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lluitem per una universitat pública, democràtica, professional i de qualitat

20 de maig: Eleccions a Claustre
Farem una crida per constituir un grup de claustrals d’esquerres i impulsarem
la derogació de la LOU

Com tots ja sabem el govern del PP
va imposar la seva Llei Orgànica
d’Universitats contra l’opinió
unànime de tots els sectors
universitaris. Aquesta llei ha
aprofundit en la privatització del
finançament universitari i  la
l imitació de l ’autonomia
universitària, tant pel que fa a les
estructures de govern ( buidatge de
contingut dels claustres, l’elecció del
rector per “sufragi universal
ponderat”...), com pel que es
refereix al sistema d’acreditacions.

A la UAB, una de les universitats
capdavanteres en la lluita contra la
LOU, l’anunciada “metabolització” de
la llei s’ha reduït a una adaptació
pura i simple. S’han elaborat uns
estatuts i tot un seguit de normes
internes on es consagren totes les
reformes imposades per la LOU i la
Llei D’Universitats de Catalunya.

Ara, el canvi d’escenari polític ens
ha de permetre girar la truita i
impulsar,  amb la resta
d’universitats, una legislació que
asseguri el finançament públic,
l’autonomia universitària i la

democràcia al moll de l’os de la
nostra institució.

L’actual Equip de Govern ha centrat
la seva actuació en el Pla Director.
Un document que està servint
d’argument per dur a terme
actuacions i procediments que hem
de denunciar. La política de
Gerència, abusant cada cop més de
les decisions unilaterals i obviant les
lleis i la negociació amb els agents
socials, ens està portant a una
dinàmica de confrontació que cal
aturar pel bé de la institució.

L’anomenat “Informe Oliver”, que no
s’ha pogut debatre a cap òrgan
institucional on estigui representada
tota la comunitat, està condicionant
de manera perversa les reflexions
sobre la relació entre el PAS i el PDI.
Des de CCOO sempre hem defensat
un model d’universitat professional
amb una clara separació
d’atribucions entre el personal
docent i investigador i qui s’ha
d’ocupar del suport administratiu i
tècnic.

Els companys i companyes a qui
CCOO dóna el seu suport en

aquestes eleccions es
comprometen a desenvolupar la
seva actuació al Claustre sobre
aquests tres eixos: impulsar la
derogació de la LOU, restablir el
respecte a la negociació i les lleis
com l’únic procediment per a
qualsevol canvi que afecti als
treballadors de la UAB i aconseguir
un debat ampli, democràtic i sense
condicionaments previs sobre la
relació entre els diferents col·lectius
de la comunitat universitària.

Segurament en aquest Claustre hi
hauran molts més companys i
companyes que compartiran aquests
punts, amb més o menys matisos, i
seria bo que tots ens poguéssim
trobar i poguéssim coordinar els
nostres esforços. Des del dia
següent a les eleccions posarem fill
a l’agulla i farem un crida per
constituir un grup de claustrals
d’esquerres que faci sentir la veu de
tots els sectors universitaris que
lluitem per una universitat pública,
democràtica, professional i de
qualitat.
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Tot i que la composició del Claustre
ve predeterminada per la LOU (51%
de funcionaris doctors) hem
aconseguit, en el marc de la redacció
dels Estatuts de la UAB, augmentar
el nombre de claustrals de 25 a 30,
mantenint el percentatge.

Trenta treballadors que volem incidir
en els òrgans de govern de la
Universitat.

Repetidament (cada vegada que hi
ha eleccions),  molts ens
qüestionem el nostre paper dins els
òrgans de govern i la validesa de la
nostra funció. La nostra presència
significa un accés directe a la
informació sobre la polít ica
universitària que pot tenir incidència
per a tot el PAS. Però també

significa poder explicar la nostra
opció, participar a les votacions  i
lluitar perquè les decisions s’hi
adiguin amb el què pensem i volem.

La representació del PAS no es
limita a les sessions de Claustre
General. Participem a la Mesa del
Claustre i a la majoria de les
comissions delegades.

Al Consell de Govern, òrgan suprem
de govern col· legiat de la
Universi tat ,  també hi  ha
representació del PAS, i a les seves
comissions delegades.

Aquestes són, doncs, algunes de
les eines que tenim per a començar
a canviar la Universitat que no ens
agrada.

