
A la candidata o candidat,

Des de l'Assemblea de Tercer Cicle ens adrecem a vostè, en tant que candidata o candidat a 
rectora o rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, com representants de les doctorandes i 
doctorands de la UAB als diferents òrgans de govern d’aquesta institució.

L’Assemblea treballa pel ple reconeixement professional de totes les doctorandes i doctorands 
de la nostra universitat d’acord amb la seva condició de personal investigador en la fase inicial de la 
carrera investigadora (PIFI),  tal  com requereix la Llei de la Ciència i  com la nostra institució s'ha 
compromès mitjançant l'adhesió a la Carta Europea de l'Investigador.

A tal efecte ens hem involucrat en diferents òrgans de govern de la universitat com el Claustre, 
el Consell de Govern i les seves comissions delegades, en els que hem aportat idees i propostes 
centrades en eliminar la precarietat que afecta especialment el nostre col·lectiu.  Malgrat la nostra 
implicació,  i  el  suport  que el  Claustre  ha donat  a les nostres  propostes,  ens  hem trobat  amb la 
infranquejable  oposició  frontal  de  l'Equip  de  Govern  sortint  a  gairebé  la  plenitud  de  les  nostres 
proposicions.

Esperem que aquesta  dinàmica perniciosa sigui  trencada per  l'Equip de Govern que surti 
elegit per la nostra comunitat universitària.

En aquest sentit, li volem fer arribar el següent memorial dels principals greuges que el nostre 
col·lectiu pateix, que s’han vist agreujats durant el darrer mandat rectoral, i que ens condemnen a una 
situació de precarietat crònica. Acompanyem aquest memorial de greuges de les nostres propostes 
per la seva resolució.

A)  Greuges relacionats amb la manca de reconeixement  de la  professionalitat  de la tasca 
investigadora desenvolupada pel personal investigador en fase inicial (PIFI)

Greuge núm. 1:  Proliferació de la figura  d’investigadora o investigador sense remuneració 
regulada (ISRR). La Llei de la Ciència estableix l’obligatorietat de contractar a tot el personal 
investigador, aquest mandat cobra més rellevància pel que fa al PIFI a partir  de l'entrada en 
vigor del contracte predoctoral el proper 2 de Juny.

• Proposta de resolució: extensió del contracte predoctoral a totes les i els ISRR que s'hi 
vulguin acollir.

Greuge  núm.  2:  Imposició  de  gravàmens  sobre  les  activitats  formatives  i  d’avaluació 
investigadora  del  PIFI  i  sobre  les  eines  necessàries  per  desenvolupar  la  seva  tasca 
investigadora.  L’avaluació i  la formació són inherents a la  recerca de qualitat  i  no han de 
suposar cap cost per als investigadors predoctorals, de la mateixa manera que no ho suposen 
en fases posteriors de la carrera investigadora.

Greuge núm. 2.a: Increment exacerbat i injustificat del preu en concepte de tutoria de 
tesi o tutela acadèmica.

• Proposta  de  resolució:  supressió  d'aquest  impost  i  englobament  de  les  activitats 
formatives del PIFI en l'àmbit del dret de formació de les treballadores i treballadors 
d'aquesta institució.
Greuge núm. 2.b: Imposició del preu en concepte de “serveis específics i de suport a 

l'aprenentatge” sota els mateixos conceptes que l'aplicat als estudiants de la UAB, i malgrat el 
PIFI no faci servir la majoria d'aquests serveis o directament li siguin denegats.

• Proposta  de  resolució:  supressió  definitiva  de  l'aplicació  del  preu  en  concepte  de 
“serveis específics i de suport a l'aprenentatge” a qualsevol persona matriculada a un 



programa de doctorat de la UAB, en compliment de l'acord 28/2011 de la Comissió 
Econòmica del Consell Social i de l'acord relatiu al punt 6 proposta 7 del Claustre de 20 
de Desembre de 2011.

B) Greuges relatius a les condicions laborals del PIFI

Greuge núm.  3:  Aplicació  irregular  de la  retallada del  5% al  salari  del  PIFI,  contravenint 
l'establert  a  les  convocatòries  dels  ajuts  predoctorals  i,  en  conseqüència,  incomplint  les 
disposicions de la Ley General de Subvenciones.

• Proposta de resolució: Cessament de l'aplicació de la retallada del 5% i reintegrament 
dels imports retinguts de manera irregular des del juny de 2010.

Greuge núm. 4: Sobrecàrrega docent del PIFI, en especial de les beneficiàries i beneficiaris 
del  programa  PIF-UAB,  per  sobre  dels  límits  establerts  a  les  convocatòries  dels  ajuts 
predoctorals.

• Proposta de resolució: compliment escrupolós dels límits establerts a la càrrega docent 
del PIFI, tot tenint en compte que la funció principal del nostre col·lectiu  és la tasca 
investigadora.

Greuge núm. 5:  Supressió indiscriminada dels anomenats “ajuts socials”,  en especial dels 
ajuts de menjador (des de la segona meitat de 2010, doncs malgrat els del segon semestre de 
2010 estaven pressupostats, no es van lliurar) i ajuts al transport (des del febrer d'enguany).

• Proposta de resolució:  restitució d'aquests ajuts  com a veritables ajuts  socials  pels 
col·lectius més precaritzats del conjunt de treballadores i treballadors de la universitat, 
dins dels quals s'inclou el PIFI.

C) D'altres greuges que afecten al PIFI

Greuge núm. 6: Insuficiència dels ajuts per la participació a seminaris o congressos, i per la 
realització d'estades d'especialització a l'estranger.

• Proposta de resolució:  incrementar la dotació dels ajuts amb aquestes finalitats,  tot 
garantint l'accés al conjunt del PIFI.

Greuge núm. 7:  Vergonyós sobrepreu aplicat  al  PIFI  amb condició d'extracomunitari  sota 
l'excusa que no contribueixen al manteniment de la universitat per la via dels impostos, sense 
tenir en compte la seva contribució en forma de  la seva tasca investigadora, per la via dels 
impostos indirectes, de l'activitat econòmica implícita al seu trasllat i per la via dels impostos 
directes en el cas de resultar beneficiàries o beneficiaris d'algun ajut predoctoral.

• Proposta de resolució: aplicació de les mateixes taxes administratives que a la resta 
del PIFI.

Desitgem que aquest memorial aporti noves idees al debat obert davant de les eleccions i 
restem a l'espera de la seva resposta. En el cas de que tingui a bé incloure al seu programa algun 
dels punts exposats, li preguem que ho faci, per coherència amb aquest document que li presentem, 
dins l'àmbit de les propostes adreçades al PDI de la nostra institució.

Rebi la nostra salutació més cordial,
Assemblea de Tercer Cicle
doctorandsuab.wordpress.com

http://doctorandsuab.wordpress.com/

