de Reforma de les estructures de la UB, a la multitud d’incompliments
d’Acords i Convenis signats, s’han afegit la paralització d'altres que es trobaven
en discussió. Només a tall d’exemple de les problemàtiques del PAS aturades:


Modificació i actualització de la relació de llocs de treball (RLT): hi ha molta
gent esperant, any rere any, el reconeixement de les seves funcions i
tasques, o l’actualització de les noves que s’han anat assumint. En aquest
sentit, al novembre de 2013 es volien aprovar a corre cuita una sèrie de
modificacions sense cap criteri conegut, això es va substituir per una sèrie
de calendaris de treball (al desembre, al gener,...) i de sobte, per la via dels
fets consumats, perquè mai ha estat explicitada aquesta decisió, tot això
desapareix i es vincula a la reestructuració de la UB. I ara ens ho hem de
creure?



Aplicació dels Acords de la RLT signada al 2012: publicació dels perfils de
cada lloc de treball, estabilització de llocs temporals, procés de
funcionarització de diferents col·lectius,...



Manca de promoció, sense necessitat d’oferta pública, i per tant no afectada
per les lleis retalladores



Negociació de la Jornada flexible i continuada (Acords 2010)



Ajuts a fills amb discapacitats



Roba de treball (Acord 2010), malgrat estar pressupostada



Increment continuat d’encàrrecs i comissions de serveis, superant en la
majoria dels casos els límits màxim establerts a les diferents normatives.

Davant de tot això demanem:


Que es desbloquin de manera immediata tots els punts que només depenen
de la voluntat política de l’equip de govern, és a dir, tots els enumerats a
l’apartat anterior i d’altres d’una llarga llista que coneixen perfectament el
Gerent, la Vicerectora d’Administració, i el Rector.



Que es concreti amb exactitud tots els llocs de treball del PAS que queden
afectats per la proposta, i que es concreti el procés d’implementació previst.
Així mateix cal que es negociïn aquestes propostes amb els representants
sindicals (Comitè de PAS, laboral, i Junta de PAS, funcionari)



Que es comprometi a què abans de portar a l’aprovació del Consell de
Govern la proposta definitiva de reforma, prèviament el Claustre de la UB
s’hagi pronunciat de manera favorable. Si no és així, és a dir, si la
Comunitat universitària no ho aprova, en realitat, quin sentit tindria la
Reforma de la UB?

Per finalitzar, i com he dit al començament, la nostra valoració és molt negativa
i ens agradaria canviar de parer al llarg de la discussió que es portarà a terme
els propers mesos.

