Eleccions al Claustre
La candidatura DEFENSEM LA PUBLICA PAS‐CCOO està formada per 20 membres del
PAS (F i L) afiliats i afiliades o simpatitzants de CCOO, de diferents àmbits i
col·lectius. Els nostres objectius com a grup Claustral són, d’una banda treballar
des del Claustre per a donar força i cohesió a les inquietuds del PAS de la UB, i
d’altra banda la Defensa de la Universitat Pública.
El Claustre és el màxim òrgan de representació de la Comunitat
universitària (art.54 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona - EUB).
Habitualment no té una dinàmica de discussions i acords amb repercussió directa
en el dia a dia de la UB, però té atribucions prou importants com ara:
elaboració i modificació de l’EUB; elecció dels representants del PAS al Consell
de Govern de la UB; opinar i pronunciar-se sobre diferents assumptes
universitaris.
Malgrat la minsa representació del PAS en la composició del Claustre, limitada
per la LOU (un mínim del 51% dels seus membres han d’ésser funcionaris
doctors dels cossos docents ) i per l’EUB (30 membres – el 10% del total del
Claustre), la nostra presència en aquest òrgan significa una participació directa
en la política universitària: explicar la nostra opció, participar a les
votacions i lluitar perquè les decisions que es prenguin s’adeqüin amb el
que pensa i vol el PAS.
Defensa de l’autonomia Universitària
Els darrers anys els responsables polítics de Barcelona i de Madrid estan
treballant amb propostes de modificacions legislatives per restringir
l’autonomia, amb propostes que suposen retallar la democràcia interna de les
universitats, amb nomenaments alineats amb l’autoritat educativa, i amb els
interessos del que s’anomena eufemísticament la societat, del manera que el/la
rector/a sigui nomenat des de fora de la universitat, i aquest/a nomena a tots els
càrrecs universitaris. Fins i tot des del Govern de la Generalitat de Catalunya es
proposa que pugui ser una persona externa, d’algun país europeu!
Amb les retallades pressupostàries acumulades als darrers anys s’està ofegant
a les universitats públiques, a les què cal afegir l’exorbitant increment de
les matrícules universitàries i què, en el cas de Catalunya s’ha aplicat el
màxim permet per la llei, fins un 66%. Tot això, conjuntament amb les
modificacions de governança que es preveuen, es fa amb l’objectiu de
degradar la Universitat Pública.

D’altra banda ens trobem que amb l’excusa de la crisi, els governs,
particularment el català, ens ha retallat una gran quantitat de drets, en
general al personal d’administracions, i de manera molt específica al PAS de les
universitats, anul·lant acords i pactes propis, fins i tot disposicions de Conveni,
en definitiva anul·lant l’autonomia universitària.
Per tot això hem de lluitar, conjuntament amb altres col·lectius, per
mantenir la autonomia universitària i amb recursos econòmics suficients. I
particularment com a PAS, cal lluitar per recuperar els drets arrabassats.
En aquest tasca és molt important la coordinació amb la representativitat
sindical. Tenim molt clar que el Claustre no és un lloc de negociació dels afers
sindicals, per aquesta tasca hi ha altres instàncies: Meses de negociació, Juntes
de Personal i Comitès d’Empresa. Però sí que s’hi ha de fer arribar la veu del
PAS, així com la coordinació en la Defensa de la Universitat Pública. La nostra
participació institucional és el complement a l’acció sindical que portem al sí dels
òrgans de representació.

Governança universitària
El procés discussió i aplicació de modificacions a la Governança universitària
afectarà directament al PAS, per tant no podem quedar al marge de les
discussions i accions que comporti. Al mateix temps la nostra participació ha
d’ésser crítica i constructiva, no podem acceptar qualsevol tipus de
modificacions que restringeixin l’autonomia universitària. Per això continuarem
participant en les diferents Comissions alhora que realitzar les accions i
mobilitzacions que calgui, amb la participació del PAS, del PDI i dels estudiants.

