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La Junta de PAS va rebre el dilluns 28, és a dir, el mateix dia que vosaltres, diferents
propostes de la Secció Sindical de CAU i que avui hem valorat. Atès que les propostes
que ens van realitzar han estat públiques, cal també que la resposta sigui pública.
- Caixa de resistència
La Junta considera que, donat que actualment estem negociant el calendari Laboral
2013, no seria positiu precipitar-se prenent mesures que cal valorar amb molta cura pel
seu impacte.
D’altra banda volem aclarir que la Junta no disposa de compte corrent propi ni de cap
quantitat de diners, atès que els ajuts sindicals atorgats per la UB es justifiquen contra el
propi Pressupost de la UB anualment. A l’any 2012 es va concedir un ajut de 1.820,63
euros. I a l’any 2013 encara no sabem de quina quantitat disposarem.
- Recursos per la paga extra
D’una banda hi ha diferents recursos contra les retallades interposats per diferents
Sindicats, i d’altra banda donem suport al procés que s’està seguint en la Plataforma
unitària Sindical de Catalunya. En aquest sentit es preveu la realització de recursos
conjunts i es descarta, de moment, la interposició de recursos individuals.
- Proposta de pagament de la paga extra
Estem d’acord en demanar una reunió al Rector (també per altres temes, com per
exemple l’atorgament de 55 encàrrecs sense justificació legal coneguda, tal com
informem en altre escrit). Pel que fa al concepte de pagament, com a alternativa, també
proposem demanar l’abonament d’una gratificació per l’equivalent a la quantitat que es
deixa de percebre.
- Preavís de vaga
No compartim ni els motius exposats, ni el procediment emprat. Abans de realitzar la
convocatòria s’hauria d’haver fet la proposta a la Junta.
També volem deixar constància de la gran importància, tal com es va acordar a
l’Assemblea de PAS del dia 16 de gener, de presentar propostes “amb el màxim consens
sindical i el màxim recolzament del personal”, però per poder fer això és necessari que
les propostes siguin debatudes conjuntament entre la Junta i el Comitè, en lloc de la
realització de fets consumats que hipotequen les decisions a prendre.
Així mateix us informem que el proper divendres 1 de febrer es reunirà el grup mixt de
Junta i Comitè de PAS en el què intentarem que surtin propostes amb el màxim consens
sindical.
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