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Eleccions sindicals PAS 2019 

Qüestionari adreçat a sindicats i agrupacions d’electors que presenten candidatura 

 

Retorneu-nos aquest qüestionari, com a màxim, el dia 21 al migdia.     
 
1. Estaríeu disposats a impulsar una vaga si les sentències del Tribunal Suprem contra els 

membres del Govern i les entitats socials són condemnatòries? Quines altres mesures de 
protesta adoptaríeu en aquesta situació?  

2. La UB ha d’emparar i donar suport públic de manera immediata a estudiants i treballadores 
encausades i perseguides per l’Estat espanyol? 

3. Creieu que l’espai públic ha de ser “ideològicament neutre”? Quines mesures vau prendre 
davant l’exigència del Rectorat de retirar domassos i llaços grocs de la Facultat de 

Geografia i Història en període electoral? 

4. Que la Universitat externalitza cada cop més serveis és un fet. Com hem de fer front a 
aquesta privatització dels serveis públics? Quines mesures concretes podem dur a terme? 

5. Creieu que la Universitat és una estructura amb domini patriarcal? Quines propostes teniu 

per avançar cap a la igualtat laboral entre homes i dones? 

6. Què en penseu del teletreball? Si és el cas, teniu cap proposta per fer-lo efectiu? Després 
de la baixa maternal, el teletreball remunerat de mare/pare, durant per exemple un any, 
podria ser una opció per conciliar la vida laboral i familiar? 

7. Respecte a la temporalitat de llarga durada, quines solucions proposeu? Què en penseu de 
la possibilitat que, quan les places ocupades per temporals surtin a concurs, aquests 
puguin participar en la primera fase dels concursos? 

8. Què proposeu per a l’equiparació dels funcionaris amb els laborals? 

9. Què proposeu per erradicar l'assetjament sexual i altres formes de violència masclista a la 
Universitat?  

10. Per acabar, subscriviu aquestes propostes? Ordeneu-les de més a menys prioritat: 

a. Reconeixement efectiu a tot el PAS de la UB de les seves funcions i responsabilitats 
amb les remuneracions corresponents. 

b. Temporalitat: estabilització de places. 
c. Recuperació de drets perduts arran de la crisi (jornada de 35 hores, dies d’afers propis, 

recuperació salarial, recuperació de gratuïtat matrícula, etc.).  

 

 

%09UB%20per%20la%20República%20%09https:/ubxlarepublica.wordpress.com