Modificació de l’Estatut de la UB (EUB) .
El nou Claustre que resulti de les properes eleccions haurà de procedir a
modificar l’Estatut de la UB per adaptar-ho a les modificacions legislatives que
s’han produït els darreres anys, però també caldrà valorar les propostes que presenti
l’equip de govern per modificar la governança. Haurem d’estar atents per valorar els
possibles canvis que afectin al PAS. En aquest sentit ens oposarem amb
rotunditat a les propostes de reducció de la representativitat del nostre col·lectiu.
Així mateix, amb coordinació amb altres col·lectius, defensarem la màxima
participació de la Comunitat Universitària i ens oposarem a modificacions de
caire jeràrquic, així com les que limitin l’autonomia universitària.

Elecció de representants a diferents Comissions, Consell de Govern, etc
S’hauran de renovar els representants del PAS, entre d’altres llocs, al Consell de
Govern, al Consell Social i a les diferents comissions delegades (Comissió del
PAS, Comissió Econòmica, ...)

Problemàtiques del PAS
El PAS ha de fer sentir la seva veu i, quan calgui, fer arribar la seva opinió crítica
a tota la comunitat universitària sobre les problemàtiques del col·lectiu: manca
de carrera professional, precarietat laboral, equiparació, externalització de
serveis, etc.
En definitiva la candidatura DEFENSEM LA PUBLICA PAS‐CCOO lluitarà per una
Universitat Pública i de Qualitat. Una Universitat de Progrés, que s’impliqui
amb el progrés i el benestar de la Societat. Una Universitat Plural que reforci
el paper del PAS en el funcionament de la institució.

Compte! Nombre màxim de persones que pots votar: 22
D’acord amb el Reglament Electoral, el nombre màxim de candidats que es
poden votar és del 75% (arrodonit a la baixa). Per tant, encara que el nombre de
representants del PAS és 30, el màxim que pots votar és de 22 (entre funcionaris
i laborals). La candidatura DEFENSEM LA PUBLICA PAS‐CCOO presentem 20
candidats, en proporció al nombre de representants que corresponen a cada
col·lectiu: 12 PAS laboral i 10 PAS funcionari.

VOTA ALS 20 MEMBRES

Per la unitat del PAS!

Per la universitat que volem!

Candidatura
Noms

Fun./Lab. i Escala

Alcaraz García, Constància

Lab. Titulat de Grau Mig

CRAI Préstec Interbibliotecari.

Bonet Torres, Óscar

Fun. Administratiu

Secret. d'estudiants de Dret

García Ruiz, Rosa

Lab. Tècnic Especialitzat

Clínica Odontològica (Bellvitge)

González Fernández, Lourdes

Fun. Ajudant Arxius i Bibliot.

CRAI Biblioteca Biblioteconomia i Doc. Sants

Jawhari Colin, Tariq

Lab. Titulat Superior

Centres Científics i Tecnològics (CCiT UB)

Jiménez Guerrero, Andrés

Lab. Titulat Superior

Instal·lació Radioisòtops Farmàcia (CCiT UB)

Lantigua Guerra, Evelio

Lab. Titulat Superior

Centres Científics i Tecnològics (CCiT UB)

León Sánchez, Manoli

Fun.

Comptabilitat.

Marín Madrazo, César

Fun. Administratiu

Activitats Institucionals i Protocol

Pereira Sanjurjo, María

Fun. Ajudant Arxius i Bibliot.

CRAI Fac. Economia i Empresa

Perna Estradera, Jordi

Lab. Tècnic Especialitzat

CRAI Préstec Interbibliotecari

Pifarré Capdevila, Isabel

Fun. Ajudant Arxius i Bibliot.

CRAI Biblioteca Filosofia, Geografia i Història

Rodríguez Amigo, JR

Fun. Administratiu

O.G.D. Astronomia i Meteorologia

Rodríguez Coria, Margot

Fun. Administratiu

Departament Història de l'Art

Salom Belmonte, Marga

Fun. Auxiliar Administratiu

O.A.G. Adm. Centre de Dret

Saumoy Gascon, Salvador

Lab. Tècnic Especialitzat

Serveis a Usuaris. Edifici Històric

Seminago Fabian, Ramón

Lab. Titulat Superior

Centres Científics i Tecnològics. (CC i T UB)

Solanilla Rodríguez, Anna

Lab. Tècnic Especialitzat

Adm. Centre de Bellvitge

Solanilla Rodríguez, Leandro

Lab. Auxiliar de Serveis

Adm. de Centre Física i Química

València López- Gascò, Enric

Lab. Tècnic Especialitzat

Seveis Audiovisuals

Administratiu

Lloc de treball

