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Resum:
Des de l'AEP volem difondre aquest comunicat unitari del PAS i el PDI de la UAB al voltant de la gestió que du a terme l'actual equip de

govern. Aquesta gestió esdevé un exemple més de la manca de democràcia en les nostres universitats que l'AEP sempre ha denunciat.
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A tota la comunitat universitària i a l'opinió pública
  
Fa 8 mesos que la Rectora va prendre possessió i ara encetem un nou curs que pot ser decisiu per
decidir quin model d'universitat volem per la UAB. L'evolució d'aquests mesos ha fet disparar les
alarmes en molts sectors de la nostra universitat i nosaltres, com a representants dels treballadors i
treballadores, volem fer palès la necessitat de canviar el rumb.
  
Les primeres actuacions d'aquest equip han estat marcades per una autentica ofensiva anti-sindical.
Fer callar les veus crítiques com a element cabdal d'una institució democràtica i participativa, ha
estat l'objectiu de l'actuació d'aquest equip. En una conjuntura de crisi econòmica on caldria més
que mai buscar consensos i complicitats s'ha optat per tot el contrari. No només no s'ha encetat cap
negociació real sobre les condicions laborals dels treballadors, ni PDI ni PAS, sinó que s'han negat a
complir els acords fets amb anteriors equips, fins i tot alguns signats per la actual Rectora quan era
vicerectora de professorat. Continua la manca de compromisos ferms per acabar amb la precarietat
a la UAB, tan pel que fa al PAS com al PDI; i per donar solucions viables a problemes com ara les
substitucions de professorat o l'anàlisi de plantilla del PAS; al mateix temps que es mantenen
propostes com la de introduir les hores extres per al PDI, a l'aplicació de mesures decidides
unilateralment pel personal de biblioteques.
  
Per impedir l'actuació dels representants dels treballadors, se'ls ha restringit el dret a la informació i
a la comunicació, se'ls ha foragitat de quasi totes les comissions del Consell de Govern on
participaven des de feia 14 anys i s'ha fet servir aquest Consell com la drecera per a que l'Equip de
Govern imposi els seus criteris sense cap negociació. Aquesta línia fins i tot s'ha estès a activitats
fonamentals pels estudiants com la supressió de la festa major sense cap diàleg que possibilités una
decisió consensuada, en un exemple mes de la negació a reconèixer als estudiants el seu rol de
interlocutors vàlids, eliminant espais de participació, donant passos per transformar-los en clients en
lloc d'agents de la vida universitària
  
Guanyar unes eleccions no dona dret a considerar les institucions com un botí conquerit i
l'autoritarisme no comporta més eficàcia, sinó més crispació i enfrontament.
  
Demanem a l'equip de govern la rectificació complerta i sense condicions de totes les mesures de
restricció dels drets dels representants dels treballadors i treballadores, el respecte als àmbits de
negociació com a pas previ per a adoptar decisions que afectin a les condicions laborals del
treballadors de la UAB, el compliment escrupolós dels acords pactats amb els anteriors equips
mentre no siguin modificats de mutu acord i l'inici de les negociacions laborals aturades en tots els
àmbit amb un calendari de temes pactats amb les juntes i comitès.
  
Sabem que les veus discrepants amb les formes i continguts d'aquest Equip arriben molt més lluny
dels representants sindicals i que els treballadors no podran aguantar més temps aquesta situació
d'aturada i retrocés en les seves condicions de treball. Fem una crida a tota la comunitat
universitària a implicar-s'hi activament en la defensa d'un model de UAB participatiu i democràtic.
Esperem que l'Equip de Govern reflexioni i rectifiqui, però per assegurar-ho cal la implicació de
tothom.
  
Portarem aquest missatge a l'acte d'inauguració del nou curs i reclamarem el nostre dret a fer-nos
presents i a llegir aquest comunicat davant de tothom que hi assisteixi. Fem recaure sobre l'Equip de
Govern qualsevol incidència que es pugui produir si s'intenta privar-nos de l'ús de la paraula.
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Comunicat emès per:
  
Junta de Personal Docent i Investigador,
  
Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador Laboral
  
Junta de Personal d'Administració i Serveis Funcionari,
  
Comitè d'Empresa del Personal d'Administració i Serveis Laboral
  
Seccions sindicals de CAU, CCOO, CGT i UGT de la Universitat Autònoma de Barcelona
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