
Num. 52, Novembre 2001 Full informatiu de la Secció Sindical de CCOO de la UAB Tel.935811722   SCCOO@UAB.ES

http://magno.uab.es/sccoo

Aquestes eleccions a claustre
venen marcades per el projecte de
Llei Orgànica d’Universitats del
govern del PP que, entre d’altres
coses, vol posar potes enlaire tota
l’estructura institucional de les
universitats públiques. Si el projecte
es convertís en llei en la seva forma
actual ens trobaríem amb un
claustre buidat de competències,
amb una representació encara mes
minsa del PAS i els estudiants i el
poder concentrat en un rector elegit
directament pels professors titulars
i un consell social que vehicularia
les pressions polít iques i
econòmiques al si de la Universitat.

Si amb això no n’hi ha prou el govern
del PP, i la seva majoria reforçada

amb el suport de CiU i CC, vol
obligar a totes les universitats
públiques a dissoldre els seus
claustres sis mesos després de la
aprovació de la Llei. Això, en el cas
de la UAB voldria dir que, si es
complissin els terminis que vol fixar
el PP, tindríem que fer noves
eleccions cap allà el juny del proper
any i, encara que sembli impossible,
aquest claustre tindria un termini de
sis mesos per fer uns nous estatuts
i tornar a convocar eleccions DUES
ELECCIONS A CLAUSTRE
GENERAL EN UN ANY!!.
Evidentment, qui hagi tingut aquesta
idea tan genial l’importa molt poc el
funcionament de les universitats i
que puguem complir el nostre

29 de novembre: Eleccions al Claustre
Aquestes noves eleccions al Claustre arriben en un moment difícil per a les
universitats, el rebuig general a la nova Llei d’Universitats del PP marcarà
el ritme d’aquest nou Claustre

compromís amb la societat
d’investigar i formar estudiants.

Desde CCOO participarem en totes
les accions de refús a aquesta llei
que vol imposar el PP i creiem que
es necessària la coordinació entre
tots els membres de la comunitat
universitària per fer front als atacs
contra la autonomia universitària i
els marges de democràcia interna
dels que disposem. Així, farem tot el
possible tant per mantenir la
capacitat de decisió del claustre als
afers acadèmics de la UAB, com per
mantenir les quotes de
representació del PAS a aquest
òrgan. Per això necessitem el vostre
suport a les eleccions del proper dia
29 de novembre.

Encara que sovint ens sentim testimonials creiem que no hem de deixar d’estar-hi

El PAS al Claustre
Veritablement no som molts però en alguna ocasió hem estat decisius

Encara que la composició del
Claustre està majoritàriament
integrada per membres del
professorat, el PAS tenim dret a
escollir 25 representats. 25 de
nosaltres que ens volem implicar als
òrgans de govern de la Universitat.

Repetidament, (cada vegada que hi
ha eleccions) molts ens qüestionem
el nostre paper dins els òrgans de
govern de la universitat i la validesa
de la nostra funció:

Els efectes immediats de la nostra
presència són el tenir accés a la
informació sobre polít ica
universitària i sobre actuacions que

tenen incidència en el PAS. Però,
evidentment, la nostra tasca

continua: fent sentir la nostra veu,
explicant la nostra opció i, és clar,

participant a les votacions, intentant
fer decantar les decisions a les que

contemplen en
nostre parer.
La nostra
presència no es
l imita a
a s s i s t i r ,
prendre la
paraula i votar
a les sessions
de Claustre
que es
convoquen.

El fet de resultar escollit/da com a
claustral comporta també la tasca

EspecialEleccions
Claustre

de representar al PAS  a la Mesa del
Claustre i en diverses reunions. El
detall de la feina claustral es realitza
a les diferents comissions
delegades del claustre. Alguna
d’elles, no totes, compten amb
membres del nostre col·lectiu .

A la Junta de Govern, òrgan màxim
de govern de la Universitat, també
hi ha representació del nostre
col·lectiu, i a les seves comissions
delegades.

