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Universitats

Eleccions Sindicals a Junta de PAS funcionari

CCOO millora els seus resultats
10 dels 19 delegats escollits són de CCOO. Augmenta la participació, el cens electoral i el recolzament 
a la candidatura de CCOO 

El proppassat 25 de maig van tenir lloc 
les eleccions sindicals a la Junta de PAS 
funcionari de la UAB. Aquestes eleccions han 
estat marcades bàsicament per l’augment 
de la participació i del cens electoral i pel 
recolzament a la candidatura de CCOO que 
ens situa amb majoria absoluta a la Junta de 
PAS funcionari.

S’escollien un total de 19 delegats, 4 més 
que a l’anterior Junta com a conseqüència de 
l’augment del cens, i es van presentar quatre 
candidatures. Aquests han estat els resultats 
obtinguts per cada un dels sindicats: 

vots delegats
CCOO 262 10
CAU 133 5
UGT 75 3
CSIF 33 1

Des de CCOO volem destacar algunes 
qüestions que considerem especialment 
signifi catives:

La participació, que  ha estat del 63% del 
total d’electors, ha augmentat respecte a 
les eleccions del 2002 que va ser d’un 48%. 
Aquest fet suposa un augment de la implicació 
i del suport que els treballadors donen a la 
Junta elegida en aquest procés.

La confiança  que les trebal ladores i 
treballadors han donat a la candidatura de 
CCOO. La nostra llista ha obtingut la millor 
votació, tant en nombre de vots com en 
percentatge, de la història de les eleccions 
sindicals a la JPF de la UAB. L’escenari de 
la nova Junta envers l’anterior passa a ser el 
següent:

percentatge de vots Junta 2002 Junta 2006
CCOO 46% 52%
CAU 28% 26%
UGT 18% 15%
CSIF 8% 7%

Pel que fa a l’ampliació de delegats, els 4 
nous delegats s’han repartit: tres per a CCOO 
i un per al CAU. La UGT i el CSIF es mantenen 
amb el mateix nombre de delegats que, 
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Junta de 15 delegats, cens entre 501 i 750 funcionaris 

Junta de 19 delegats, cens entre 751 i 1000 funcionaris

Any 2002

Any 2006

comparat amb l’augment del cens electoral, 
signifi ca una clara davallada d’aquestes forces 
sindicals. En termes generals i en proporció 
de vot, CCOO augmenta considerablement 
el seu percentatge, mentre la resta de forces 
sindicals retrocedeixen.

Entenem que el treball i la responsabilitat 
que els delegats de CCOO hem demostrat al 
llarg dels darrers quatre anys ha deixat clar 
que el PAS és escoltat i sap valorar els bons 
resultats sense prestar massa atenció a les 
desqualifi cacions i la demagògia a què massa 
sovint ens tenen acostumats altres forces 
sindicals. Tanmateix des de CCOO seguirem 
treballant per mantenir la unitat d’acció a la 
Junta, doncs és la garantia per a aconseguir 
els reptes marcats per a la defensa dels 
interessos dels treballadors.

Us agraïm a totes les treballadores i treballadors 
el suport i la confi ança que ens heu traslladat, 
a la vegada que assumim el compromís 
d’esmerçar les noves energies per continuar 
treballant amb més empenta que mai pel PAS 
funcionari de la UAB. 
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fem
Afi lia’t

el teu sindicat

Companyes i companys,
Com ja sabeu la negociació del conveni s’està eternitzant per la 
intransigència de les Gerències.
Els sindicats de classe reclamem que es desbloquegi amb urgència 
aquesta situació i un acord sobre quatre grans eixos:
1. Un plus de conveni digne.
2. Un conveni que reconegui que l’àmbit de negociació és la mesa 
única del conveni col•lectiu
3. Un conveni que permeti avenços en la conciliació de la vida laboral 
i familiar i en l’acció social ( permís per a acompanyar els familiars 
al metge, ampliació del permís de maternitat, aplicació del pla 
concilia...).
4. Un conveni que reculli mesures per assegurar la carrera professional 
dels treballadors, començant pels grups mes baixos (reconversió 
del grup IV al grup III, mitjançant la negociació a cada una de les 
universitats)
Per aconseguir tot això cal mobilitzar-se des d’ara mateix. CCOO i UGT 
convocarem assemblees informatives per preparar les mobilitzacions 
a cada una de les set universitats públiques catalanes i fem una crida 
a la resta de forces sindicals a sumar-s’hi.
El proper 15 de juny tindrà lloc la següent reunió de conveni. Cal 
fer una primera demostració de força amb la concentració de totes 
les delegades i delegats dels comitès d’empreses i tota la resta de 
treballadors que puguin assistir-hi.

Conveni Col·lectiu del PAS laboral de les Universitats 
Catalanes

UGT i CCOO informen

CONCENTRACIÓ
15 de juny a les 16 hores

Al Departament de Treball
Carrer Albareda cantonada  C/ Carrera

Per un conveni digne !!!
Pel dret a la negociació col•lectiva !!!

La lluita contra la precarietat sempre ha estat un dels objectius de 
la nostra activitat sindical. Pel que es refereix al PAS-L la precarietat 
té diverses cares, els “falsos autònoms” (o TRADE), els treballadors 
amb contracte temporal per a substitucions o reforços (els temporals 
de “Capítol I”) i els treballadors amb contracte temporal de suport 
a la recerca (Capítol VI). 
El Comitè d’Empresa  va signar el passat 23 de desembre de 
2005 un acord que suposava l’eliminació dels falsos autònoms 
com mitjà normal de proveïr les necessitats estructurals de la UAB 
i l’estabilització dels treballadors que havien mantingut aquesta 
relació amb la Universitat més de cinc anys (un total de set 
persones).
Ara, el passat 12 de maig hem signat un nou acord referit a la 
precarietat de Capítol I que suposa l’estabilització (amb contracte 
indefinit) de 37 persones i l’aprovació d’un mecanisme per 
identifi car les places estructurals amagades darrere dels reforços 
que s’eternitzen en determinats llocs i la creació dels anomenats 
“pools”. 
Aquests “pools” són llocs de treball, amb contracte indefi nit, amb 
l’objectiu de cobrir les possibles baixes o reforços dels treballadors 
de determinats col•lectius: auxiliars de servei, vigilants, tècnics de 
laboratori (químics i sanitaris) i tècnics de SIDs. Els treballadors que 
els ocupin tindran els mateixos drets que qualsevol altre treballador 
fi x de la casa i a mida que quedin vacants en aquests pools s’aniran 
nodrint de les llistes de substitucions. 
Ara hem de començar a negociar l’estabilització i la igualtat de 
condicions amb la resta de plantilla del personal de suport a la 
recerca. Des de CCOO creiem que s’ha de complir l’Acord de 
Consell de Govern que fixava l’obligatorietat de fer contracte 
indefi nit a partir dels cinc anys d’antiguitat i a més s’ha d’aplicar 
la recent reforma laboral signada per CCOO i UGT que estableix 
que s’ha de fer contracte indefi nit als treballadors que hagin estat 
contractats més de dos anys per al mateix lloc de treball als últims 
dos anys i mig. 
Hem aconseguit de la Gerència el compromís de començar les 
negociacions de manera immediata i esperem comptar amb les 
aportacions i el suport de totes les treballadores i treballadors de 
Capítol VI. 

Acord a la UAB

Avancem en la lluita contra 
la precarietat
L’acord signat el 12 de maig suposa l’estabilització 
del 50 % dels temporals de Capítol I.