La nostra participació al Claustre
El PAS ha d’estar necessàriament representat al
Claustre
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CCOO dóna suport als companys següents
Pas laboral
Lola Aguilar Ruda Individual (Servei d’Activitat Física)

Carlos Alonso Moreno Individual (Servei de Publicacions)

Juanjo  Bravo Sanjosé Individual (Consergeria de Medicina)

Antonio Cadevall Bellera Individual (Servei d’Informàtica)

Francisco Javier Casas Barragán Individual (Consergeria CC. de l’Educació)

Pedro Chaves Talavera Individual (Servei de Vigilància)

Imma Gamo Nieto Individual (Servei d’Informàtica)

Juan Manuel Gomiz Rodríguez Individual (Laboratoris de CC. de l’Educació)

Jordi Hernández Sánchez Individual (Servei d’Informàtica)

Julián Lluís Córdoba Individual (Serveis Auxiliars de l’Àrea de Logística)

Beatriz Marín Franconetti Individual (Consergeria de EUE de Sabadell)

Juan Montesinos Andrade Individual (Servei d’Informàtica)

Jordi Prieto Feliu Individual (Consergeria de EUE de Sabadell)

Albert Roig Sansegundo Individual (ICE, Rectorat)

Manuel Ferran Sostres Bordas Individual (OEGI, Rectorat)

Francisco Uriel Gargallo Individual (Servei d’Idiomes Moderns)

Pas funcionari
Mercè Alborch López Individual (Deganat de Ciències)

Miquel Anguera Laceras Individual (Dept. de Dret Públic)

Andreu Bartuí Casanovas Individual (OAID, Rectorat)

Ernesto Castaños Moreno Individual (Escola de Postgrau)

Maite Chordà Serrano Individual (Psicob. i Metod. C de la Salut)

José María Clavero Subías Individual (Servei de Prevenció, Rectorat)

Teresa Coll Torrellas Individual (Dept. Pediatria i de Medicina Preventiva)

José Luis Costa Arranz Individual (ICE, Rectorat)

Arturo Escudero Delgado Individual (OTT, Rectorat)

Susana Gabardós Iturralde individual (Gestió Académica de C. de l’Educiació)

August Garcia Albero Individual (Àrea de PDI i Nomines, Rectorat)

Gabriel Manzano Fernández Individual (Servei d’Activitat Física)

Paco Quesada Martos Individual (Gestió Académica Fac. Traducció)

José Antonio Trigo Carballo Individual (OST Arquitectura i Urbanisme)

Afilia’t

el teu sindicat

Companys i companyes, us proposem els
noms de les persones per a les quals, des
de la Secció Sindical de CCOO, recomanem
el vot a les properes eleccions al Claustre.

La vostra participació el proper dia 20 de

maig és molt important, així el PAS podrà
sentir-se veritablement recolzat a l’hora
d’expressar la seva veu.

Els companys i companyes de la llista de
ben segur treballaran perquè això sigui així.

Perquè “Individual”

Com i on anar a votar

Per aquestes eleccions hi ha hagut
un canvi, com a conseqüència del
nou reglament electoral. S’estableix
la possibilitat de fer compatible la
presentació de candidatures per
agrupació d’electors i  les
candidatures a títol individual. La
descripció de la candidatura apareix
a la papereta.
En aquesta ocasió, CCOO hem
cregut més convenient no presentar
candidatura d’agrupació d’electors
amb les nostres sigles sinó que
proposem, com us hem explicat en
aquest butlletí,  la creació d’un grup
de claustrals d’esquerres que
representin tots els estaments (PDI,
alumnes i PAS) amb independència
de la seva adscripció política o
sindical.

La mesa que teniu assignada per
anar a votar consta al cens electoral
que podeu consultar a la web i als
taulons d’anuncis dels vostres
centres.
L’horari de votació és de 9.30 a
18.30 hores.
A la mesa electoral trobareu quatre
urnes, una per a cada sector. El
sector D és el que correspon a tot el
PAS (funcionari i laboral). Les
paperetes es depositaran a la
mateixa urna, però es diferenciaran
pel color del paper. La papereta
blanca és per al PAS funcionari i la
papereta verda és per al PAS
laboral .
Els funcionaris haureu de marcar un
màxim de 14 noms. Els laborals
podreu marcar fins a 16. Això és
degut al tamany del cens, que es
reparteix proporcionalment.


