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RETALLADES DE LA GENERALITAT A LA UB
Al nostre Informa’t anterior explicàvem que la Generalitat de Catalunya va aprovar la
“Instrucció 1/2011” que, d’aplicar-se directament a la UB, comportaria una important reducció
de personal temporal o interí i que les funcions o les tasques que es deixessin d’exercir fossin
assumides per la resta del personal (segons diu la Instrucció), si això fos possible?, o bé que
es deixessin de prestar alguns serveis.
Tanmateix, s’anuncien retallades pressupostàries a totes les universitats públiques catalanes
per una quantitat encara no concretada però que, segons diuen, seria al voltant del 10%.
Ja vam manifestar el nostre rebuig a les retallades anunciades i que la màxima prioritat
de CCOO en aquests moments és el manteniment dels llocs de treball, així com la
cobertura de les necessitats de plantilla. Per això, el dia 3 de març vam demanar al
Rector de la UB que abans d’aplicar mesures de retallades en qualsevol dels drets dels
treballadors i treballadores de la UB, informi els representants del personal i es negociï amb
ells, per tal de trobar fórmules que minimitzin l’impacte que se'n pogués derivar, tot seguint
el criteri de màxima publicitat i transparència.
Malgrat la prudència que hem mantingut a l’hora d’informar per no alarmar sense fonaments,
atès que han anat passant els dies sense propostes concretes per part de la UB, en aquest
moment ens toca donar la informació de dades molt concretes i rellevants sobre la situació de
la temporalitat del PAS de la UB, que podria ser potencialment afectat, tenint amb compte
l'especial rellevància d'aquest mes de març.
Total personal temporal laboral o interí funcionari: 829 (248 PAS-F i 581 PAS-L)
x

Data de finalització prevista al 2011: 429 (108 PAS-F i 321 PAS-L)

x

Data de finalització prevista altres anys: 45 (PAS-L)

x

Sense data prevista (ocupació de places vacants, substitucions per malalties, interintatge
programa, contracte obra i servei, etc): 355 (215 PAS-F i 140 PAS-L)

FINALITZACIONS PREVISTES A 31 DE MARÇ: aproximadament 144
PAS funcionari: 72 nomenaments, dels quals 8 són per a reforços o substitucions i 64 per a
programes determinats (situació similar a un contracte d’obra o servei)
PAS laboral: 72 contractes, de les quals 9 són per a reforços i 63 d’obra o servei.

PAS

Malgrat que, amb 15 dies d’antelació, el personal que finalitza contracte a 31 de març
hauria d’haver estat informat sobre si es prorroga o no el seu contracte, Recursos Humans no
ha fet els preavisos, ni ha informat els afectats si havien o podien gaudir de les vacances i
dies d’afers propis pertinents, per tal de no perdre’ls en els cas que no fossin prorrogats.
I per acabar d'adobar-ho, alguns/es caps donen informacions que contribueixen a crear més
confusió.

Sr. Rector: què més vol del PAS?
El dia 15 de març, en lloc d’haver informat als representants sindicals de quines són les
propostes de la UB, el Rector va penjar al Web una carta de bones paraules i bona voluntat
on demana un esforç suplementari al personal, una vegada més. Diu: posar-hi el seu gra de
sorra... però sembla oblidar que la situació actual del PAS ja és molt greu.
Amb una mancança important de reconeixement, d’estabilitat, de
d'una RLT amb cara i ulls bloquejada pel Consell Social des de la
esforços suplementaris per la implementació de l’Espai Europeu
(EEES), a més de les injustes retallades salarials practicades l’any
el 2011,

carrera professional,
Fase 0, sumant-hi els
d’Educació Superior
2010, amb continuació

Informació de la reunió del dia 21 amb la Gerència
Com dèiem més amunt, la reunió demanada per CCOO al rector, amb totes les forces
sindicals, no s’ha realitzat fins avui, 21 de març. En aquesta reunió han assistit el Gerent, la
vicerectora d’Administració i el director de Recursos Humans. Us podem avançar que:
x

La Gerència ha fet una exposició molt genèrica de les retallades que la Generalitat de
Catalunya pretén realitzar sobre el Pressupost de la UB. Tanmateix no han realitzat cap
proposta concreta, atès que avui tindrà lloc una reunió amb una comissió tècnica de la
Generalitat de Catalunya.

x

Ens han confirmat que la “instrucció 1/2011” no és d’aplicació directa a les universitats
públiques catalanes, tal com CCOO veníem afirmant, encara que sí que ens anuncia que
el retall pressupostari afectarà al capítol 1, és a dir, a despeses de personal.

x

Dimecres 23, hi haurà una nova reunió entre la Gerència i les forces sindicals, per tal de
que ens informi de mesures concretes que tinguin previstes realitzar.

CCOO considerem que és imprescindible, en aquests moments més que mai, la unitat de tot
el personal i de les diferents forces sindicals.

Estigueu atents a les novetats que
esdevindran!

