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Valoració de les notícies d’ahir

Al mitjans de comunicació d’ahir es va publicar que la “Generalitat de Catalunya
endarrerirà les transferències per pagar les nòmines”. Unes hores més tard la UB va
publicar una notícia en la seva pàgina web amb el títol “La UB presenta una bona situació
econòmica i de tresoreria”
Pel que nosaltres vam esbrinar ahir, la notícia de premsa es refereix a la transferència
mensual que fa la Generalitat a les universitats, però que no afectarà al pagament de les
nòmines dels empleats/ades al 2011 - això ens ho van assegurar ahir a la tarda en una
reunió de la Mesa General d'Universitats -. Així mateix la Generalitat afirma que abans del 31
de desembre haurà transferit la totalitat de l’import previst.
Ara bé, ens resulta sorprenent, a la vegada que escandalós, el contingut de la
comunicació de la UB, amb un optimisme irracional i contradictori amb les retallades que
estem patint: la Generalitat retalla 53 milions al Pressupost de la UB en el 2011 i anuncia la
possibilitat de més retallades addicionals al 2012, la qual cosa provocarà que aquest mateix
any 2011 hi hagi un dèficit pressupostari molt important.
Ens diu la UB, en l’esmentat comunicat, coses com que “l’exercici 2010 s’ha tancat amb
un superàvit de 7,4 milions d‘euros” o que “els fons líquids el 31 d’agost d’aquest 2011
se situaven en 59 milions d’euros” i que “aquesta situació és un clar reflex de les
polítiques i les decisions de gestió preses per l’equip rectoral” ...(?!)
I, al mateix temps, per la via dels fets consumats, la UB aplica retallades dels drets i
condicions laborals del personal de la UB, inclosos “acomiadaments” (o “no
renovacions”), les rebaixes d’horari i de sou a bona part del professorat associat, els
incompliments sistemàtics dels diferents Acords i Convenis del PAS, manca de relació de
llocs de treball –RLT-, manca de política de personal per al “professorat en formació”, etc.

Quina barra!
I encara pitjor: les previsions de retallades per a l’any 2012! Fins i tot el Gerent va informar
als Sindicats que no pot garantir la Nòmina de la UB a partir del mes de març – afirmació
no desmentida pel rector.
La situació és preocupant, especialment per les perspectives del 2012, i des de CCOO
porten mesos reclamant que les universitats no es limitin a fer de gestors de les
retallades i que caldrà fer pressió.

Entre tots i totes haurem de pressionar per fer front a
aquesta situació!
La qualitat de la universitat pública està en perill!


