
 
Fecha:Wed, 03 Jul 2013 08:20:49 +0000 

De: Col·lectius Assemblearis d'Universitat <cau-ub@ub.edu>

Para: PAS LABORAL UB <pas-laboral-s-l@ub.edu> 

 
Comunicat del CAU a la UB 
 
Benvolgudes companyes i companys, 
  

El proper divendres 5 de juliol està convocada la Mesa Negociadora del 6è Conveni 
Col·lectiu del PAS laboral de les Universitats Públiques Catalanes. La intenció de les 
Universitats i dels sindicats CCOO i UGT és signar un conveni que, segons les seves 
afirmacions, permet mantenir la norma bàsica  que regula les nostres condicions 

laborals, mantenint el nucli essencial del Conveni anterior i evitar que les retallades 

s’incorporin definitivament en l’articulat del Conveni. 

 Res més lluny de la realitat, el preacord del 6è conveni que ens presenta CCOO i UGT 
santifica les diferents normatives de retallades que ens han estat imposant els governs 
d’Espanya i Catalunya (Reforma Laboral, Lleis de pressupostos i acompanyament de 
2012 i Reial Decret 20/2012). En paraules planeres, s’han carregat el conveni col·lectiu 
i els acords a nivell de cada universitat que el millorava. I la negociació col·lectiva entre 
les universitats i CCOO i UGT ha servit per ratificar-ho, per si quedava algun dubte. 
Quina colla de lladres i quina colla de còmplices. 

  

I el més greu de tot és que CAU va proposar a CCOO i UGT la solució per mantenir el 
conveni col·lectiu sense haver d’acceptar cap retallada. El cas és que en un moment de 
discrepàncies amb les universitats, aquests sindicats estaven disposats a acceptar la 
proposta del CAU, però ràpidament la van deixar de banda i van tornar a les seves 
maniobres de negociació del 6è conveni. 

  

Des del CAU, assessorats legalment, sempre hem defensat que el 5è conveni col·lectiu 
és plenament vigent fins a la signatura d’un altre, fins i tot amb la reforma laboral (art. 
86.3 de l’Estatut dels Treballadors). No compartim, però podem entendre altres 
interpretacions, i per consensuar una proposta sindical unitària vam aportar dues 
solucions. Constituïda la Mesa Negociadora del 6è conveni col·lectiu es podria signar 
un 6è conveni col·lectiu amb el mateix articulat que el 5è excepte la vigència, les taules 
salarials, els triennis i alguna altra qüestió menor. O bé una altra solució, ben senzilla, 
consistia en acordar un nou redactat pel pagament dels triennis, el pagament pendent 
del 0,3% del 2010 i una clàusula d’ultraactivitat del 5è conveni que el mantindria vigent 
fins a la signatura del 6è, a l’espera de l’evolució de la negociació col·lectiva, evitant 
acordar amb les universitats una brutal retallada del conveni i mantenint la dignitat 
sindical i col·lectiva. Doncs no, hi ha qui ha esborrat definitivament el terme dignitat 

de les seves actituds sindicals. 

  



Ara ens trobem davant d’una consulta a corre-cuita al PAS laboral de les universitats 
per part de CCOO i UGT, on la metodologia de la consulta varia en funció de cada 
universitat i que està mancada de qualsevol garantia de transparència. Exigim a CCOO 
i UGT que, amb el temps necessari, convoquin referèndums amb papereta i urnes a 

totes les universitats perquè puguin valorar realment l’opinió del PAS laboral i actuar 
en conseqüència. Si no és així entendrem que continuen realitzant un 
sindicalisme“bananero” a l’estil de la consulta sobre la retallada salarial del 2013. 

  

Peti qui peti, des del CAU afirmem que no SIGNAREM CAP CONVENI O CAP ACORD 
QUE SIGNIFIQUI UN RETROCÉS EN LES NOSTRES CONDICIONS DE TREBALL. Animem a 
tot el PAS laboral a pressionar a CCOO i UGT perquè finalment no signin un conveni 
que significa la rendició incondicional davant del poder polític i econòmic, i que dóna 
una pilota d’oxigen als equips rectorals col·laboracionistes amb les polítiques de 
retallades. Podeu concretar les pressions a CCOO i UGT enviant-los correus 

electrònics, en les assemblees o votant NO en les consultes que han organitzat, 
cadascú a la seva manera. 

  

MANTENIM LA DIGNITAT REBUTJANT EL PREACORD DEL 6è CONVENI 

   

Col·lectius Assemblearis d’Universitats (CAU-IAC) 

 Barcelona, 3 de juliol de 2013 
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De:CAU <cau@uab.cat> 

Para:CAU <cau@uab.cat> 
 
 
Companyes i companys, 

El proper dia 5 de juliol de 2013 es pot produir un dels mes grans robatoris de la 
història de les universitats. Està previst la signatura d’un conveni col·lectiu que vendrà 

tot el que s’ha aconseguit amb les lluites de les nostres companyes i companys 

durant els darrers 25 anys. 

L’acceptació i signatura del document suposa plegar-se a totes les retallades que hem 
patit durant aquests darrers anys, significa acceptar que no hi ha res a fer, que està tot 
perdut i que ara ens toca deixar passar el temps, treballar i callar. Acceptar aquesta 
proposta suposa, per exemple,  renunciar a les nostres 1462 anuals (35h), als ajuts a la 
matrícula o als dies addicionals de vacances. 



Doncs NO!!!, els CAU no estem disposats a callar ni a deixar que, simplement, passi el 
temps i potser un dia en un futur aquells que ens governen, o les lleis, canviïn. Si estem 
disposats a treballar per no permetre aquest fet sense que tots tingueu la possibilitat 
de saber que hi ha alternatives, possibles, lògiques i que salven els nostres drets. 

Les Gerències, CCOO i UGT també tenen previst signar un document que dona validesa 
a l’actual conveni fins a la publicació del proper. Els CAU us proposem aquesta opció, 
però sense vendre el que tant ens ha costat aconseguir, sense signar cap altre 
document. Concretament: 

Atès que el proper 8 de juliol el 5è conveni col·lectiu pot perdre la seva vigència i 

que previsiblement la negociació d’un possible nou text superarà amb escreix 

aquesta data, d’acord amb el que preveu l’article 86.3 de l’Estatut dels Treballadors 

les parts acorden prorrogar la vigència del 5è conveni col·lectiu fins que el  6è sigui 

publicat. 

Per això pensem que ens cal el màxim recolzament del conjunt de les treballadores i 
treballadors, i us animem a fer sentir la vostre veu en el referèndum i defensar els 
drets que tant ha costat aconseguir dient NO a la nova proposta de text i SI a la 
clàusula d’ultractivitat. 

 

 


