Nota de la Junta i el Comitè d’Empresa del PDI sobre el comunicat de
la Gerència al PAS
Del comunicat de la Gerència (12.02.2009):
Ahir, sense cap comentari previ per part de la JPAS, es va plantejar una convocatòria de mobilització coincident amb la festa d’inauguració del Campus de la Comunicació – Poblenou, campus que és el resultat de l’esforç de tota la comunitat
universitària.
En conseqüència, aquest matí s’ha comunicat verbalment a la JPAS la suspensió
temporal dels processos de negociació en curs.
Davant la que qualifiquem com desafortunada intervenció del gerent de la UPF, la Junta i el
Comitè d’Empresa del Personal Docent i Investigador no entenem que en ple procés electoral un
dels màxims responsables de la Universitat i persona de confiança del candidat a rector s’expressi
en aquests termes autoritaris.
L’esforç a què es refereix el gerent efectivament és de tota la comunitat universitària, per tant
no és necessari, ni saludable, que la direcció de la UPF s’apropiï en exclusiva d’aquest esforç.
Aquesta comunitat és plural i complexa (estudiants, personal d’administració, de serveis, de docència, de recerca . . . ), però ha mostrat al llarg d’aquests quatre anys que pot mantenir l’eficàcia,
les bones maneres, i fins i tot la motivació, a pesar de l’estratègia de l’equip directiu sortint del
‘dia que passa any que empeny’, de la improvisació, i la falta de transparència i de bones maneres.
I per això molesta fins i tot que els representants legals dels treballadors facin la seva funció:
de veu de les persones i col·lectius i del seu descontentament. I això, directius d’aquesta UPF
–casa també de tots nosaltres–, té diverses maneres d’expressió, i una d’elles bastant habitual i
reconeguda a les societats democràtiques és la mobilització; perquè reconèixer els problemes,
informar i consultar constitueixen una via adequada de millorar la institució. Fins ara ha estat
una mobilització curosa amb les formes i maneres, però que segurament la direcció de la UPF,
tan influïda pel mercat de la conveniència i per l’actuació unilateral, contempla com una amenaça
i no com una oportunitat de reblar la motivació i la satisfacció dels treballadors i treballadores de
la UPF.
Ara trenquem les negociacions? Però, on estem senyor gerent? Per on passem senyor candidat?
No coneixem a fons la dinàmica de negociació de la gerència de la UPF amb el PAS, però si
ha estat tan avara com la política d’informació, consulta, negociació i acord amb el PDI no és
gens estrany que l’única sortida sigui la mobilització. I davant d’aquesta mobilització vostè vol
trencar la via natural d’institucionalització del conflicte laboral que és la negociació? Francament,
millor que ens ho expliqui. Igual que el rector en funcions ens hauria d’explicar per què no s’ha
formalitzat cap acord amb el PDI al llarg d’aquests 4 anys, i per què un cop va dimitir el vicerector
de Comunitat Universitària ja no s’ha tornat a parlar més de la Mesa Negociadora de la UPF!
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Si us plau no enviï correus electrònics d’aquest tipus a tota la comunitat universitària. Nosaltres
no abusem, vostè tampoc ho ha de fer. Acceptin les crítiques i la dissidència, si els hi plau. Potser
descobriran bones i millors maneres de decidir i governar.

Junta de Personal Docent i Investigador
Comitè d’Empresa del Personal Docent i Investigador
Barcelona, 16 de febrer de 2009
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