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eleccions al claustre

Hi ha massa coses que no sabem, però una sí tenim molt clara: així no podem continuar.

http://ccoo.uab.cat

18 de novembre

És l’hora del canvi a la UAB
Els últims tres anys de Lluís Ferrer han aconseguit posar en qüestió els 
trets essencials de la UAB: ja no sabem si som una universitat pública o una 
confederació de fundacions, consorcis, parcs de recerca, escoles adscrites, 
spin-offs, empreses col•laboradores i no se sap quantes coses més. 

Ningú no sap perquè si la LOU del PP era tant dolenta i havíem de fer uns Ningú no sap perquè si la LOU del PP era tant dolenta i havíem de fer uns 
estatuts “per imperatiu legal”, un cop modifi cada de dalt a baix la llei, no s’ha 
canviat ni una coma dels nostres estatuts. Ja no sabem com és possible que els 
tres últims anys el Claustre nomes s’hagi reunit un cop malgrat que els estatuts 
en qüestió diuen literalment que “ho farà com a mínim dos cops a l’any”.  

La dinàmica de l’actual equip de 
govern s’ha caracteritzar per una doble 
via de afebliment de la UAB. Per una 
part s’han anat segregant parts de 
la UAB, (Hospital Clínic veterinari, 
els intents del CEBATEG, etc) o 
directament s’han fet desaparèixer 
serveis (impremta, taller mecànic, 
intent del Parc Mòbil). Per una altra 
tot el creixement que hagués estat 
possible per la UAB s’ha generat, ja 
des del seu naixement, com extern a 
la pròpia universitat (CRESA, Parc de 
Recerca, etc). 
Aquestes  dues v ies  s ’han fe t 
aixoplugant-se en multitud de fi gures 
jurídiques diferents però amb tres trets 
diferencials comuns: la major part del 
seu fi nançament prové dels nostres 
pressupostos, les condicions laborals 
dels seus treballadors són molt pitjors 
que les de la UAB i no existeixen 
la major part dels mecanismes de 
control institucional que tenim a la 
Universitat. 
Per acabar-ho d’adobar s’estan 
convertint els departaments de la 
Universitat en “incubadores” de 
empreses que se n’aprofiten dels 
nostres recursos (tan humans com 
materials) sense que obtinguem cap 

profi t, més enllà dels individuals de 
qui té una pota a cada lloc. 
Cal fer una aposta decidida per 
reivindicar el caràcter públic i integral 
de la nostra universitat. La nostra 
missió és fer docència i recerca de 
qualitat, fi nançada amb fons públics 
i al servei del conjunt de la societat 
catalana. 
Ens han explicat un conte de fades 
sobre el “finançament extern” que 
havia de solucionar tots els problemes 
de dèficit, però la veritat és que 
els pocs diners que han arribat per 
aquest concepte mai han engreixat 
els pressupostos de la UAB, sinó 
que han fi nançat (i només en part), 
aquests “bolets” que s’estan muntant 
al nostre voltant. 
Des del claustre volem posar fre a 
aquesta dinàmica de multiplicació 
de “xiringuitos”, i apostar per una 
universitat integral. 
Cr idarem a to ta  la  comuni ta t 
universitària a lluitar units per un 
millor fi nançament públic i per que 
tots els ingressos que aconsegueixi 
la UAB siguin distribuïts segons 
les necessitats reals i de manera 
transparent i participativa.

La qualitat democràtica de la nostra 
universitat s’ha anat deteriorant any 
rere any. Ni tant sols es convoquen 
els claustres que obliguen els 
estatuts. S’impedeix als agents 
socials fer arr ibar les seves 
opinions i propostes al conjunt de la 
comunitat universitària pels mitjans 
institucionals, que s’han convertit 
en l’aparell de propaganda de 
l’Equip de Govern. L’execució de 
mesures unilaterals que afecten a 
les condicions de treball del PAS 
han substituït als acords fruit de la 
negociació amb els representants 
dels treballadors. Un aspecte 
tan important com és l’aplicació 
del pla Bolonya s’ha fet amb un 
concepte de “participació” on no 
hi hagut lloc pels representants 
dels treballadors, ni PAS ni PDI, i 
ha acabat convertint a una minoria 
violenta en la única representació 
visible dels estudiants. 
L’actual sistema d’elecció del 
Rector (sufragi universal ponderat) 
va ser una imposició del PP 

que va aprovar la Llei Orgànica 
d’Universitats, en contra de tota 
la comunitat universitària. Però 
aquella llei va ser modifi cada i ara 
no existeix cap impediment legal 
per que a la UAB triem al Rector 
com fèiem abans de la imposició 
de la LOU, és a dir en votació en 
el Claustre. 
La votació del Rector al Claustre 
és un sistema que propicia la 
participació i el compromís dels 
representants de la comunitat 
universitària, front a aquest invent 
del sufragi universal ponderat que 
suposa donar la majoria absoluta a 
un sector (el professorat permanent) 
tant si vota un 90% d’aquest sector 
com si ho fa només l’1%. 
Els companys i companyes a 
qui CCOO dóna el seu suport en 
aquestes eleccions es comprometen 
a engegar el procés d’una reforma 
dels estatuts per tornar el màxim 
de competències al Claustre, entre 
elles l’elecció del Rector. 

