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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.     
 

0. (preàmbul) 
Som Temporals és una agrupació d’electors, encara petita, amb un objectiu 
prioritari que expressa el seu propi nom, diversa i establerta al marge 
d'organitzacions sindicals o opcions polítiques. Aquest és i serà el nostre ADN. 
 
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?  

Creiem en la llibertat d’expressió i manifestació i, per tant, la vaga hauria de ser 
autoritzada. 

Per la nostra banda, no la impulsaríem com a candidatura al CE que espera formar-hi part, 
perquè: 

1. Les vagues tenen un impacte en les retribucions i pensem que des dels sindicats 
han de ser impulsades únicament com a mètode de pressió quan tenen relació 
directe amb les negociacions en curs per temes laborals com a mecanisme 
efectiu i eficient, per no desacreditar-les fins i tot entre els propis afectats. 

2. La universitat és i ha de continuar sent un espai de debat i pensament lliure i 
democràtic. I la democràcia porta implícit el secret de vot. En cap cas Obligar al 
personal a posicionar-se en el seu lloc de treball no creiem que sigui adequat.  

3. Alguns participem activament en la política i ens agrada posicionar-nos 
públicament. D’altres prefereixen no relacionar el seu pensament polític amb la 
seva feina, pensin d’una manera o d’una altra. 

 

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

La UB ha de donar suport a aquelles persones estudiants i treballadores perseguides 
per fets en el context de la llibertat de pensament, d’expressió o reunió excepte en 
casos de xenofòbia, sexisme, homofòbia o feixisme. 

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? 

Creiem que l’espai públic ha de regir-se sobre els principis de la llibertat d’expressió i 
aquesta no es pot sancionar. D’igual manera, la institució ha de mantenir-se neutre en 
qüestions que no siguin de la seva competència o en polítiques que no afectin al seu 
col·lectiu, així com complir les resolucions judicials que li siguin imposades. Estiguin o 
no d’acord a títol personal. 
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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? 

L’externalització demana d’un marc regulador pactat amb els treballadors com a principal 
motor dels serveis que ofereix la nostra universitat. Ha de ser un complement a l’abast per 
facilitar l’exercici de la nostra responsabilitat com a servei públic.  

Però en cap cas ha de suposar una alternativa ineficient ni un mecanisme amagat de 
privatització. Entenem que són dos realitats diferents que cal diferenciar normativament 
de forma molt nítida per protegir els serveis públics que representem. 

Alguns dels serveis externalitzats en la seva totalitat han provocat una baixada de qualitat 

degut, en part, a que l’empresa contractada busca reduir costos i maximitzar guanys, 

acostumant a reduir el personal inicial, a més d’estar marcat per una alta rotació.   

D’altra banda, l’empresa busca garantir-se una dependència futura de l’administració cap a 
ella, en conceptes de manteniment, millores, actualitzacions, servidors, etc (especialment 
en el cas tècnic, tecnològic i informàtic) 

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? 

Creiem que la raça, la procedència, el gènere o l’opció sexual no poden ser determinants ni 
excloents per a cap lloc de feina tingui més i menys responsabilitat. I treballarem perquè 
així sigui donant suport a les polítiques per avançar cap a la igualtat laboral.  

Estem satisfets d’haver constituït una agrupació que sense perseguir-ho representa 
una igualtat que és natural. Per tant, creiem que aquesta ‘naturalitat’ ha de poder 
expressar-se sigui quin sigui l’àmbit institucional. La funció pública ha de ser capdavantera 
en aquest sentit respecte d’altres entorns obertament esbiaixats i desiguals.  

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? 

El teletreball és un dret. Diversos membres de la candidatura treballem per fer-lo real dins 
de la comissió per la implantació del teletreball a la Universitat de Barcelona. Pensem que 
es sà i necessari adaptar el lloc de feina a les noves tecnologies quan sigui possible per 
millorar el rendiment i la conciliació laboral i familiar. Fugint de la política de la 
desconfiança o el ‘presencialisme’ ineficient. 

Per això treballarem perquè el personal amb contracte temporal tingui accés a aquest dret 
fins i tot en fases pilot com les que es proposa des de la Gerència i RRHH i en les que 

quedem al marge. 

  

file:///C:/Users/Juanma/Downloads/%09UB%20per%20la%20República%20%09https:/ubxlarepublica.wordpress.com


  

 UB per la República 

  https://ubxlarepublica.wordpress.com 
 @ubxlarepublica 
 ubxlarepublica@gmail.com 

 

 

 

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? 

Aquesta es la nostra prioritat número 1, és el 100% del nostre ADN. 

Els temporals de llarga durada no són temporals. I per això s’han d’estabilitzar i han de 
poder accedir al dret que el marc legal ens garanteix de promoció. Hem d’accedir en 
igualtat de condicions a la resta de personal estructural a les primeres fases internes dels 
concursos (com ja s’ha acordat, per exemple, a la UAB). I sense oblidar les persones amb 
una situació laboral reconeguda com a Indefinida no Fixa. 

Persones, no places. Perquè moltes persones hem estat des de l’inici en la creació i 
justificació d’aquestes places. I totes les persones implicades dia a dia amb aquestes 
funcions estem contribuint a mantenir i millorar el que som com a universitat. 

 

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

Les persones que formem SomTemporals tenim totes un contracte com a personal 
laboral i per això optem a formar part del Comitè d’Empresa. En els dies que portem de 
campanya (només ens hem pogut presentar al col·legi 1 amb un cens de unes 500 
persones) estem parlant amb molta gent que entén clarament les nostres reclamacions 
sigui quina sigui la seva situació laboral.  

Estem trobant més ponts que barreres entre ambdós col·lectius tot i que cap persona 
funcionaria ens pugui fer efectiu el seu recolzament. Entenem que determinats drets i 
millores per les que cal posicionar-se fermament, i sobre les que ens pregunteu en aquest 
qüestionari, també superen aquesta dualitat contractual.  

Un dret deixa de ser-ho quan exclou a qualsevol que el pot exercir. Tenim el nostre ADN 
al costat de qualsevol proposta d’equiparació entre persones que no es desmarqui 
d’aquesta clara línia.  

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

Cap tipus d’assetjament ni violència ha de tenir cabuda a la nostra Universitat. Per això 
estarem sempre al costat de les polítiques per erradicar-la i al costat de les persones i no 
de la pròpia Universitat si aquesta no es mostra ferma.  

Com dèiem abans, entenem que la funció pública ha de ser capdavantera en aquesta 

lluita respecte d’altres entorns promotors o tolerants amb la violència masclista. 

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

Subscrivim TOTES les propostes, per ordre de prioritat: 

a. Temporalitat: estabilització de places. 
b. Reconeixement efectiu a tot el PAS de la UB de les seves funcions i responsabilitats 

amb les remuneracions corresponents. 
c. Recuperació de drets perduts arran de la crisi (jornada de 35 hores, dies d’afers propis, 

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