Aquestes són, doncs, algunes de
les eines que tenim, avui per avui,
per a començar a canviar la
Universitat que no ens agrada.
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Comissions del Claustre on participa el PAS
D’entre els membres escollits pel Claustre caldrà escollir els representants a les següents Comissions:

CCOO dóna suport als següents companys/es:

Delegades del Claustre
- Comissió de seguiment econòmic amb 2 representants

- Comissió de relació amb el Síndic de greuges amb 3 representants

Junta de Govern amb 3 representants

Delegades de la Junta de Govern
-Comissió d’Economia i Serveis amb 2 representants

-Comissió de Política Lingüística amb 1 representant

-Comissió de Relacions Internacionals amb  1 representantConsell Social
-Comissió Econòmica del Consell Social amb 1 representant

Companys i companyes, us proposem
els noms de les persones per les quals
des de la Secció Sindical de CCOO
recomanem el vot a les properes
eleccions al Claustre. A les eleccions
del proper dia 29 de novembre  es
important la vostra PARTICIPACIÓ
perquè el PAS pugui sentir-se

veritablement recolzat a l’hora
d’expressar la seva veu. Els companys
i companyes de la llista de ben segur
traballaran perquè això sigui així. Com
sempre les votacions es faran a la
Mesa situada a l’edifici del Rectorat i
tot el personal té dret a desplaçar-se
dins de la seva jornada laboral per

poder exercir el dret a vot sense
recuperació horària. Com a novetat de
la present convocatòria heu de saber
que si fins aleshores sempre s’havien
triat 13 representants funcionaris per
12 laborals en aquesta ocasió s’ha
invertit el nombre de representants,
passant  a ser  12 PAS-funcionaris i 13

PAS LABORAL
Aguilar Ruda, Lola. Servei d’activitat física.

Bravo Sanjose, Juan José. Consergeria de la Facultat de Medicina

Cadevall Bellera, Antonio. Servei d’Informàtica

Casas Barragan, francisco Javier. Consergeria, Ciències de l’Educació

Chaves Talavera, Pedro. Servei de vigilància

Gomiz Rodríguez, Juan Manuel. Laboratoris, Ciències de l’Educació

Hernandez Sanchez, Jordi. Servei d’Informàtica

Lluis Cordoba, Julián. Serveis Auxiliars. Logística i Medi Ambient

Marin Franconetti, Beatriz. Consergeria, EUE Empresarials Sabadell

Montesinos Andrade, Juan. Servei d’Informàtica

Prieto Feliu, Jordi. Consergeria, EUE Empresarials de Sabadell

Sempere Parada, José Luis. Consergeria, Facultat de Ciències

Uriel Gargallo, Francisco. Servei d’Idiomes Moderns

PAS FUNCIONARI
Alborch López, Mercè. Deganat Facultat de Ciencies

Carrion Blanch, Joan Carles. Compres. Rectorat

Chordà Serrano, Maite. Psicob. i Metod. C. de la Salut

Costa Arranz, José . Institut de Ciències de l’Educació

Escudero Delgado, Arturo. Edifici Rectorat

Gabardós Iturralde, Susana. Gestió acadèmicaFacultat CCEE

García Albero, Augusto. Àrea de PDI i de nòmines. Rectorat

Manzano Fernández, Gabriel. Servei d’activitat física

Medina Gómez, Ana. OITT. Rectorat

Montiel Rayo, Trini. Biblioteca de Ciències Socials

Surralles Escobar, Francesc. OSHA. Rectorat

Trigo Carballo, José. OST. Arquitectura i Urbanisme

PAS-laborals, això es produeix perquè
per primera vegada aquells
treballadors contractats pel capítol VI
-personal de suport a la recerca
principalment- podran exercir el dret a
vot i això suposa que el nombre de
personal laboral en el cens és superior
al dels funcionaris.
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