Volem una universitat integral i no 
una nebulosa de “xiringuitos”

Volem desmuntar les imposicions de 
la LOU del PP i que el Rector torni a 
ser escollit pel Claustre

Aquestes eleccions coincideixen amb el fi nal de Lluís Ferrer com a Rector. Cal que amb ell també s’acabi una 
etapa. Caldran totes les energies per a construir una universitat integral, democràtica i participativa i el Claustre 
ha de ser un dels escenaris privilegiats d’aquesta tasca. Per això us demanem el vostre vot a les companyes i 
companys que estan compromesos amb aquests objectius.
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Com i on anar a votar
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.
El dia de la votació és el 18 de novembre i l’horari  és 
de 9.30 a 18.30 hores excepte a les Unitats Docents 
Hospitalàries on l’horari és una mica més curt.
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 blava és per al 
PAS funcionari i la papereta verda és per al PAS 
laboral.
Els funcionaris haureu de marcar un màxim de 
13 noms. Els laborals podreu marcar fi ns a 17. 
Això és degut al tamany del cens, que es reparteix 
proporcionalment.
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La nostra participació al claustre
Les eines que tenim per a començar a canviar 
la universitat que no ens agrada

CCOO dóna suport als companys següents
PAS Funcionari
Mercè Alborch López  Individual (Deganat de Medicina)
Miquel Anguera Lasheras  Individual (Departament de dret públic)
Jordi Badosa Ortuño  Individual (Gestió academica Ciències de la Educació)
Ernesto Castaños Moreno  Individual (Departament Biologia cel•lular)
Maite Chordà Serrano  Individual (Departament de Psicobiologia)
Teresa Coll Torrellas  Individual (Departament de Bioestadistica)
August Garcia Albero  Individual (Gestió i administració de recursos humans)
Joan Francesc García Muñoz  Individual (Servei d’informàtica)
Rafael Giráldez Quesada  Individual (Biblioteca d’humanitats)
Esther Goitiz Zabala  Individual (Servei de llengues)
Yolanda de Maruri Casanovas  Individual (Àrea d’economia i fi nances)
Trinidad Moraira Reina  Individual (Administració de Ciències i Biociencies)
Bruno Sánchez Llordés  Individual (Escola de Postgrau)

PAS Laboral
Lola Aguilar Ruda  Individual (Servei d’activitat fi sica) 
Carlos Alonso Moreno  Individual (Servei de publicacions)
Juanjo Bravo San José  Individual (CCOO)
Antonio Cadevall Bellera  Individual (Servei d’Informàtica)
Francisco Javier Casas Barragán  Individual (SLIPI Ciències de la Educació)
Trini Expósito Rico  Individual (Biblioteca d’humanitats)
Imma Gamo Nieto  Individual (Servei d’Informàtica)
Consuelo Gómez Sánchez  Individual (Biblioteca de socials)
Juan Manuel Gómiz Rodríguez  Individual (Audiovisuals de Ciències de la Educació)
Jordi Hernández Sánchez  Individual (Servei d’Informàtica)
Beatriz Marin Franconetti  Individual (SLIPI de Ciències)
Juan Montesinos Andrade  Individual (SID de Veterinaria)
Jordi Prieto Feliu  Individual (SLIPI de Sabadell)
Marta Ramírez Hidalgo  Individual (SID del Rectorat)
David Sánchez Solbes  Individual (SLIPI de Lletres i Psicologia)
Manuel Ferran Sostres Bordas  Individual (OGID Rectorat)
Francisco Uriel Gargallo  Individual (Servei de llengues)

Per què “Individual”?
El reglament electoral estableix la possibilitat de 
presentar candidatures per agrupació d’electors 
i les candidatures a títol individual. La descripció 
de la candidatura apareix a la papereta.
CCOO hem cregut més convenient no presentar 
candidatura d’agrupació d’electors amb les 
nostres sigles sinó que proposem la dinàmica de 
funcionament 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.

Tot i que la composició del Claustre ve predeterminada per la LOU (51% 
de funcionaris doctors) el nombre de claustrals del PAS a la UAB és de 
30, un 10% del total.
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 signifi ca un accés directe a la informació sobre la política universitària 
que pot tenir incidència per a tot el PAS. Però també signifi ca 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 Universitat, 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.


