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El President del Consell Social paralitza, per segona vegada,
l’aprovació de l’Acord del PAS funcionari de 5 de març
En aquest moment la credibilitat de possibles negociacions i acords a la UB està
malmesa. I els drets dels treballadors, homes i dones, que formem el col·lectiu del
PAS–Funcionari d’aquesta Universitat, ignorats i menyspreats una altra vegada per un
individu que s’ha equivocat de lloc, de temps i dels seus deures, així com dels nostres
ànims i voluntat de fer efectiu un Acord pactat en el sí d’aquesta digníssima mater et
magistra amb totes les garanties de dret: de legitimació i procedimentals.
Ací sobra una persona: el president del Consell Social, totalment inidoni i inepte per a
ocupar el lloc que ara mateix representa, com ja ha demostrat suficientment, amb la
seva prepotència i faltes de respecte continu als treballadors de la UB. Presoner de la
seva supèrbia, el president del Consell Social no va voler incloure a l’ordre del dia del
Plenari del dia 18 de juny, l’aprovació definitiva de l’Acord del PAS funcionari del 5 de
març, malgrat la bona fe demostrada pels representants dels treballadors al llarg de tot
el procés negociador.
En una clara actitud d’abús de poder (basat només en converses i cartes particulars
amb la Generalitat i sense haver lliurat als membres del Consell Social cap
documentació justificativa), l’esmentat ciutadà, ocupant ara mateix de la presidència
del Consell Social, va manifestar que tampoc ho pensava portar en el futur, en
afirmació del seu caràcter omnímode i totpoderós; afirmació que ens condueix a una
clara conclusió: L’AUTONOMIA UNIVERSITÀRIA NO SIGNIFICA, NO ÉS RES, PER
AQUEST CIUTADÀ. Només per tal motiu aquesta persona ja hauria d’haver estat
irradiada, fa temps, de la Universitat de Barcelona; però, com va dir Homer fa més de
dos mil anys, els déus sempre tornen cec a qui volen perdre...està cec, veritablement
està cec aquest ciutadà.
La cosa no acabarà, però, ací: llarg és el camí i les revoltes que a cadascú ens depara
en defensa d’uns DRETS LABORALS QUE AQUEST CIUTADÀ NO ENS POT
ROBAR, NI NOSALTRES HO CONSENTIREM.

D’altra banda la Junta del PAS agraeix l’assistència a l’assemblea realitzada
el passat divendres, així com la participació en l’acte de rebuig “sonor” contra
el President del Consell Social per la paralització de l’Acord del PAS. Recollim les
aportacions realitzades en l’assemblea i properament farem una anàlisi de la situació i
valorarem les possibles accions a prendre per fer complir els Acords signats.

