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Resum:

Des de l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes volem transmetre el nostre suport als treballadors del PAS universitari afectats per un

incompliment del conveni. Les gerències no han pagat un sou extraordinari de 325€ corresponent a l'any 2009 amb l'argument que queda

cobert per l'augment salarial del 2010.

  

Avui dia 1 de febrer es concentraran al rectorat de la UAB com a inici de les protestes del personal de les universitats públiques catalanes.
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Des de l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes volem transmetre el nostre suport als
treballadors del PAS universitari afectats per un incompliment del conveni. Les gerències no
han pagat un sou extraordinari de 325€ corresponent a l'any 2009 amb l'argument que queda
cobert per l'augment salarial del 2010.

Incompliment flagrant del conveni
 
El V Conveni del Personal d'Administració i Serveis (PAS), que recull les condicions laborals de tots
els treballadors del sector de les universitats públiques de Catalunya, marca un pagament
extraordinari de 325€ al gener, corresponent al salari de l'any 2009.
  
Cap de les gerències de les set universitats públiques de Catalunya han fet aquest pagament.
Addueixen que els 325€ superarien l'increment salarial del 0,3% que la Generalitat ha marcat per als
empleats públics.  Tanmateix, el pagament de 325€ i l'increment salarial són dues qüestions
diferents que, per tant, no es poden considerar convalidables. D'una banda, el pagament
extraordinari és un privilegi concedit pel conveni laboral del sector de PAS universitari, del qual la
Generalitat no és part signant i que, en aquest cas, correspon als sous de l'any 2009. De l'altra
banda, l'augment salarial és la directriu que es dóna des de la Generalitat perquè les gerències que
administren les diferents institucions públiques de Catalunya, com ara les universitats, augmentin el
salari dels seus treballadors a principi d'any, en aquest cas, el 2010.
  
En protesta per aquest impagament, els diferents sindicats del PAS universitari han convocat per
demà dilluns 1 de febrer una concentració davant del rectorat de la UAB. A mode d'inici d'una
campanya de mobilitzacions, els delegats dels comitès d'empresa es tancaran durant 24 hores.
  
Des de l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes considerem que l'impagament d'aquest sou
extraordinari és un exemple més de la manca de recursos econòmics que pateix la Universitat. No
es pot acceptar que una institució pública no respecti un conveni laboral. Entenem que si la gerència
d'una universitat pública es veu obligada a rascar diners de les partides dels salaris dels
treballadors, és que hi ha un desajustament entre els seus pressupostos i els recursos econòmics
que li han atorgat l'Estat i la Generalitat.
  
Barcelona, 31 de gener de 2010. Associació d'Estudiants Progressistes
  

Nota de premsa original del sindicat Comissions Obreres
 
ELS TREBALLADORS DEL PAS LABORAL DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES
ES MOBILITZEN PER L'INCOMPLIMENT DEL CONVENI
  
El dilluns tots els treballadors de la UAB es concentraran al despatx del gerent per exigir el
pagament de 325 € que marca l'article 4.3 de l'actual conveni i els membres del Comitè d'empresa
es tancaran durant 24 hores.
  
El V Conveni del personal d'administració i serveis de les universitats públiques catalanes (publicat
al DOGC Núm. 5297, del 15 de gener de 2009) estableix al seu article 4.3. que "Tot el PAS-L de les
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universitats públiques catalanes percebrà (...) 325 € en pagament únic el mes de gener de l'any
2010".
  
Ara les gerències es neguen a pagar-ho adduint que la Generalitat ha marcat un increment salarial
del 0,3% del 2010 per a tots els empleats públics i que aquest article del conveni podria superar-ho.
Les gerències saben perfectament que aquest pagament correspon en realitat al 2009, que es tracta
d'un pagament únic no consolidable i que per tant no és augment de massa salarial, i que la
Generalitat no és part signant del conveni.
  
És tracta d'un incompliment flagrant d'allò acordat, una violació del mínim sentit de la bona fe
negocial i un trencament de la confiança entre els representants dels treballadors i les gerències
que, si no es rectifica immediatament, marcarà una situació de conflictivitat social molt greu durant
molt de temps. Davant de la intransigència de les gerències en complir el conveni, CCOO i la resta
de sindicats signats encetarem una campanya de mobilitzacions que s'iniciarà aquest dilluns 1 de
febrer a la Universitat Autònoma de Barcelona. El Comitè d'empresa i tots els sindicats que hi
formen part han convocat a tot el PAS-L a una concentració al Rectorat per a exigir els diners que
ens corresponen. Els delegats del Comitè d'empresa, amb el suport dels delegats de CCOO de la
resta de universitat públiques, catalanes ens tancarem durant vint-i-quatre hores per donar el tret de
sortida a una campanya de mobilitzacions que abastarà a les set universitats.
  
Fem una ultima crida a la responsabilitat a les gerències per a no abocar als treballadors del PAS-L
a un conflicte que pot ocasionar greus perjudicis a les universitats. L'únic que han de fer es complir
el conveni que ells mateixos han signat.
  
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
  
Barcelona, 30 de gener de 2010
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