
Per primer cop a la història de la Universitat de Barcelona tenim una RLT per 
al PAS Laboral, una RLT que no ha estat negociada amb l’òrgan de representació fins 
a l’últim moment. Aquesta negociació ha estat fruit de l’aturada del Consell de Govern 
del 15 de juliol, on més de 200 treballadores i treballadors van obligar a suspendre la 
sessió. Tot i que des del Comitè d’Empresa es va recomanar en un primer moment que 
no fos aprovada i que es continués negociant a l’octubre, la nova proposta de RLT s’ha 
portat al Consell de Govern després de debatre’s i aprovar-se en una Assemblea 
decisòria sota la incertesa provocada per les properes eleccions a Rector i per la 
possibilitat que un nou equip rectoral faci "tabula rasa" i les negociacions hagin de 
començar de nou des de zero.  La proposta ha estat aprovada, principalment, per la 
creació de 122 llocs de treball estructurals per al PAS Laboral i Funcionari (una 
reivindicació que en totes les ocasions anteriors no havia estat atesa). Però no hi ha 
res que vinculi aquests llocs de treball amb les persones que actualment estan fent les 
mateixes funcions. No hi ha cap garantia per a ells. Els llocs de treball hauran de sortir 
a concurs tot i que la Generalitat ha restringit dràsticament la creació de noves places. 
Això significa que no sortiran a concurs fins d’aquí a tres o quatre anys. Si afegim 
l’actual incertesa i com de foscos s’anuncien els futurs esdeveniments, caldrà 
preguntar-se quin ha estat el guany real d’aquesta proposta. Un altre punt de la 
proposta de la nova RLT rau en la funcionarització  dels llocs de treball, amb la qual es 
volen cobrir les necessitats administratives per la desaparició de 103 llocs de treball 
prevista al Pla d’organització i ordenació de les estructures administratives i de gestió. 
Aquest pla s’ha aturat temporalment per la proximitat de les eleccions. Probablement, 
fins que no passin aquestes eleccions, moltes de les "mesures impopulars" no 
començaran a aplicar-se. A altres assemblees generals del PAS el col·lectiu ha decidit 
declarar-se insubmís respecte a l’ampliació de la jornada a 37.5 hores, una ampliació 
que farà d’excusa per justificar els acomiadaments quan arribin les properes retallades. 

La defensa dels drets laborals del PAS no es pot desvincular de la realitat que 
viu el conjunt de la comunitat universitària: no podem perdre de vista el negre futur 
que ens espera. No hem de menjar-nos el primer plat d’un menú que no coneixem, 
sinó organitzar-nos, lluitar per endarrerir els esdeveniments i començar a fer força 
perquè canviïn. En aquesta feina de construcció d’un nou model hi hauran de 
col·laborar totes les forces: PAS, PDI, estudiants i els òrgans de representació. Si bé, 
ara com ara, les corporacions són necessàries com a eines útils per assolir certs 
objectius, denunciem el corporativisme i l’ús incorrecte d’aquestes eines. El 
corporativisme són persones, conflictes d’interessos, insolidaritat... ha afeblit i ha 
desprestigiat les corporacions mateixes fins a posar en perill la seva existència davant 
els poders fàctics. Les properes eleccions seran potser les darreres i el proper Rector 
l’últim que veurem abans de la implantació d’un patronat sota el monopoli de les 
empreses privades. Això durà a l’externalització de tota la funció pública i al veto a 
l’educació pública superior per a la majoria social i per a les futures generacions. 
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