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Comunicat conjunt de les Universitats Públiques
Catalanes
PAS Laboral
A proposta de les gerències de les universitats es va
convocar el dia 9 de gener una comissió paritària
extraordinària del PAS laboral amb un únic punt a
l’ordre del dia: el pagament del plus conveni 2009. La
proposta consistia en un pagament dels 460 €
distribuïts en les 15 pagues del 2009, a raó de 30,6 €
per mes. Aquest sistema té nombrosos avantatges:
permet la consolidació de la quantitat en el sou base
tot garantint i consolidant els 460 €, assegura que les
persones que s’incorporin en els mesos següents
cobrin la part proporcional que els hi correspongui i
permet una correcta tributació i cotització de la
retribució percebuda. A més a més, el fet que la
quantitat estigui consolidada en el sou base, assegura
que al 2010 es percebrà amb els increments que
corresponguin a aquell any.
Malgrat tots els arguments esgrimits per les gerències,
els sindicats van insistir en el fet que els treballadors
esperaven el pagament íntegre en el mes de gener i
que, per aquest motiu, no podien acceptar la nostra
proposta a no ser que es tractés conjuntament amb
altres reclamacions pendents del col∙lectiu.
Les gerències, recollit el neguit dels treballadors que
poguessin haver comptat amb aquest pagament,
van decidir fer una nova proposta d’acord en la que
es recollia el pagament complet dels 460 € a la
nòmina del mes de gener i en el que s’assegurava la
seva consolidació ja que en el 2010 s’incorporaria en
el sou base.
Malgrat l’esforç fet, la part social va rebutjar la
proposta al∙legant, entre altres temes, que aquesta
negociació s’havia de fer d’una forma global
incorporant la resta de temes pendents.
Davant la impossibilitat d’arribar a un acord en el
pagament del plus, i la necessitat de donar les
instruccions concretes per a l’elaboració de la
nòmina del mes de gener, les universitats van decidir
fer el pagament tal com consideraven que
s’adequava més a la legalitat vigent en matèria de
tributació i cotització i així ho van explicar a la part
social.
PAS Funcionari
Després de l’acord entre els representants sindicals i
les universitats públiques d’iniciar la negociació del I
Acord Marc de Condicions Laborals dels funcionaris,

la part social va presentar a la part pública una
plataforma conjunta. En la mesa específica del PAS
funcionari, els representants sindicals van plantejar,
com a primer punt, un pagament a compte d’un
acord futur.
Davant aquesta petició volem donar a conèixer quins
són els motius pels quals no es pot fer un pagament
d’aquest tipus en el 2009.
➢

L’acord marc ha de ser concebut i negociat com
un conjunt en el que les retribucions són un
element més entre altres igualment importants i
sobre el que, per tant, no es poden prendre
decisions parcials.

➢

La impossibilitat legal d’abordar qualsevol
pagament que excedeixi el 3.5% autoritzat per les
lleis de pressupostos. En concret, la Ley General de
Presupuestos del Estado para el 2009, en el seu
article 22.9, diu: “Los acuerdos, convenios o
pactos que impliquen crecimientos retributivos
superiores a los que se establecen en el presente
artículo o en las normas que lo desarrollen
deberán experimentar la oportuna adecuación,
deviniendo inaplicables en caso contrario las
cláusulas que se opongan al mismo.”. D’igual
manera, la Llei de Pressupostos de la Generalitat,
en el seu article 16.1, abunda en termes
semblants: “Durant l’exercici del 2009, el Govern i
tots els titulars de centres de despesa estan
obligats a no prendre cap iniciativa legislativa o
administrativa que comporti creixement de la
despesa
pública
pressupostada
(...).
Les
resolucions i els acords que s’adoptin en
incompliment d’aquest precepte són nuls de ple
dret.”

En relació a la referència feta per la part social sobre
el pagament efectuat per la Universitat de Barcelona,
volem aclarir que aquest va néixer d’un acord del seu
Consell de Direcció al desembre passat en el qual es
decidia fer efectiva una partida consignada en el seu
pressupost del 2008 i, per tant, no lligada a les
limitacions ja mencionades respecte a la despesa del
2009 ni al procés negociador en curs.
Les gerències reiterem el nostre interès i disposició per
negociar un marc de condicions laborals dels
funcionaris de les nostres universitats que ens permeti
avançar en la millora de les esmentades condicions i
establir els acords necessaris per tal d’assolir, tots
plegats, una millor qualitat de la nostra gestió.

